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De privacywet en de parochie

In heel de Europese Unie gaat vanaf 25 mei 2018 één regeling gelden voor de omgang met
persoonsgegevens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) genoemd. Onder meer door een mediacampagne van de overheid zijn er veel
vragen over deze wetswijziging en het is daarom goed om stil te staan bij wat de AVG voor de RoomsKatholieke Kerk betekent.
Het is bovendien goed als kerken nadenken over de vraag: wat registreren we van wie, met welke reden en voor
hoe lang? De R.-K. Kerk heeft momenteel al regels over hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in
parochies. Deze regels zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies
uit 2006. Het is aan te raden om dit reglement nog eens goed door te lezen, want veel onderwerpen daarin
blijven ook binnen de nieuwe wetgeving relevant. Op dit moment wordt gekeken op welke punten dit Algemeen
Reglement moet worden aangepast met het oog op de wetswijziging. Zodra daar meer over bekend is, volgt
informatie naar de parochies. Voorlopig blijft echter dus het bestaande reglement geldig.
Ledenadministratie
Belangrijk is in ieder geval dat parochies inventariseren welke persoonsgegevens ze van mensen hebben en die
in een goede, overzichtelijke en beveiligde ledenadministratie bewaren. Om die reden heeft de
Bisschoppenconferentie begin dit jaar verplicht gesteld dat álle parochies een ledenadministratie in het
programma DocBase bijhouden. Op 19 maart is er in Roermond een instructiebijeenkomst voor parochies en het
is voor kerkbesturen zeer aan te bevelen om hier een vertegenwoordiger naartoe te laten gaan.
Parochies die vragen hebben over de AVG kunnen zich wenden tot secretaris G. Smulders.
De autoriteit persoonsgegevens heeft een factsheet gemaakt met de AVG in een notendop.
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