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Deze nieuwsbrief staat ook op www.cgk.nl/privacy

(dit artikel is grotendeels overgenomen en bewerkt uit enkele artikelen in Kerkbeheer, het blad van de Vereniging voor
Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN)

Inleiding

In Nederland kennen we al enige tijd de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet regelt de bescherming
van privacy van burgers en consumenten. In deze wet vind je de rechten die mensen hebben van wie gegevens worden gebruikt. Maar ook vind je er de plichten van organisaties die deze gegevens verwerken en gebruiken.
Ondertussen is er in het kader van de Europese samenwerking nu voor de hele Europese Unie een gelijkluidende regelgeving aangenomen. Die heet General Data Protection Regulation. Deze gaat gelden voor alle landen van de Europese Unie per 25 mei 2018. Op grond daarvan is er in Nederland een nieuwe verordening aangenomen, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan de éne kant kun je zeggen, dat Nederland al best ver was, zodat er helemaal niet zoveel schokkends verandert. Aan de andere kant zijn er wel degelijk zaken aangescherpt. De reeds bestaande rechten voor mensen van wie gegevens worden verwerkt, worden sterker. Daar staan meer verplichtingen tegenover voor organisaties die gegevens verwerken. De nadruk
gaat –meer dan nu– liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat men zich
aan de regels houdt. Ook wordt de handhaving fors aangetrokken.
In principe gelden de nieuwe regels in de Europese Unie voor alle organisaties, zonder uitzondering. Maar
kerkgenootschappen e.d. nemen in de Europese Unie en in de afzonderlijke lidstaten een bijzondere plaats in.
Die moet worden gerespecteerd, zodat er vervolgens discussie ontstaat op welke wijze zij aan deze regels onderworpen zijn. Daarover is het CIO (als vertegenwoordiger van de kerkgenootschappen in Nederland) nog ‘in
gesprek’ met de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens, de naam zegt het al, is de officiële instantie die in ons land belast is met het toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Dit overleg
vraagt de nodige tijd.
De komende maanden zal het CIO de kerken actief informeren over de ontwikkelingen. Via het Dienstenbureau houden wij u op de hoogte.

Zorgvuldigheid

Als kerk vormen we een gemeenschap van mensen, hebben we contact
met mensen, werken we met mensen, communiceren we over mensen
die horen bij de gemeenschap. Daartoe vertrouwen mensen ons gegevens toe, zodat ze te bereiken zijn, waaruit blijkt waar ze aan mee willen
of kunnen doen, hoeveel ze al of niet meebetalen, op welke manier ze
betrokken zijn, welke gebeurtenissen plaatsvonden (doop, belijdenis,
huwelijk, geboorte, overlijden), wat hen eventueel overkomt in het leven. En wij leggen dat op allerhande manieren vast. We vertellen daar
soms ook wat over (bijvoorbeeld in een kerkblad, of in een eredienst in
verband met voorbeden). Dat vraagt een hernieuwde bezinning op zorgvuldigheid. Het kerkblad is misschien veel opener en toegankelijker dan
vroeger, toen alleen de leden het kregen. De kerkdiensten worden misschien wel via internet uitgezonden en zijn jaren later nog te bekijken of
te beluisteren. De norm is nu, dat mensen er recht op hebben dat hun
gegevens (welke dat ook zijn) niet leiden tot ongewenste ‘publiciteit’,
dat wil zeggen: dat ze niet publiek bekend worden of kunnen worden,
hoe en waar dan ook, zonder hun toestemming.
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Over wie of wat gaat het bij persoonsgegevens?

Misschien denkt u dat het alleen gaat over de formele ledenadministratie, maar dat is niet het geval. Feitelijk gaat het om alles wat in de kerk
wordt vastgelegd en herleidbaar is tot concrete mensen. De herleidbaarheid is dus het criterium. Het gaat uiteraard om de gegevens die we
vastleggen van hen die als lid of anderszins in de ledenadministratie zijn
geregistreerd. Maar het gaat ook om donateurs of kerkbladabonnees van
buiten de eigen kerk. Of ingeschrevenen voor een (digitale) nieuwsbrief,
personeelsleden, (externe) bestuursleden, maar ook om het lijstje van
deelnemende kinderen aan een vakantie-bijbelclub, of deelnemers aan
een leerhuis, of de ledenlijst van een jeugdvereniging of van de cantorij.
Ook de persoonlijke aantekeningen van de dominee, ouderling of pastorale bezoeker (al of niet schriftelijk of digitaal vastgelegd) die op huisbezoek is geweest horen in principe bij deze persoonsgegevens. Noem
maar op. Tegelijk is het onderscheid wel van belang tussen gegevens die
binnenkerkelijk van belang zijn bij o.a. het vaststellen van wie op welke
manier lid zijn en de gegevens die nodig zijn voor interactie met de buitenwereld. We komen daar nog op terug.

Soorten persoonsgegevens

Er wordt onderscheid gemaakt in de regels tussen gewone persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens
zijn: naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum e.d.
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens m.b.t. geslacht, seksuele
geaardheid, etniciteit, religie en levensovertuiging, lidmaatschap politieke partij of vakbond, medische gegevens, bsn-nummer, strafblad
e.d. Deze bijzondere persoonsgegevens mogen niet worden vastgelegd, en wij begrijpen de reden. Het zijn ‘gevoelige’ gegevens die meer
dan eens maatschappelijk leiden tot onaangename of onacceptabele vormen van uitsluiting. Tegelijk geldt er uiteraard een ‘tenzij’. Immers dokters moeten wel ‘medische gegevens’ kunnen vastleggen, en kerken
moeten wel ‘religieuze gegevens’ kunnen vastleggen. Dus er moet een
logisch en gerechtvaardigd belang zijn.
Daarnaast heb je nog het onderscheid tussen directe en indirecte, algemene persoonsgegevens. Niet alle persoon-gegevens zijn zo direct als
bijvoorbeeld naam en leeftijd. Sommige gegevens vertellen indirect iets
over iemand. Bijvoorbeeld het type woning waarin je woont. De waarde
van een woning vertelt (misschien) iets over het inkomen van de bewoners. Pas wanneer een bepaald gegeven te herleiden is tot een bepaald
persoon is er pas sprake van een ‘persoonsgegeven’.

Persoonsgegevens in de context artikel 9 AVG of
artikel 6 AVG

In artikel 9 van de AVG wordt bepaald dat gegevens met een hogere gevoeligheid sowieso niet mogen worden vastgelegd, zoals religie. Maar
uiteraard staan er dan uitzonderingen bij voor die organisaties die precies op dat vlak werkzaam zijn. ‘Voor gerechtvaardigde activiteiten en
met passende waarborgen’ mogen kerken gegevens verwerken van
hun leden, voormalig leden en personen die vanwege de doeleinden van
de kerk regelmatig contact met haar onderhouden (meelevenden e.d.),
en wel voor binnenkerkelijk gebruik. Voor dat ‘binnenkerkelijk gebruik’
is dan geen toestemming meer nodig van betrokkenen. Voor alles wat
echter naar buiten gaat, dient wel toestemming te worden gegeven. In
artikel 6 van de AVG wordt vervolgens de kwestie van de toestemming
geregeld. Het is: óf toestemming, óf noodzakelijk voor de behartiging
van de gerechtvaardigde belangen van de organisatie (in geval van kerken: het binnenkerkelijk gebruik om als kerkgemeenschap te kunnen
functioneren). Al het ander moet dus gepaard gaan met toestemming
van de betrokkenen.
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Wat wordt verstaan onder ‘verwerken’?

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt eigenlijk alles verstaan. Het is een breed begrip. Het gaat om verzamelen, vastleggen
(hoe dan ook), opslaan (in welk bestand dan ook), kopiëren (fysiek of
digitaal), verzenden, raadplegen, verwijderen, ter hand stellen. Dus eigenlijk alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. De insteek van de
gehele privacywetgeving is dat organisaties alleen die gegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen die nodig zijn voor het doel waarvoor ze dienen (dus niets meer, dus als u iets per post moet versturen
vraagt u het postadres, en moet u al een reden hebben om ook het telefoonnummer te vragen, laat staan de geboortedatum van de geadresseerde). De insteek is, dat organisaties ook aan betrokkenen helder duidelijk maken wat ze doen en waarom. Ook dienen ze waar nodig uitdrukkelijk toestemming te vragen (niet in kleine lettertjes en niet impliciet) en moeten ze kunnen aantonen dat ze die toestemming ook hebben verkregen. We lopen nu langs wat een organisatie, dus ook een
plaatselijke kerkelijke gemeente, te doen staat, om op tijd klaar te zijn
voor de invoering van de AVG in mei 2018.

Bewustwording

Het begint met bewustwording. Wat zijn de relevante mensen in uw gemeente die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens.
Dat is dus niet alleen de ledenadministrateur, maar iedereen die adreslijstjes of verjaardagslijstjes (e.d.) bijhoudt, gegevens op internet
plaatst, mails namens kerk, club, vereniging of kring verstuurt enzovoort. Laat ieder weten dat er vanaf mei 2018 nieuwe regels ingaan, die
ons nopen nog eens goed te kijken naar de manier waarop we allemaal
met ‘persoonsgegevens’ omgaan.

Rechten worden sterker

De rechten van mensen van wie we persoonsgegevens verwerken (‘verwerken’ kan dus van alles zijn, zie hiervoor) worden vanaf mei sterker.
U heeft als kerkelijke organisatie de taak hen daarover te informeren en
met name hen duidelijk te maken hoe ze hun rechten kunnen uitoefenen. Het is van belang om dat ook vast te leggen in een privacy beleidsplan.
Het gaat om de volgende rechten. Ieder krijgt recht op inzage. Dus een
betrokkene moet kunnen opvragen en binnen een redelijke tijd geïnformeerd worden over wat er van hem of haar is vastgelegd (welke gegevens, in welke bestanden, op welke lijstjes). Ook heeft een betrokkene
recht op correctie en verwijdering. Ook heeft een betrokkene het zogeheten recht op ‘data-portabiliteit’. Bij dit recht moet u er voor zorgen dat
de betrokkene makkelijk haar of zijn gegevens kan krijgen om die door
te kunnen geven aan een andere organisatie, als men dat wil. Ook hebben mensen het recht over elke organisatie een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens en is deze verplicht deze te behandelen.

Informatie voor de Christelijke Gereformeerde Kerken februari 2018

-3-

Privacy beleidsplan, risicoanalyse en aandachtsfunctionaris

Als organisatie heeft u nu de plicht om u te verantwoorden over de manier waarop u alles hebt aangepakt. Het makkelijkst is door een privacy
beleidsplan te maken, waar u alles in zet. U moet kunnen aantonen dat
u volgens de AVG werkt. Het bijhouden van een verwerkingsregister
hoort daarbij. Dus dat is een opsomming van alle activiteiten die binnen
de kerk (of bij bewerkers buiten de kerk in opdracht van de kerk)
plaatsvinden waarbij persoonsgegevens worden gebruikt. Ook is het van
belang om vervolgens een risico-inventarisatie te maken rond dataveiligheid. Hoe goed is het geregeld dat de gegevens alleen gebruikt en gedeeld worden door en met de bevoegde personen en instanties.
Het is nog de vraag of ook een kerk verplicht een DPIA (Data Protection
Impact Assessment) moet uitvoeren, maar hoe dan ook is het goed om
vrijwillig de zaken goed in kaart te brengen. Als je alles bij elkaar optelt
ligt het voor de hand om als kerkenraad een persoon te benoemen tot
Aandachtsfunctionaris Privacy. Voor organisaties die ‘veel persoonsgegevens’ verwerken wordt het verplicht een functionaris voor gegevensbescherming (DPO: Data Protection Officer) aan te stellen. De vraag wat
wordt verstaan onder ‘veel’ en of kerken deze verplichting zullen hebben, is nog niet beantwoord. Ook de verhouding tussen landelijke verplichting en plaatselijke verplichting moet daarin nog worden opgehelderd. Wij raden aan om als plaatselijke kerkenraad op vrijwillige basis
een aandachtsfunctionaris aan te stellen. Die Aandachtsfunctionaris Privacy van uw gemeente kan dan de ontwikkelingen volgen, en deze vertalen naar maatregelen in en voor de eigen gemeente. Ook is hij of zij
degene die ervoor zorgt dat de interne communicatie over dit thema in
de gemeente op orde blijft.

Bewerkersovereenkomsten

Verder is van belang dat u met externe bewerkers van persoonsgegevens die u zijn toevertrouwd, goede bewerkersovereenkomsten afsluit.
Waar moet u aan denken bij ‘bewerkers’? Denk bijvoorbeeld aan een Excel-bestand met adressen dat naar de drukker van het kerkblad gaat ter
vervaardiging van adresdragers. Dan hebben we met een externe bewerker te maken. Ook als u gegevens deelt met een administratiekantoor voor de salarisadministratie of de financiële administratie is het aan
de orde.

Register voor ‘datalekken’

Van belang is ook dat u goed onder de aandacht brengt bij ieder die met
persoonsgegevens werkt, wat een ‘datalek’ is en wat er gedaan moet
worden als dat aan de orde is. Een ‘datalek’ is eigenlijk alles waarbij gegevens ergens terechtkomen waar ze niet horen. Dat kan gaan via een
hack in de ledenadministratie, maar ook een maillijst in een CC-opsomming van een verstuurde mail, of een geprint adressenlijstje van een
club bij het oud-papier, een verloren usb-stick met de gegevens van de
vrijwillige bijdragen per adres, noem maar op. U moet datelekken bijhouden en bij een bepaalde omvang deze ook melden. De precieze verplichtingen om te melden (voor kerken en bij welke omvang) is nog niet
helemaal uitgekristalliseerd, maar wel de verplichting om zelf al uw ‘datalekken’ in een register te gaan bijhouden.
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Toestemming regelen

Ten slotte: toestemming. Door de aanscherping van de privacyregels
naar aanleiding van o.a. de komst van internet, komen zaken, die we tot
nu toe in de kerk misschien vrij gewoon vonden en tamelijk achteloos
deden, in een ander licht te staan. Denk aan het maken van foto’s en die
plaatsen op de site of de facebookaccount van de gemeente. Denk aan
het vermelden van allerlei persoonlijke pastorale gegevens in openbare
kerkbladen of op internet. Het uitgeven van een ‘smoelenboek’ of een
gemeentegids waarin gedetailleerde gegevens van leden en meelevenden van een gemeente staan vermeld. Hier moet allemaal kritisch naar
gekeken worden. Zolang het gaat om ‘interne’ uitwisseling van gegevens, die ten doel hebben de gemeenschap van de kerk goed te laten
functioneren, kan er best het nodige. Tegelijk is het de vraag of ieder
die staat ingeschreven bij onze kerk zich daar wel van bewust is. Plaatsing op publiek toegankelijke sites (dus niet achter een inlogknop, waarbij dan ook goed beschreven moet worden wie wel en niet inloggegevens mag ontvangen) of in publiek verkrijgbare uitgaven (gemeentegids
die voor het grijpen ligt in de hal van de kerk, kerkblad waar ieder zich
op kan abonneren ook buiten de eigen kerk), mag als het er op aan
komt niet zonder de individuele toestemming van de betrokkenen. In de
AVG is vervolgens het vragen van toestemming ‘streng’ geregeld. Het
moet uitdrukkelijk, eenvoudig, en individueel (dus niet per gezin of i.d.)
gedaan kunnen worden (en dan ook door u worden vastgelegd, en periodiek worden herhaald). De toestemming moet ook weer even makkelijk
in te trekken zijn. Dus geen kleine lettertjes of impliciete toestemmingen
(dus niet: ‘als u niet reageert gaan wij er van uit dat...’). Het is dan de
vraag of u dat voor de uitgave van een gemeentegids, of de vermelding
van persoonlijke gegevens in een zondagsbrief of een kerkblad allemaal
wilt gaan regelen. In ieder geval zullen we ons er in hebben te trainen
om er bewuster mee om te gaan. We zullen de ontwikkelingen op dit
vlak goed moeten volgen (taak voor de aandachtsfunctionaris). Met
name die plekken waar makkelijke verspreiding aan de orde is (internet
bijvoorbeeld) dienen we te gaan mijden als het gaat om vermelding van
persoonsgegevens. Ook is het van belang juist op die plekken (uw website of facebook account bijvoorbeeld) goed en eenvoudig te vermelden
hoe u met privacy omgaat (en dit ook weer te beschrijven in uw privacy
beleidsplan).

Tot slot

Op de CGK-website (www.cgk.nl/privacy) vindt u vanaf half februari 2018, naast dit artikel, ook een rubriek
‘veelgestelde vragen’ en andere relevante informatie.
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