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Misschien bent u er al eens mee in aanraking gekomen, wanneer u bij een bepaalde instantie
gegevens wil opvragen. Menige instelling schermt met de wet op de privacy, waardoor het soms wat
moeite kost om aan de benodigde gegevens te komen. Ook kerkgenootschappen hebben te maken
met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) die op 1 september 2001 al in werking is
getreden. Deze wet verplicht ertoe interne en externe gegevensverwerkingen te inventariseren en in
overeenstemming te brengen met de wet. Sinds 1 september 2002 moeten alle
gegevensverwerkingen aan de bepalingen van de WBP voldoen. Het college bescherming
persoonsgegevens (CBP) zal, als onafhankelijk toezichthouder op de naleving van de WBP,
controles gaan uitvoeren.

1 oktober 2002

Hierbij is het denkbaar dat u als VEG ook te maken krijgt met een dergelijke controle. In de WBP is
een meldingsplicht opgenomen (art. 27 WBP). Gegevensverwerkingen dienen in beginsel te worden
gemeld aan het CBP. Er is echter een groot aantal van meldingsplicht vrijgestelde categorieën van
gegevensverwerkingen. Het Vrijstellingsbesluit (Vb) WBP bepaalt dat de meldingsplicht onder
bepaalde voorwaarden niet geldt voor onder meer kerkgenootschappen, voor zover het
gegevensverwerking betreft van gegevens van daartoe behorende personen, hun gezinsleden of
begunstigers (art. 4 Vb WBP). De tekst van art. 4 Vb WBP doen wij u als bijlage toekomen. Op
grond van dit artikel lijkt de veronderstelling gewettigd dat voor de meeste gegevensverwerkingen
door kerkgenootschappen geen meldingsplicht geldt. In algemene zin is dat echter moeilijk voor ons
vast te stellen, daar tussen de gegevensverwerkingen van de verschillende gemeenten ongetwijfeld
(grote) verschillen bestaan. Het is dan ook raadzaam aan de hand van het bijgevoegde artikel 4 na
te gaan of, en zo ja in hoeverre, uw gemeente eigen gegevens verwerkt die niet zijn vrijgesteld van
melding en derhalve wel dienen te worden gemeld bij het CBP. Afgezien van
gegevensverwerkingen van tot een kerkgenootschap behorende personen, zijn er nog veel meer
vrijgestelde categorieën van verwerkingen die voor kerkgenootschappen van belang (kunnen) zijn.
Het betreft heel algemene gegevensverwerkingen, die niet alleen door kerkgenootschappen
geschieden en daarom niet onder de vrijstelling van art. 17 Vb WBP vallen, maar die desalniettemin
ook door kerkgenootschappen (kunnen) geschieden, zoals gegevensverwerkingen betreffende
sollicitanten, salarisadministratie, abonnementen, documenten beheer en bezoekersregistratie.
Op de website van het CBP kunt u in de handreiking Vrijstellingsbesluit WBP over al deze
vrijgestelde categorieën van gegevensverwerkingen waardevolle informatie vinden.
(www.cbpweb.nl) Voor zover uw gemeente dat nog niet heeft gedaan, lijkt het raadzaam dat zij
inventariseert welke categorieën gegevens men verwerkt en of er wellicht gegevensverwerkingen
plaatsvinden die aan het CBP dienen te worden gemeld. Blijkens het digitaal te raadplegen
openbare register van het CBP heeft (nog) geen enkel kerkgenootschap reeds
gegevensverwerkingen gemeld bij het CBP. Meldingen van bestaande gegevensverwerkingen
moesten in beginsel voor 1 september 2002 hebben plaatsgevonden. Uw gemeente zou aan het
CBP, Postbus 93374, 2509 AJ ’s Gravenhage kunnen mededelen, dat het er voorshands vanuit
gaat dat alle gegevensverwerkingen onder het Vb WBP vallen, maar dat een inventarisatie van de
gegevensverwerkingen plaatsvindt en dat alsnog melding zal worden gemaakt van bepaalde
categorieën gegevensverwerkingen, indien dat noodzakelijk blijkt op grond van de inventarisatie.
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Een dergelijk schrijven zou uw gemeente in staat stellen een inventarisatie te doen plaatsvinden,
voor zover dat nog niet mocht zijn gebeurd, zonder dat de gemeente onmiddellijk het risico loopt dat
het CBP bij controle constateert dat abusievelijk geen melding is gemaakt van
gegevensverwerkingen. Naar alle waarschijnlijkheid zal een inventarisatie van
gegevensverwerkingen tot de conclusie leiden dat uw gemeente zeer weinig of niets te melden heeft
aan het CBP, maar het lijkt verstandig het zekere voor het onzekere te nemen. Verder maken wij
van de gelegenheid gebruik u erop te wijzen dat een vrijstelling van de meldingsplicht geenszins
een vrijstelling van de overige verplichtingen uit de WBP betekent.
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Personen van wie gegevens door uw gemeente zijn verwerkt, hebben het recht van die
gegevensverwerkingen kennis te nemen. Zij mogen die gegevens laten aanvullen en zij mogen
verzoeken om correctie en verwijdering daarvan. Ook de bewaringstermijnen van
gegevensverwerkingen gelden onverkort. Via de website www.overheid.nl is de tekst van de WBP
en die van het Vb WBP te raadplegen.
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