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Privacy-wetgeving: stand van zaken
In het februarinummer van ‘Kerkbeheer’ is er de nodige aandacht besteed aan de
veranderingen in de privacy-wetgeving die op 25 mei 2018 in gaat. Ondertussen
evolueert de discussie over de betekenis van de AVG voor kerkgenootschappen. Is er nu
sprake van een trendbreuk met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens
die we in ons land al vele decennia hebben (en het laatst werd bijgesteld in 2016), of
ligt de AVG in het verlengde van wat er al was? Wat betekent dit voor
kerkgenootschappen in de specifieke toepassing van de regels op het kerkelijk leven? In
ieder geval is de Uitvoeringswet AVG in de Eerste Kamer momenteel nog niet afgerond.
Ook de verhelderende gesprekken tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en het CIO
(interkerkelijk contact in overheidszaken) zijn nog niet afgerond. Dit meldde althans de jurist van
de Dienstenorganisatie mr. Jaap Broekhuizen tijdens een overlegbijeenkomst die we 12 april
bijwoonden en werd bevestigd tijdens de synodezitting op 20 april jl. Het betekent dat het in
februari beloofde model privacystatement voor plaatselijke gemeenten nog niet gereed is, maar
nu wordt voorzien in mei. Alle kerkenraden krijgen vanuit de Dienstenorganisatie ook nog een
extra nieuwsbrief over dit onderwerp. Parallel daaraan
zullen wij als VKB half mei een model beleidsplan op
onze website publiceren.
Uit documentatie vanuit het CIO blijkt dat er naast de
elementen die al in februari genoemd werden, nieuwe
elementen in de discussie boven komen. Zo is de AVG
geheel toegespitst op het individuele belang van de
burger. Ook in relatie tot een organisatie, waarvan hij
of zij lid of klant e.d. is. Maar in de kerk is één van de
doelstellingen (bijna alle kerkgenootschappen kennen
die op de één of andere manier) het vormen van een
gemeenschap. Om te kunnen fungeren als
gemeenschap hebben betrokkenen informatie van elkaar nodig. Hoort het niet tot het

gerechtvaardigde belang van de kerk, dat deze informatie dan ook voor alle betrokkenen bij een
kerkgemeenschap beschikbaar moet kunnen zijn. Waar liggen daar precies de grenzen?
Lees het hele bericht hier.

Contributie 2018
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd het voorstel om de contributies voor 2018 te
verhogen met 4,5 % aangenomen (2 % i.v.m. inflatie en kostenstijging en 2,5 % i.v.m.
noodzakelijk investering t.b.v. VKB als vereniging in de regio’s). Helaas stonden in de
vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering verkeerde bedragen vermeld voor de
contributie van 2017 (die gelijk was aan die van 2016) en ook voor die van 2018. De juiste
bedragen zijn hieronder te vinden.

Generale synode april 2018
Donderdag 19 april en vrijdag 20 april kwam de Generale Synode van de Protestantse
Kerk bijeen in Doorn. De donderdag stond in het teken van benoemingen en
inhoudelijke onderwerpen. Vrijdag was toch vooral de dag dat de finale besluitvorming
rond kerkordevoorstellen in verband met Kerk 2025 plaatsvond.
De meest in het oog springende benoeming was die van de heer ing. Jurjen de Groot (1975) tot
Algemeen Directeur van de Dienstenorganisatie per 1 juni 2018. De heer De Groot maakt de
overstap vanuit zijn functie als operationeel directeur van de IZB (organisatie voor zending in
Nederland).
Ten aanzien van de kerkordevoorstellen die
samenhangen met de reorganisatie van de kerk, ging
het voornamelijk over de in te voeren maatregelen om

een cultuur van mobiliteit onder predikanten te kunnen
bevorderen. Er is besloten om de '12 jaars-regeling’
voor predikanten vanaf 2021 in te laten gaan. De
classispredikanten - die september 2018 beginnen kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen. Lees hierover meer op de
website van de Protestantse Kerk.
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kunnen opstellen en wat er nodig is om zo’n
begroting op te kunnen stellen.
In het najaar van 2018 vinden er in vele
regio’s cursussen kerkrentmeester en
meerjarenbegroting plaats: in Haren
(Gr.), Vriezenveen, Rouveen, Heerlen, Den
Bosch en Woerden. De exacte data en
locaties worden gepubliceerd in Kerkbeheer
en per e-mail naar kerkrentmeesters in deze
regio’s. Meer informatie kan worden
opgevraagd via info@kerkrentmeester.nl

Wijzigingen binnen uw college?
Om u adequaat van informatie te voorzien, beschikken wij graag over actuele e-mailadressen waarmee we
in staat zijn u en uw college te bereiken. Klik hier voor meer informatie. Wilt u zich uitschrijven voor deze
nieuwsbrief, klik dan hieronder op de link "unsubscribe from this list".
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