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Gevolgen privacywet voor parochies

Eind mei wordt nieuwe Europese regelgeving op het gebied van privacy van kracht: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De introductie van deze nieuwe regels heeft ook gevolgen
voor kerkelijke instellingen en parochies.
Belangrijk is vooral de wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt. Dit zijn alle gegevens die naar één
concrete persoon kunnen leiden. Denk daarbij aan naam- en adresgegevens, maar ook aan geboortedatum,
financiële gegevens, etc. Bovendien gelden er speciale regels voor bijzondere persoonsgegevens zoals politieke
voorkeur, medische gegevens of religieuze betrokkenheid.
Kort gezegd komt het erop neer dat persoonsgegevens alleen volgens bepaalde wettelijke regels verwerkt
mogen worden, dat ze alleen maar mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dat ze niet
langer mogen worden bewaard dan strikt noodzakelijk is en er mogen niet méér persoonsgegevens worden
verwerkt dan voor het betreffende doel nodig is.
Voorbeelden
Parochies beschikken doorgaans over nogal wat persoonsgegevens van parochianen. Soms zelfs méér dan ze
zich realiseren. De nieuwe regelgeving strekt zich namelijk niet alleen uit tot het officiële ledenbestand, maar tot
alle acties waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld een
salarisadministratie voor betaalde krachten in een parochie of het aanschrijven van parochianen voor
Kerkbalans. Ook het bijhouden van een lijst met namen en geboortedata van alle tachtigjarigen in een parochie,
die door vrijwilligers bezocht worden, valt onder deze regelgeving. Hetzelfde geldt voor het verspreiden van een
lijst met namen en telefoonnummers van lectoren of misdienaars. Ook voor het bijhouden van de kerkelijke
registers (doopboeken, trouwboeken, etc.) krijgen parochies met de nieuwe regelgeving te maken.
De invoering van de nieuwe AVG betekent niet dat er helemaal geen persoonsgegevens meer gebruikt mogen
worden, maar de verwerking moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hetzelfde geldt voor de personen
die gegevens verwerken. Binnen het bisdom en de Nederlandse Kerkprovincie wordt aan diverse maatregelen

gewerkt om parochies hierbij te helpen. Een daarvan is de introductie van de nieuwe parochie-automatisering dit
voorjaar. Het bisdom zal de parochies binnenkort informeren over de maatregelen die ze zelf moeten nemen om
aan de nieuwe AVG te voldoen. De overheid heeft overigens zeer hoge boetes in het vooruitzicht gesteld voor
instanties die zich niet aan de nieuwe regels houden.

