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eerst bewustwording

In een eerdere informatiebrief hebben wij u uitgebreid geïnformeerd
over de op handen zijnde invoering van de AVG.
In het traject dat u gaat doorlopen, willen wij u adviseren nog niet meteen alles in beton te gieten.
Het CIO (overlegorgaan kerken inzake overheidszaken) is nog in gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit overleg resulteert in een
informatieronde naar de kerken op waarschijnlijk 15 juni.
Het CIO benadrukt (in een artikel in het Reformatorisch Dagblad van 14
maart) dat de AVG kerken respecteert in de eigen inrichting. Daarom
adviseert het CIO om nog niet te hard te lopen met het opstellen van
formulieren en reglementen.
Voorkom vooral dat u in dit stadium uw gemeenteleden voor van alles
en nog wat vooraf toestemming laat verlenen. Dat zou namelijk afbreuk
kunnen doen aan het eigene van een kerkgemeenschap: een gemeenschap waar we met elkaar meeleven en meebidden.
Ook het delen van bepaalde informatie binnen het kerkverband is iets
dat behoort tot de inrichting van de kerk. Zo maken we het mogelijk dat
ieder CGK-lid op de hoogte blijft van wat er gebeurt op het kerkelijk erf,
bijvoorbeeld via periodieken als Doorgeven, Verbonden en de bladen
van de TUA.
Gebruik daarom deze periode voor bewustwording op alle niveaus in uw
gemeente. En focus u op inventarisatie welke persoonsgegevens u met
welk doel verzamelt, hoe lang u die bewaart en hoe u deze gegevens
heeft beveiligd.

ANBI update

De ANBI-informatie dient jaarlijks bijgewerkt te worden, zodat deze actueel is. De financiële verantwoording van het boekjaar 2017 moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2018.
Ook hier geldt weer: als u geen website heeft, wilt u dan tijdig de informatie aan het Dienstenbureau doen toekomen? Als u de gewijzigde gegevens op uw eigen website plaatst, wilt u dan de URL doorgeven aan
het Dienstenbureau?
In het overleg tussen CIO en de Belastingdienst is aandacht gevraagd
voor interne controle op de ANBI-vereisten. De kerkgenootschappen dienen ieder - in hun eigen kring en met inachtneming van hun inrichtingsvrijheid - toe te zien op de nakoming van de ANBI-voorwaarden bij de
tot hun kerkgenootschap behorende, dan wel in de invloedssfeer aanwezige rechtspersonen die onder de groepsbeschikking ANBI van het kerkgenootschap vallen.
Als kerkverband hebben we hiervoor waarborgen ingericht door middel
van vragen bij de kerkvisitatie. Daarnaast heeft iedere lokale kerk als
het goed is de jaarcijfers laten controleren door een kascontrolecommissie of een accountant die verslag uitbrengt aan de kerkenraad.

Wilt u daarom in uw verslag een tekst opnemen waarin u bevestigt dat intern
toezicht op de vermelde gegevens is toegepast?
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