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1. Algemene plichten onder de AVG 
Onder de AVG zijn een aantal basisrechten van de betrokkene gedefinieerd (de persoon over wie de 

informatie gaat). Zo krijgt de betrokkene recht op inzage, op verwijdering, correctie enzovoorts. Deze 

rechten leiden tot verplichtingen die iedere organisatie moet nakomen, ongeacht of dit een 

multinational is of een voetbalvereniging. 

Volgens het recht op dataportabiliteit (Artikel 20, recht op overdraagbaarheid van gegevens) moet 

een betrokkene bijvoorbeeld zijn gegevens op een leesbare, eenvoudige manier kunnen opvragen en 

overdragen aan een andere instantie. Het gaat hier bijvoorbeeld om het overstappen van 

zorgverzekeraar, maar dit kan net zo goed het kerkelijk attest betreffen. 

Daarnaast moet iedere organisatie volgens Artikel 32 van de AVG passende (en kosteneffectieve) 

maatregelen nemen om de door haar beheerde persoonsgegevens te beschermen, ongeacht of dit 

gewone of bijzondere persoonsgegevens zijn. Voor kleine organisaties is hier de grootste winst te 

behalen door bijvoorbeeld sterk wachtwoordenbeleid en encryptie van laptops af te dwingen.  

Daarnaast vraagt de wet ook om aantoonbare maatregelen die genomen zijn om goed om te gaan 

met de gegevens die in het bezit zijn van de organisatie door bijvoorbeeld een certificering of het 

opstellen van een gedragscode: “Het aansluiten bij goedgekeurde gedragscodes als bedoeld in 

artikel 40 of goedgekeurde certificeringsmechanismen als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt 

als element om aan te tonen dat de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke zijn 

nagekomen.” (artikel 24) 

Naast de algemene maatregelen die in velerlei artikelen beschreven zijn gelden er voor kerken 

enkele specifieke aanvullingen en beperkingen doordat zij werkt met bijzondere persoonsgegevens. 

  

https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-32-beveiliging-van-de-verwerking/


2. Het verzamelen, verwerken en delen van persoonsgegevens 
Uw kerkelijk bureau verzamelt de persoonsgegevens. Meestal  in een softwaresysteem. Kerkleden 

kunnen individueel bezwaar aantekenen tegen registratie van persoonsgegevens binnen de eigen 

kerk. 

Onder de AVG is het in het algemeen verboden bijzondere persoonsgegevens te verzamelen en 

verwerken tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. Echter, in de kerkelijke administratie worden 

bijzondere persoonsgegevens bijgehouden. In het vrijstellingsbesluit, artikel 4, van de Wbp vindt u 

welke gegevens u onder welke voorwaarden mag verzamelen als kerk. 

2.1  Binnen de eigen kerk 
Persoonsgegevens mogen doorgegeven worden aan leden binnen de eigen kerk. Denk bijvoorbeeld 

aan uitwisseling van adressen of relevantie informatie voor organisatoren van activiteiten in de kerk. 

Echter, het delen van een volledige ledenlijst aan alle leden is volgens de wet niet meer toegestaan, 

tenzij de leden daar expliciet toestemming voor gegeven hebben. U moet dus die toestemming 

vragen bij ieder lid. 

Een afgeschermde ledenpagina op het internet is een veilige en praktische optie voor het registeren 

en verzamelen van persoonsgegevens en het vragen om toestemming. 

2.2 Buiten eigen kerk 
Voor het verstrekken van persoonsgegevens buiten eigen kerk is een wettelijke basis nodig.  In de 

Wbp staat op welke gronden dit toegestaan is. De meest voorkomende grondslag is toestemming. 

Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen buiten de kerk gepubliceerd mogen worden als 

daarvoor expliciet toestemming is gegeven. 

2.3 Gegevens aan derden 
Naast toestemming blijft de kerk verantwoordelijk voor persoonsgegevens die zij geeft aan 

“bewerkers” of derden. Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke, in 

dit geval de kerk, gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld het 

Personeelsadministratiekantoor, softwarebedrijf of hostingprovider. 

Wanneer u gebruik maakt van een softwarepakket controleer dan of het bedrijf ISO 27001 

gecertificeerd is. De ISO 27001 certificering garandeert een zeker niveau van informatiebeveiliging 

dat door de AVG geaccepteerd wordt in artikel 32, Beveiliging van de verwerking, paragraaf 3: 

“Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd 

certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen 

dat dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.” 

Los van certificering van de derde partij zal er voor de verwerking van persoonsgegevens een 

verwerkingsovereenkomst gesloten moeten worden met deze leverancier conform artikel 30. 

2.4 KERKTV / Uitzendingen van kerkdiensten via het internet 
1. Zorg voor (schriftelijke) onderbouwing waarin het belang van het uitzenden van kerkdiensten 

beargumenteerd is. Bijvoorbeeld in een privacy regelement. Leg uit waarom dit belang zwaarder 

weegt dan de privacy van individuele bezoekers van uw kerkdiensten. 

2. Verklaar waarom het doel, bijvoorbeeld het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden 

die niet meer zelf aanwezig kunnen zijn, niet op een andere manier kan worden gerealiseerd. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0012461/2017-05-25/0/Hoofdstuk2/Paragraaf1/Artikel4/afdrukken+informatie
https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-32-beveiliging-van-de-verwerking/


3. Uitzenden van kerkdiensten moet op integere wijze uitgevoerd worden. Kies de uit te zenden 

gebeurtenissen met zorg en gebruik de mogelijkheden om het kijken naar een uitzending te 

beperken door middel van een toegangscode. 

4. U kan besluiten om alleen mensen op het liturgisch centrum herkenbaar in beeld te brengen. Een 

bepaald deel van de kerkzaal kan daarbij bewust buiten de reikwijdte van de camera’s vallen. 

Hou hiermee rekening bij de keuze van de camera positie(s). 

5. Het moet duidelijk kenbaar gemaakt worden wanneer er op een bepaalde locatie gebruik 

gemaakt wordt van camera’s. Heimelijk cameratoezicht is bijvoorbeeld strafbaar gesteld in 

winkels en horecagelegenheden. Geef in dat kader met bordjes aan dat er gefilmd wordt. 

6. Zorg dat alle werkgroepen bekend zijn met de privacy regels en dat deze ook werkgroepen als 

kinderclub, soos en kamp niet zonder toestemming foto’s mogen delen op instagram of 

facebook. 

3. Verwerkingsregister 
Voor de verwerking van deze gegevens moet u een verwerkingsregister aanmaken. Eén register voor 

iedere verwerking. Wanneer u delen van uw administratie uitbesteed aan derden zult u met hen een 

verwerkingsovereenkomst moeten sluiten. Dit geldt ook voor de hostingprovider van de website van 

de kerk wanneer er persoonsgegevens in de database staan. 

Artikel 30 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft aan elke 

verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsregister moet bijhouden. Organisaties met minder 

dan 250 medewerkers krijgen hier een vrijstelling, “tenzij het waarschijnlijk is dat de verwerking die 

zij verrichten een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, de verwerking niet 

incidenteel is, of de verwerking bijzondere categorieën van gegevens, als bedoeld in artikel 9, lid 1, of 

persoonsgegevens in verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in 

artikel 10 betreft.” 

Eén van de bijzondere persoonsgegevens is bijvoorbeeld iemands levensovertuiging. Kerkelijk 

lidmaatschap is dus zo’n bijzonder persoonsgegeven. 

Artikel 9 geeft aan dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens verboden is, tenzij er aan een 

bepaalde voorwaarde voldaan wordt. Voor kerken komt die toestemming uit paragraaf 2d: “de 

verwerking wordt verricht door een stichting, een vereniging of een andere instantie zonder 

winstoogmerk die op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied werkzaam is, in 

het kader van haar gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen, mits de verwerking 

uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die 

in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens 

niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt;” 

We kunnen dus concluderen dat een kerk volgens de wet bijzondere persoonsgegevens mag 

bijhouden, maar dan moeten deze ook in een verwerkingsregister opgenomen zijn. Overigens 

adviseert de Privacy Commissie om in alle gevallen een verwerkingsregister bij te houden omdat het 

bijdraagt aan het inzicht van de aanwezige persoonsgegevens en u ook zal helpen bij het voldoen aan 

de wettelijke eisen die wel overeind blijven staan, ook al betreft het een organisatie met minder dan 

250 medewerkers. 

  

https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-30-register-van-de-verwerkingsactiviteiten/
https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-9-verwerking-van-bijzondere-categorieen-van-persoonsgegevens/


4. Het gebruik van Email 
AVG neemt bijzondere persoonsgegevens zeer zwaar op. Het verwerken is daarom verboden, 

behalve wanneer u in een aantal categorieën valt. Als kerkelijke instelling heeft u toestemming 

gekregen, maar zult daar ook verantwoordelijkheid voor moeten nemen. Dit geldt ook ten aanzien 

van het email beleid. 

4.1 Gedeeld emailadres 
Het versturen van email met bijzondere persoonsgegevens naar een gedeeld emailadres, dat 

bijvoorbeeld door een lid van de kerkenraad en zijn vrouw gebruikt wordt, zal gezien worden als een 

datalek. Het betreft vertrouwelijke informatie die voor één ontvanger bedoeld is. 

4.2 Gratis Emailadressen 
De grote Amerikaanse technologiebedrijven bieden allemaal gratis emaildiensten aan. Dit zijn 

bijvoorbeeld Microsoft (met Hotmail, Live of Outlook email), Yahoo, Apple en Google. 

Al deze providers zijn bezig met aanpassingen om hun systemen aan te passen aan de AVG, maar er 

zitten een flink aantal haken en ogen aan. Op dit moment zijn de platformen op enkele punten 

strijdig met de AVG; 

1. Email wordt standaard niet versleuteld opgeslagen. 

2. Hoewel mailservers vaak in de EU (Ierland) staan, worden backups gemaakt naar de 

Verenigde Staten. Hier komen wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens in gevaar. 

Voor het gebruik van email voor het versturen van persoonsgegevens dient men zeer terughoudend 

te zijn in het gebruik van één van deze gratis diensten. Met name het gebruik van GMAIL wordt als 

zeer twijfelachtig beschouwd; 

1. Dataopslag van GMAIL is per definitie in de USA. Er is geen EU variant mogelijk. Dit betekent 

dat per definitie de Amerikaanse overheid de mogelijkheid heeft om mee te lezen in de 

email. 

2. Standaard wordt email in GMAIL als ‘plain text’  opgeslagen. Dus niet versleuteld. Iedereen 

die het netwerkverkeer monitort op de route die de email aflegt naar de ontvanger kan de 

inhoud van de email lezen. 

3. De inhoud van GMAIL email wordt door Google gescand. Onder andere om Spam te 

herkennen, maar ook op keywords waardoor advertenties aangeboden kunnen worden. 

4. Volgens de Privacy Policy van Google mag de metadata van alle Google diensten met elkaar 

gecombineerd worden. Dus ook Email, Kalender en bijvoorbeeld Google Maps. 

5. Het Google account kan gebruikt worden om de gebruiker bij andere applicaties en sites aan 

te melden. Hiermee wordt toegang aan die applicaties gegeven om verbinding te maken met 

het account. Het is niet mogelijk om te controleren wie er via deze route allemaal meeleest 

met de email in het GMAIL account. 

Met name het laatste punt is voor veel Security Officers de reden om GMAIL per definitie als een 

datalek te classificeren. Artikel 5 van de AVG beschrijft in Lid 1 de beginselen van de verwerking van 

persoonsgegevens en in lid 2 de verantwoordingsplicht van de verwerker; 

“De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze 

aantonen („verantwoordingsplicht”)” 

https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-5-beginselen-inzake-verwerking-van-persoonsgegevens/


Door het gebruik van gratis emailadressen en met name GMAIL kan niet voldaan worden aan de 

verantwoordingsplicht. Het strekt dan ook tot de aanbeveling om voor kerkelijk  emailverkeer een 

kerkelijk emailaccount ter beschikking te stellen. 

4.3 Gebruik van Office 365 
In aanvulling op het emailgebruik gelden de aandachtspunten deels ook voor het gebruik van 

Office365.  Ook hier geldt dat documenten en andere bestanden op servers in de EU (Ierland) staan, 

maar backups gemaakt worden naar de Verenigde Staten. Hier komen wettelijke bewaartermijnen 

van persoonsgegevens.in gevaar  

5. Meldplicht Datalekken 
Als u als kerk een datalek constateert, dan hoeft u dat alleen te melden als het om een ‘ernstig’ 

datalek gaat. Dat moet dus gemeld worden aan de AP. Op de site van de AP is een 

standaardformulier te vinden waarmee dat kan. Onder omstandigheden moet u het ook melden aan 

de mensen van wie persoonsgegevens gelekt zijn. Het begrip ‘ernstig’ is niet afgebakend. Het kan 

zien op twee kanten. Gaat het om een ‘kwalitatief’ ernstig lek: er is echt gevoelige informatie kwijt 

(bijvoorbeeld verslagen van de vertrouwenspersoon over specifieke gezinnen). Of gaat het om een 

‘kwantitatief’ ernstig lek: is er veel tegelijk op straat komen te liggen? 

Concreet betekent dit dat u als kerk een meldpunt moet hebben en een procedure om zulke gevallen 

te kunnen melden. Hiervoor moet iemand zijn aangewezen die weet dat hij/zij hiervoor 

verantwoordelijk is. Dit kan een Functionaris Gegevensbescherming zijn. 

6. Bewustwording 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming vraagt bovendien om bewustwording. De 

kerkelijke instantie heeft hierin enerzijds een informatieplicht richting de betrokkene:  

“Natuurlijke personen moeten bewust worden gemaakt van de risico's, regels, waarborgen en 

rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, alsook van de wijze waarop zij hun 

rechten met betrekking tot deze verwerking kunnen uitoefenen.” (Overweging 39)   

en  

“Met name in de context van een schriftelijke verklaring over een andere zaak dient te worden 

gewaarborgd dat de betrokkene zich ervan bewust is dat hij toestemming geeft en hoever deze 

toestemming reikt. In overeenstemming met Richtlijn 93/13/EEG van de Raad” (Overweging 42) 

Anderzijds geldt dit ook voor de kerk als interne organisatie. Volgens de taakomschrijving van de 

Functionaris Gegevensbescherming (Artikel 39) moet de FG  

“toezien op naleving van deze verordening, van andere Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 

gegevensbeschermingsbepalingen en van het beleid van de verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van de toewijzing 

van verantwoordelijkheden, bewustmaking en opleiding van het bij de verwerking betrokken 

personeel en de betreffende audits”. 

De bewustmaking betreft hier het trainen van kerkelijk werkers en vrijwilligers in het verantwoord en 

nauwgezet omgaan met persoonlijke gegevens en hen bewust te maken van de risico’s. 

https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-39-taken-van-de-functionaris-voor-gegevensbescherming/


7. Het opstellen van een Gedragscode 
“Verenigingen en andere organen die categorieën van verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers 

vertegenwoordigen, kunnen gedragscodes opstellen, of die codes wijzigen of uitbreiden, teneinde de 

toepassing van deze verordening nader toe te lichten” 

Artikel 40 van de AVG geeft het advies dat verenigingen een gedragscode opstellen waaraan 

vrijwilligers zich moeten houden. Hierin kunnen o.m. afspraken gemaakt worden over hoe om te 

gaan met het delen van foto’s op social media,  het gebruik van email en wachtwoorden en 

zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens. 

Hoewel het een vrijblijvend advies betreft in deze context draagt de gedragscode bij aan de naleving 

van artikel 32, Beveiliging van de verwerking, paragraaf 3: 

“Het aansluiten bij een goedgekeurde gedragscode als bedoeld in artikel 40 of een goedgekeurd 

certificeringsmechanisme als bedoeld in artikel 42 kan worden gebruikt als element om aan te tonen 

dat dat de in lid 1 van dit artikel bedoelde vereisten worden nageleefd.” 

. In Artikel 41 wordt u wel verplicht toe te zien op de naleving van de gedragscode. 

8. Moet een kerk een FG aanstellen? 
Het zorgdragen voor bewustwording over Privacy valt in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming onder de taken van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functie 

is verplicht voor bepaalde verwerkingsverantwoordelijken; In de richtlijn Functionaris 

Gegevensbescherming schrijft de Werkgroep Artikel 29: 

“Onder de AVG zijn bepaalde verantwoordelijken en verwerkers verplicht een FG aan te wijzen.  Dit 

geldt voor overheidsinstanties en -organen (ongeacht de door hen verwerkte gegevens) en voor 

andere organisaties die – als een van hun kerntaken – stelselmatig en op grote schaal personen 

observeren of op grote schaal bepaalde categorieën persoonsgegevens verwerken.  

Ook waar de AVG het aanstellen van een FG niet specifiek verplicht stelt, kan het voor sommige 

organisaties zinvol zijn vrijwillig een FG aan te wijzen. De Artikel 29-werkgroep van Europese 

privacytoezichthouders (WP29) moedigt deze vrijwillige initiatieven aan.”1 

Er is een verplichting wanneer met op grote schaal met bijzondere persoonsgegevens werkt. De 

vraag is wat de definitie is van grote schaal.  Volgens de overweging betreft dit met name  

“grootschalige verwerkingen die bedoeld zijn voor de verwerking van een aanzienlijke hoeveelheid 

persoonsgegevens op regionaal, nationaal of supranationaal niveau, waarvan een groot aantal 

betrokkenen gevolgen zou kunnen ondervinden en die bijvoorbeeld vanwege hun gevoelige aard een 

hoog risico met zich kunnen brengen” 

8.1 Voorbeelden van verwerking op grote schaal:  
• verwerking van patiëntgegevens als onderdeel van de gebruikelijke werkzaamheden van een 

ziekenhuis;  

• verwerking van reisinformatie reizen van mensen die met het openbaar vervoer in een 

bepaalde stad (door deze bijv. te volgen via reiskaarten); 

                                                           
1 Guidelines on Data Protection Officers (‘DPOs’) van de Artikel 29-werkgroep van Europese 
privacytoezichthouders 

https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-40-gedragscodes/
https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-32-beveiliging-van-de-verwerking/
https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-41-toezicht-op-goedgekeurde-gedragscodes/


• het voor statistische doeleinden verwerken van actuele locatiegegevens van klanten van een 

internationale fastfoodketen, door een verwerker die in deze diensten gespecialiseerd is;  

• verwerking van klantgegevens als onderdeel van de gebruikelijke werkzaamheden van een 

verzekeringsmaatschappij of bank;  

• verwerking van persoonsgegevens door een zoekmachine voor het tonen van advertenties 

op basis van internetgedrag; 

• verwerking van gegevens (inhoud, verkeer, locatie) door telefoon- of internetproviders 

8.2 Voorbeelden van verwerking die niet als verwerking op grote schaal gezien 

wordt 
• verwerking van patiëntgegevens door een individuele arts;  

• verwerking van persoonsgegevens over veroordelingen en strafbare feiten door een 

individuele advocaat. 

8.3 Lokaal, classicaal en synodaal niveau 
De AP of de Werkgroep Artikel 29 heeft nog geen definitieve uitspraak gedaan over het al dan niet 

verplicht aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming voor een lokale kerk. Gevoelsmatig 

valt een lokale kerk in de categorie “verwerking van patiëntgegevens door een individuele arts”  

Daar waar op classicaal en synodaal niveau eveneens ledenadministratie of uitwisseling van 

persoonsgegevens plaatsvindt geldt hier weldegelijk de verplichting een FG aan te stellen, aangezien 

dit valt onder de overweging van grootschalige verwerking op regionaal of nationaal niveau.  

8.4 Stichtingen en verenigingen 
Stichtingen en verenigingen zoals bijvoorbeeld De Verre Naasten, Stichting Oekraïnezending die hun 

persoonsgegevens van de kerken ontvangen zullen gelijke maatregelen dienen te treffen.  

Het vrijstellingsbesluit artikel 3 stelt stichtingen en verenigingen vrij van de meldplicht van het 

verwerken van persoonsgegevens als zij binnen een aantal kaders opereren. Het verwerken van 

bijzondere persoonsgegevens valt buiten deze vrijstelling.  

Strikt genomen kan een kerk een persoonsgegeven doorgeven aan een Stichting zonder daarbij het 

bijzondere persoonsgegeven levensovertuiging te vermelden. Echter doordat de kerk de bron is, zal 

dit toch tot de persoon herleidbaar zijn. 

8.5 Wel of Geen FG en wie dan? 
De voorlopige conclusie is dat het op lokaal niveau mogelijk niet verplicht is om een Functionaris 

Gegevensbescherming aan te stellen, maar wel te adviseren is. Daarnaast lijkt het op regionaal en 

landelijk niveau wel verplicht voor kerken een FG aan te stellen. 

De wet geeft in Artikel 39 aan wat het takenpakket is van de Functionaris Gegevensbescherming. De 

FG kan een betaalde of onbetaalde functie zijn. Het is niet verstandig om de rol van FG toe te wijzen 

aan een predikant, een lid van de Commissie van Beheer of de plaatselijke  vertrouwenspersoon. 

Benodigde expertise mag extern ingehuurd worden. 

De wet geeft bovendien aan dat de Functionaris Gegevensbescherming ondersteund mag worden 

door een team. Hierin zou gedacht kunnen worden aan een FG op classicaal of synodaal niveau met 

lokale ondersteuning door vrijwilligers. 

8.6 Overwegingen 
• Het artikel Privacy en de Kerk op ISImedia spreekt van de verplichting om een FG aan te stellen.  

https://dataprotectionoffice.nl/avg-wetteksten/artikel-39-taken-van-de-functionaris-voor-gegevensbescherming/
https://www.isimedia.nl/privacy-en-de-kerk-veelgestelde-vragen-over-de-nieuwe-privacywetgeving-avg/


• “Guideline Leaflet  L13: Data Protection” van de The Baptist Union Corporation Ltd is veruit de 

meest uitgebreide kerkelijke notitie over de GDPR. In de tekst wordt geen melding gemaakt van 

de noodzaak voor een FG/DPO, echter in de bijlagen en voorbeeldformulieren wordt er van uit 

gegaan dat iedere gemeente een Data Protection Officer heeft.  

• Meerdere grote individuele kerken of kleine kerkgenootschappen hebben wel een eigen DPO 

aangesteld, zoals bijvoorbeeld !Audacious Church en Surrey Chapel in Norwich.  

• De Church in Wales spreekt in het Clergy Handbook, Section 2 Professional Ministerial Guidelines  

over een provinciale Data Protection Officer; “Clergy must act accordingly and seek advice from 

the diocesan or provincial data protection officer when necessary”  

• In Duitsland heeft de Evangelische Kirche in Deutschland een Datenschutz Beauftragte.op 

landelijk en op regionaal niveau.  

• De reeds uit 2006 stammende Datenschutz und Melderecht der katholischen Kirche richtlijn van 

de Katholieke kerk spreekt van een Datenschutz Beauftragte per bisdom. 

Overige bronnen noemen laten over het algemeen de FG buiten beschouwing. Bijvoorbeeld  

• Steunpunt Kerkenwerk maakt geen melding over de eventuele noodzaak voor een FG.  

• Ook een groot aantal Engelse kerkelijke AVG/GDPR handreikingen maken geen expliciete 

melding van de verplichting voor een FG. Geraadpleegde bronnen hiervoor zijn  

• de notitie “Guide to data protection law for churches” van de interkerkelijke organisatie 

Stewardship Services, de “GDPR Checklist” en het bijbehorende artikel: “Data Protection: 

Parishes and the GDPR” van de Church of England,  

• de whitepaper “Data protection requirements for churches and christian organisations” van Neil 

Walker voor PartnershipUK, een ondersteunende organisatie voor Evangelische kerken in 

Engeland en  

• de “General Data Protection Regulation Toolkit for Parishes” van de Anglicaanse kerk geeft ook 

geen aanleiding tot verplichtstelling van een FG voor een lokale kerk. 

9 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling 
Kleinere organisaties en verenigingen zijn vrijgesteld van het uitvoeren van een 

gegevensbeschermingseffectbeoordeling, voor de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 35 van 

de AVG geeft daarbij enkele restricties aan, bijvoorbeeld in het geval van grootschalige verwerking 

van bijzondere persoonsgegevens.  

Voor de weging van “grootschalig” gelden dezelfde handreikingen als voor het al dan niet aanstellen 

van een Functionaris Gegevensbescherming.  
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