
 

 

 

                                         

                    
       
                         

                                                                                                 

Inleiding over AVG en de Hervormde Gemeente Sleeuwijk. 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) van kracht. Dit betekent dat organisaties  (nog) meer inspanning moeten 
leveren om privacy van personen te waarborgen en gegevens te beschermen. De Protestantse Kerk in Nederland en daarmee ook de Hervormde Gemeente in 
Sleeuwijk vormen hier geen uitzondering op.  
Binnen een kerkelijke gemeente is omzien naar en betrokken zijn op elkaar een belangrijke pijler. Dit kan betekenen dat, veelal vanuit het kerkelijk ambt, 
gegevens en informatie over anderen aan de orde komen, maar ook dat er toegang is tot of een vraag naar informatie die in het LRP, de ledenregistratie van de 
PKN, opgeslagen is.  
Naast het feit dat een kerkelijke gemeente gebonden is aan specifieke (kerkelijke) regels, is er ook de AVG die aangeeft hoe er met gegevens van gemeenteleden 
omgegaan dient te worden en die richtlijnen geeft over hoe de privacy gewaarborgd dient te worden. De AVG is niet vrijblijvend, d.w.z. iedere organisatie moet 
kunnen aantonen dat zij zich bewust is van de privacy-en gegevensbescherming van haar leden, klanten etc. en kan ook aangesproken en/of beboet worden als ze 
de AVG niet goed geïmplementeerd heeft in haar organisatie.  
In deze privacyverklaring wordt gepoogd een goede balans te vinden tussen enerzijds het zorgvuldig omgaan met privacygevoelige gegevens, juist ter 
bescherming van soms kwetsbare gemeenteleden, en anderzijds de wens om als gemeente met elkaar mee te kunnen leven waarvoor gegevens nodig zijn.  
De Hervormde Gemeente Sleeuwijk heeft er voor gekozen om het Model Privacyverklaring van de PKN te volgen in de weg naar een zorgvuldig en rechtmatig 
omgaan met persoonsgegevens. De diverse beleidsmatige maatregelen die genomen zijn om veilig met persoonsgegevens om te gaan, zijn te vinden in deze 
Privacyverklaring van de Hervormde Gemeente in Sleeuwijk. Daarbij moet aangemerkt worden dat er vanuit gegaan wordt dat een ieder die op basis van zijn 
kerkelijke functie info verneemt en/of gegevens tot zijn beschikking heeft tot geheimhouding verplicht is op grond van ordinantie 4-2. 
 
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels 
te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij het moderamen van de kerkenraad.  
Om in contact te treden of een verzoek conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening 
Gegevensbescherming te doen kunt u contact opnemen met het moderamen:  
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Rechten 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten: 

1. Het recht op dataportabiliteit.  
Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en 
leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.  

2. Het recht op vergetelheid.  
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voorzover 
de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten. 

3. Recht op inzage.  
Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien. 

4. Recht op rectificatie en aanvulling.  
Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor 
zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.  

5. Het recht op beperking van de verwerking:  
Het recht om minder gegevens te laten verwerken. 

6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  
Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de kerk als een persoon daarbij heeft besloten u de brief 
te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt. 

7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. 
8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
 

Verzoeken 
 
Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de contactgegevens hierboven vermeld. Voor 
uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad. 
De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De gemeente zal eerst moeten vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht 
waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de 
omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring 
daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met 
de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk. 
 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 

 

Verwerkingen betreffende de algemene organisatie & ledenadministratie. 
 
Gezien de werking van de Protestantse Kerk vindt er in de gemeente een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met de kerkorde. Het gaat om 
verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat 
om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is 
 

Situatie a Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

De orde van de kerk schrijft voor dat 
ambtsdragers, die in ambtelijke vergaderingen 
zitten, door de gemeente of door de ambtelijke 
vergadering worden verkozen. Binnen deze 
verkiezingsprocedure worden 
persoonsgegevens verwerkt. Gemeenteleden 
kunnen namen noemen van leden die naar hun 
mening in aanmerking komen voor het ambt.  

• Naam en voornamen c.q. voorletters 

• Woonadres 

• Woonplaats 

• Geslacht 

De gemeente verwerkt deze gegevens op 
basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en het gerechtvaardigd 
belang van de kerk om haar ambtelijke 
structuren vorm te geven naar haar eigen 
inrichtingsvrijheid 

De kerk maakt gebruik van een 
ledenadministratie. 

• Naam en voornamen c.q. voorletters  

• Straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en 
datum van vestiging op woonadres 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Geboortedatum en -plaats 

• Geslacht 

• Burgerlijke staat met vermelding datum van ingang 
burgerlijke staat 

• Datum doop en vermelding kerkgemeente waar 
doop plaatsvond 

• Datum belijdenis van geloof en vermelding 
kerkgemeente waar belijdenis plaatsvond 

• Kerkelijke inzegening huwelijk en vermelding 
kerkgemeente waar dit plaatsvond 

• Datum overkomst uit andere gemeente en 
vermelding van gemeente 

De gemeente verwerkt deze gegevens op 
basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten  
en/of 
ter uitvoering van de overeenkomst van 
het lidmaatschap. 



 

 

• Beëindiging lidmaatschap gemeente 

• Datum vertrek/ overschrijving naar andere 
gemeente met vermelding nieuwe gemeente 

• Overlijdensdatum 

• Datum vertrek naar buitenland 

• Datum onttrekking aan gemeenschap van kerk 

• Datum van breuk met gemeente 

• Datum van herstel met gemeente (ord. 9-5-6 en 10-
9-9) 

• Aard van verbondenheid 

 
 

Verwerkingen betreffende het plaatselijk leven en werken van de kerk. 
 
In het kader van het plaatselijk leven en werken van de kerk verwerkt de plaatselijke gemeente diverse persoonsgegevens. Per verwerkingsstroom staat in 
onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is. 
 

Situatie b Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Nieuwsbrieven (papier en elektronisch) en 
berichten in kerkbladen, die naar leden van de 
gemeente gaan, dan wel naar personen met 
wie de gemeente regelmatig contact 
onderhoudt en/of een relatie heeft, waarin 
activiteiten van de gemeente genoemd worden. 

• Naam en voornamen c.q. voorletters 

• Eventueel e-mailadres en/of telefoonnummer 

• Eventueel een foto 
 
Voor het vermelden / opnemen van deze gegevens is 
toestemming nodig. 

De gemeente verzamelt deze gegevens 
op basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten, haar gerechtvaardigd belang 
en de uitvoering van de overeenkomst. 
 

Idem maar de informatie staat op een 
algemeen toegankelijke website  

Idem, waarbij het opnemen van e-mailadressen op de 
website zoveel mogelijk wordt beperkt.  

Idem 

 
 
 
 
 
 



 

 

Situatie c Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Nieuwsbrieven (papier en elektronisch) en 
berichten in kerkbladen, die naar leden van de 
gemeente gaan, dan wel naar personen met 
wie de gemeente regelmatig contact 
onderhoudt en/of een relatie heeft, dan wel op 
een pagina op de website staat die niet 
algemeen toegankelijk is, waarin mededelingen 
worden gedaan over gemeenteleden i.v.m. 
ziekte, gezondheid, heugelijke of droevige 
gebeurtenissen. 

• Naam en voornamen 

• Adresgegevens  

• Gegevens rondom ziekte, gezondheid, heugelijke of 
droevige gebeurtenissen  

 
Voor het vermelden van deze gegevens alsmede welke 
gegevens is toestemming van de betrokkene nodig. 

De gemeente verzamelt deze gegevens 
op basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten, te weten haar 
gerechtvaardigd belang om een 
gemeenschap te kunnen zijn waarin 
leden naar elkaar omzien en hen op te 
dragen aan God. 

Idem maar de informatie staat op een 
algemeen toegankelijke website  

Geen, tenzij op verzoek van het betreffende gemeentelid Idem 

 
 

Situatie d Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Gemeentegids waarin een lijst van 
gemeenteleden is opgenomen. 
 

• naam en voornamen c.q. voorletters 

• straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en 
datum van vestiging op het woonadres 

Voor het vermelden van gegevens van 
gemeenteleden in een gemeentegids is 
toestemming nodig van de betrokkenen. 

 
 

Situatie e Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Het noemen van (namen van) gemeenteleden 
tijdens een kerkdienst, die via internet en 
kerkradio zowel publiekelijk als alleen voor 
abonnees te volgen is. 

• Naam en voornamen 

• Adresgegevens (straatnaam; huisnummer alleen 
met toestemming van de betrokkenen) 

• Gegevens rondom ziekte, gezondheid, heugelijke of 
droevige gebeurtenissen (alleen met toestemming 
van de betrokkenen) 

 

De gemeente verzamelt deze gegevens 
op basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten, te weten haar 
gerechtvaardigd belang om een 
gemeenschap te kunnen zijn waarin 
leden naar elkaar omzien en hen op te 
dragen aan God. 

 
 



 

 

 

Situatie f Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Opnames met beeld en geluid van reguliere 
kerkdiensten worden gepubliceerd via de 
website. 
 
 

Bezoekers van een reguliere dienst komen niet herkenbaar 
in beeld, tenzij ze een taak hebben op het liturgisch centrum 
als ambtsdrager, lector, zanger of leiding van de 
zondagschool. Al deze mensen tekenen een 
toestemmingsformulier, zie de bijlage. 
 
Kinderen die deelnemen aan de zondagschool kunnen ook 
herkenbaar in beeld komen; hun ouders tekenen een 
soortgelijk toestemmingsformulier. 

Om al haar leden en al Gods mensen in 
staat te stellen deze kerkdiensten mee te 
maken plaatst de gemeente kerkdiensten 
online op basis van haar 
gerechtvaardigde activiteiten en haar 
gerechtvaardigd belang. 

Opnames met beeld en geluid van bijzondere 
kerkdiensten worden gepubliceerd via de 
website. 
Het gaat om diensten waarin gedoopt wordt, 
huwelijksdiensten en diensten bij een uitvaart. 

Naast de bovengenoemde personen komen bij deze 
bijzondere diensten ook anderen herkenbaar in beeld.  
Per type bijzondere dienst zijn toestemmingsformulieren 
van toepassing, zie de bijlagen. 

Idem 

 
 

Situatie g Betrokken gegevens 
 

 

Bij bezoekers van onze website worden er 
cookies geplaatst. Cookies zijn kleine bestanden 
die op uw apparatuur worden geplaatst, 
bijvoorbeeld op een computer, telefoon of 
tablet. Met cookies kan informatie worden 
verzameld of opgeslagen over het 
websitebezoek of over (het apparaat van) de 
bezoeker. 

• ip-adres  

• surfgedrag 

• internetbrowser en type apparaat 

De gemeente verwerkt deze gegevens op 
basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten haar gerechtvaardigd belang 
om een beter beeld te kunnen krijgen op 
welke wijze onze website wordt gebruikt 
en hoe wij deze kunnen verbeteren. 

 
 
 
 
 



 

 

Situatie h Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Aanschrijven van gemeenteleden voor het doen 
van een financiële bijdrage/ toezegging. 

• Naam en voornamen c.q. voorletters 

• Gegevens woonadres 

• Datum van vestiging op woonadres 

• Geslacht 
 

Om voldoende financiën te verkrijgen 
verzoekt de gemeente haar leden op 
basis van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en haar gerechtvaardigd 
belang  om een financiële bijdrage. 

 
 

Situatie i Betrokken gegevens 
 

Grondslag 

Hulpaanvragen diaconie worden geregistreerd • Naam en voornamen c.q. voorletter 

• Gegevens woonadres 

• Financiële gegevens 

• Nadere afspraken over hulp 

Deze gegevens zijn alleen toegankelijk 
voor de diakenen en worden alleen met 
toestemming van de hulpvragen 
geregistreerd. 

 
Bewaartermijnen 
 
De Hervormde Gemeente Sleeuwijk zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Gegevens van leden worden in elk geval bewaard zo lang ze 
lid zijn. Bij uitschrijving worden de gegevens nog twee jaar bewaard alvorens deze naar het archief gaan. 
 

Doorgifte aan derden 
De gemeente geeft alleen gegevens van haar leden door aan derden als dat nodig is voor de uitoefening van haar taken. Dat is aan de orde bij:  

● De landelijke PKN (registratie in het LRP) 

● De plaatselijke Gereformeerde kerk van Sleeuwijk waar het gaat om activiteiten waarin de Hervormde Gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde kerk 

Sleeuwijk samenwerken. In die samenwerking wordt bij gemeenschappelijke activiteiten op dezelfde wijze gehandeld als in deze privacyverklaring is 

beschreven. 

● De distributeur van Kerkbladen waarin de Hervormde Gemeente Sleeuwijk nieuws publiceert (naam en adres van abonnees) 

● Binnen de eigen gemeente bezorgers van kerkbladen, nieuwsbrieven en andere informatie bestemd voor de kerkleden (naam en adres) 

Wij geven geen gegevens door aan landen buiten de EU of bedrijven die niet vallen onder een land met een adequaat beschermingsniveau. 
 
 



 

 

Bijlagen 
1. Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal (voor personen die op het liturgische centrum in de kerk zichtbaar zijn tijdens een reguliere of bijzondere 

dienst) 
2. Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal bij doopdiensten 
3. Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal bij huwelijksdiensten 
4. Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal bij diensten bij een uitvaart 
5. De algemene tekst op de website over cookie- en privacy policy 

 
Deze  privacyverklaring, alsmede de bijlagen 1 t/m 4 staan met een link om te downloaden onderaan de algemene tekst in bijlage 5.  
 
Vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 27 mei 2021 


