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Van: KR-S2.3
Verzonden: vrijdag 26 oktober 2018 18:36

Aan: M1
Onderwerp: Re: Uitvoering AVG

M1, 

 

Jouw reactie wacht ik rustig af. 

Met betrekking tot het komend mededelingenblad bestaat niet het voornemen daarin iets op te nemen 

over jou resp. G8 en G1. 
 

Met vriendelijke broedergroeten, 
 

KR-S2.3 
 

Van: M1
Verzonden: woensdag 24 oktober 2018 19:23 

Aan: KR-S2.3
Onderwerp: RE: Uitvoering AVG  
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kouwenhoven@kpnmail.nl; swdijk@gmail.com 

CC: Kamsteeg Aaike <atkamsteeg@outlook.com> 

Onderwerp: Uitvoering AVG 

  

Dordrecht, 16 oktober 2018 

  

Waarde broeder/zuster, 

  

Omdat u in het verleden ambtsdrager bent geweest in onze gemeente dan wel uit anderen 

hoofde kennis hebt kunnen nemen van vertrouwelijke gegevens omtrent personen of zaken 

in de gemeente, ontvangt u deze brief van de kerkenraad.  

  

De thans in functie zijnde ambtsdragers – zij ontvangen ook deze brief - wordt 

verzocht aan te geven dat zij zich onverkort houden aan de vastgestelde privacyregels 

ook voor wat betreft eventuele eerdere seizoenen dat zij ambtsdrager waren. 

  

Zoals u ongetwijfeld weet, hebben de meeste kerkenraadsstukken een vertrouwelijk 

karakter. Dat geldt in het bijzonder pastorale documenten waarin informatie over personen is 

opgenomen, dan wel andere documenten die persoonsgegevens bevatten, zoals interne 

correspondentie binnen de kerkenraad. 

  

Volgens het thans vigerende privacyreglement van de GKv Dordrecht, gebaseerd op de 

huidige wettelijke normen zoals opgenomen in de AVG, dienen pastorale gegevens inclusief 

onderlinge correspondentie binnen de kerkenraad binnen een half jaar na vergaring te 

worden verwijderd. Zie de artikelen 11b en 11c van dit privacyreglement dat te vinden is op 

de website van onze kerk. 

  

Een van de genoemde uitzonderingen is de situatie dat er sprake is van een geschil. In dat 

geval mogen de stukken die betrekking hebben op dat geschil worden bewaard tot het 

moment dat het geschil is beëindigd. De betreffende stukken worden in dat geval uitsluitend 

bewaard door de scriba van de kerkenraad. 

  

Omdat het altijd al de regel was dat u bij het einde van uw ambtsdienst of andere functie in 

de kerk de uit dien hoofde verkregen vertrouwelijke kerkelijke documenten vernietigt, gaan 

wij er van uit dat u deze niet meer in uw bezit heeft. Nu we met de nieuwe AVG extra stil 

staan bij de privacy, willen wij ons er graag van vergewissen dat zulks ook daadwerkelijk het 

geval is. 

  

Mocht u onverhoopt toch nog kerkelijke documenten (elektronisch of hardcopy) in uw bezit 

hebben waarin persoonsgegevens zijn opgenomen of die anderszins als vertrouwelijk kunnen 

worden beschouwd, dan dient u die alsnog daadwerkelijk te vernietigen. 

Wij vragen u om ons voor de goede orde uiterlijk 27 oktober 2018 schriftelijk te bevestigen 

dat u geen vertrouwelijke kerkelijke documenten uit hoofde van uw ambt of functie meer 

onder u heeft. 

  

Deze brief sturen we aan u omdat u als ouderling, diaken, notulist, moderamenlid, scriba of 

in een andere betrokken functie in de kerk uw dienst hebt vervuld. 

  

  

Met vriendelijke broedergroet, 

  

A.T. (Aaike) Kamsteeg, scriba 2 en functionaris gegevensbescherming 
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