Generale regeling ledenregistratie
(GRL)
Voorstel van het GCKO voor aanpassing van de GRL.

Inleiding
In april vorig jaar stuurde het GCKO een voorstel tot aanpassing van de GRL ter informatie aan de
synode. De aanpassing is nodig omdat de GRL in ieder geval moet worden aangevuld met de
verhuisregeling, die uit de ordinantietekst is weggehaald. Verder is de hele tekst kritisch bekeken.
Met name het spreken over de vele registers, met de suggestie dat het om verschillende registers
gaat, maakt de tekst van de GR ingewikkelder dan nodig is. In overeenstemming met de nu
vastgestelde teksten wordt gesproken over drie registers (lokaal, landelijk en evangelisch-luthers).
Over de herschrijving van deze GRL is overleg geweest met de LRP.
Nu bij de vaststelling van de betreffende ordinantieteksten dient deze GRL te worden vastgesteld.
De tekst is op enkele punten nader aangepast. Immers, de huidige GRL sluit aan bij de terminologie
van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet wordt in mei a.s. definitief vervangen
door een Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze
verordening gebruikt een iets andere terminologie dan de Wbp. In het nu voorgelegde voorstel
wordt voor de formulering bij de AVG aangesloten. Op dit moment vindt binnen de
dienstenorganisatie nog nader beraad plaats over de vraag of en zo ja, hoe de ledenregistratie moet
worden aangepast vanwege de AVG. Mogelijk heeft dat gevolgen voor de tekst van de GRL. Deze
aanpassing van de GRL kan daarop niet wachten.
In dit rapport worden eerst de verschillende artikelen apart bekeken.

I ALGEMEEN
Art. 1 Begripsomschrijving
In artikel 1 worden de begrippen registratie, verantwoordelijke, bewerker en betrokkene of
geregistreerde nader ingevuld.
De omschrijving van registratie is een sterk verkorte weergave van de omschrijving van wat in de
AVG ‘verwerking’ wordt genoemd. Deze omschrijving luidt:
elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen,
opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
Het GCKO stelt voor om naar deze omvattende omschrijving te verwijzen. Het GCKO merkt hierbij op
dat in de huidige tekst het woord ‘registratie’ soms gebruikt wordt in de betekenis van ‘register’. In
het voorstel wordt dit aangepast.
De AVG kent in plaats van ‘verantwoordelijke’ (de term uit de Wbp) de term
‘verwerkingsverantwoordelijke’. Deze wordt omschreven als:
de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of
tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van
persoonsgegevens vaststelt.
Het GCKO stelt voor de term over te nemen en bij de definitie aan te sluiten. Het ‘tezamen met
anderen’ is binnen de kerk overbodig: dat een kerkenraad b.v. niet buiten de regelingen die door de
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generale synode getroffen zijn kan handelen, ligt vast in de aard van de ordinanties en de generale
regeling.
De AVG kent in plaats van ‘bewerker’ (de term uit de Wbp) de term ‘verwerker’. Deze wordt
omschreven als:
een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander
orgaan die/ dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt.
Het GCKO stelt voor ook bij deze definitie aan te sluiten. In de huidige definitie wordt aangegeven dat
een kerkelijk lichaam, een daartoe aangewezen persoon dan wel een kerkelijke instelling of stichting
als verwerker kan optreden. In art. 3 lid 4 wordt gesproken over ‘daartoe aangewezen personen,
organen van gemeente en kerk of kerkelijke instellingen of stichtingen’. Volgens de huidige generale
regeling is de bewerker van het lokale register het college van kerkrentmeesters, en voor het
landelijke register en het evangelisch-lutherse register de dienstenorganisatie. Voor zover deze
anderen betrekken bij de uitvoering (ledenadministrateur, kerkelijke instelling) gaat het niet om
bewerkers maar om uitvoerders “die onder rechtstreeks gezag van de (verwerkingsverantwoordelijke
1
of de) verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken” . Dat de verwerker onder
verantwoordelijkheid werkt van de verwerkingsverantwoordelijke ligt in de term
‘verwerkingsverantwoordelijke’ opgesloten.
Het GCKO stelt daarom voor om hier en in art. 3-4 ‘het orgaan van de gemeente of van de kerk’ te
gebruiken.
De term ‘betrokkene’ of ‘geregistreerde’ wordt in de AVG niet nader omschreven. De huidige
omschrijving is op zich overbodig, maar er is geen bezwaar tegen handhaving.
Het GCKO stelt dan ook voor art. 1-1 als volgt vast te stellen:
Huidige tekst
Voorstel
Artikel 1 Begripsomschrijving
1 In deze regeling wordt verstaan onder
In deze regeling wordt verstaan onder
a. registratie: het verrichten van
a. registratie: de verwerking van
handelingen met betrekking tot
persoonsgegevens als bedoeld in de
persoonsgegevens, waaronder het
Algemene verordening
bijeenbrengen van gegevens, het
gegevensbescherming, art. 4;
inrichten en onderhouden van bestanden
alsmede het gebruiken van de gegevens
van degenen van wie gegevens
geregistreerd zijn;
b. verantwoordelijke: de ambtelijke
b. verwerkingsverantwoordelijke: de
vergadering die een of meer registers
ambtelijke vergadering die het doel en
met persoonsgegevens doet inrichten en
de middelen voor de verwerking van
bijhouden;
persoonsgegevens vaststelt;
c. bewerker: het kerkelijk lichaam, de
daartoe aangewezen persoon dan wel
c. verwerker: het orgaan van de gemeente
kerkelijke instelling of stichting die of van de kerk dat ten behoeve van de
onder verantwoordelijkheid en ten
verwerkingsverantwoordelijke
behoeve van de ambtelijke vergadering
persoonsgegevens verwerkt;
als bedoeld onder b - zorgdraagt voor de
verwerking van persoonsgegevens;

1

Deze omschrijving staat in de AVG onder de definitie van ‘derden’ om aan te geven dat zo’n persoon geen
derde is.
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d. betrokkene of geregistreerde: degene

van wie persoonsgegevens worden c.q.
zijn opgenomen in een register.

d. betrokkene of geregistreerde: degene
van wie persoonsgegevens worden c.q.
zijn opgenomen in een register.

Art. 2 Doel
-

In art. 2 wordt over de registers en over het doel van de registers gesproken; dit is een
verdubbeling van de ordinantietekst en van wat later over de afzonderlijke registers wordt
gezegd. Voorgesteld wordt daarom dit artikel te laten vervallen. In de titel van de GR wordt al
naar ord. 2-6a (nieuw) verwezen, waarin het ledenregister wordt genoemd.
- In art. 2 wordt – naast de beschrijving van de registers - nader uitgewerkt wat “ten behoeve van
het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste zin van het woord” (ord. 2-6A-1)
concreet betekent. De beschrijving in lid 2 en 4 voegt niets toe aan de ordinantietekst. In lid 3
wordt het doel van de landelijke registratie beschreven. Maar nu in ordinantie 2-6A-6
nadrukkelijk is vastgelegd waartoe de generale synode en de evangelisch-lutherse synode niet
bevoegd zijn (het benaderen van gemeenteleden buiten de kerkenraad om) is de limitatieve
opsomming van wel mag niet noodzakelijk. Voor alle registers geldt de registers alleen gebruikt
mogen worden voor het functioneren van het kerkelijk leven in de ruimste zin van het woord. Er
is dan ook geen reden om deze invulling te handhaven.
In dit artikel wordt ook genoemd wie het ledenregister (en de deelregisters) doet bijhouden. Dit
wordt met andere woorden ook in artikel 4 genoemd. Artikel 2 kan daarom vervallen. De
verwijzingen in de GR naar dit artikel worden vervangen door verwijzingen naar ord. 2-6a-1 (in art.
3-7, art. 10-3 en art. 11-1.).
Huidige tekst
Voorstel
Artikel 2.
Doel van de registratie
Hele artikel vervalt
Het
doel
van
de
registratie
is
het
kunnen
beschikken
over
persoonsgegevens
ten
1
2

3

behoeve van het functioneren van het kerkelijk leven en werken in de ruimste
zin van het woord.
Ten behoeve van het leven en werken van de gemeente wordt door of vanwege
de kerkenraad ingericht en bijgehouden:
a. het register van de gemeente, dat bestaat uit
- het register van gemeenteleden, waarin naast de doopleden en
belijdende leden van de gemeente ook de gastleden van de gemeente
zijn ingeschreven en
- het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van
degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente,
b. alsmede in een gemeente met wijkgemeenten de - ten behoeve van de
wijkgemeenten bij te houden - registers van de wijkgemeenten, die elk
bestaan uit
- het register van de leden van de wijkgemeente, waarin naast de
doopleden en belijdende leden van de wijkgemeente ook de gastleden
van de wijkgemeente zijn ingeschreven en
- het register van de niet-gedoopte kinderen van de leden van de
wijkgemeente en van degenen die blijk geven van verbondenheid met
de desbetreffende wijkgemeente.
Ten behoeve van de continuïteit van de registratie van de leden van de
gemeenten en degenen die met de gemeenten verbonden zijn als bedoeld in
ordinantie 2-4, en van de onderlinge uitwisselbaarheid van de verzamelde
gegevens
alsmede ten behoeve van
- de verzorging van de kerkelijke statistiek inzake de ontwikkeling van het
ledenbestand,
- de verzorging van de kerkelijke statistiek over de geldwerving,
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-

4

het verstrekken van basisgegevens i.c. de ledentallen van de gemeenten,
voor de vaststelling van quota en subsidies,
- het verstrekken van algemene statistische gegevens voor de kerkvisitatie,
- het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het leven en
werken van de kerk,
- het actueel houden van de persoonsgegevens, die door de
dienstenorganisatie uit anderen hoofde dan de ledenregistratie worden
verwerkt, voor zover deze persoonsgegevens leden van de kerk, of hen die
verbonden zijn met een gemeente van de kerk, als bedoeld in ordinantie 2
artikel 4, betreffen,
en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van andere bij of krachtens ordinantie
voorgeschreven werkzaamheden van gemeentelijke respectievelijk
bovenplaatselijke kerkelijke organen doet de generale synode een registratie
onderhouden van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk in
Nederland en van degenen die met deze gemeenten verbonden zijn.
Van de gegevens van de landelijke ledenregistratie wordt ten behoeve van de
tenuitvoerlegging van bij of krachtens ordinantie voorgeschreven
werkzaamheden geen gebruik gemaakt dan nadat de kerkenraden van de
desbetreffende gemeenten daarvan op de hoogte zijn gesteld en daartegen
geen bezwaar hebben gemaakt.
Ten behoeve van het leven en werken van de evangelisch-lutherse gemeenten
tezamen en het bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de
lutherse traditie alsmede ten behoeve van de verkiezing van de leden van de
evangelisch-lutherse synode doet deze synode een registratie onderhouden van
de evangelisch-lutherse leden van de kerk.

Art. 3 De verplichtingen van de verantwoordelijke voor de registers
Omdat het in dit artikel gaat over zowel het benoemen van de verantwoordelijken als de
verplichtingen kan de titel beter gewijzigd worden in De zorg voor de ledenregistratie. Toegevoegd is
een bepaling over het ledenregister van de huisgemeente die geen deel uitmaakt van een gemeente.
De huidige formulering van lid 4 suggereert dat de ambtelijke vergadering een grote vrijheid heeft in
het aanwijzen van de verwerker. Dit is niet juist. Het bijhouden van het lokale ledenregister is een
taak van het college van kerkrentmeesters (ord. 11-2-7) en de andere registers worden onderhouden
door een daartoe aangewezen en afgezonderde afdeling van de dienstenorganisatie van de kerk (art.
14 van deze GR). Het GCKO stelt daarom voor om in lid de verwerkers expliciet te noemen.
Huidige tekst
Voorstel
Artikel 3 De verplichtingen van de
Artikel 3 De zorg voor de ledenregistratie
verantwoordelijke voor de registers
1
De (algemene) kerkenraad is de
De verwerkingsverantverantwoordelijke is:
verantwoordelijke voor het register - Voor het lokale ledenregister: de
van de gemeente als bedoeld in artikel 2-2
(algemene) kerkenraad
sub a alsmede - in gemeenten met
- Voor het lokale ledenregister van de
wijkgemeenten - voor
huisgemeente die geen deel uitmaakt
- de registers van de wijkgemeenten als
van een gemeente: de ambtelijke
bedoeld in artikel 2-2 sub b.
vergadering die de huisgemeente heeft
ingesteld
- Voor het landelijk ledenregister: de
generale synode
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-

2

3

4

5

6

Voor het register van
evangelische-lutherse leden: de
2
evangelisch-lutherse synode.

De generale synode is de verantwoordelijke
voor het register van de leden van alle
gemeenten van de kerk, i.c. van de
landelijke ledenregistratie.
De evangelisch-lutherse synode is de
verantwoordelijke voor het register van de
evangelisch-lutherse leden van de kerk.
De ambtelijke vergaderingen die ten
aanzien van de onderscheiden registers als
verantwoordelijke optreden, doen teneinde de noodzakelijke zorgvuldigheid
inzake bescherming van de betrokkenen
tegen een onjuist gebruik van hun in de
registers voorkomende persoonsgegevens
in acht te nemen - de registratie slechts
verrichten door daartoe aangewezen
personen, organen van gemeente en kerk of
kerkelijke instellingen of stichtingen, d
 ie als
bewerkers in de zin van de Wet
bescherming persoonsgegevens fungeren.

(zie lid 1)

Toegang tot de registers hebben uitsluitend
zij die ter uitoefening van hun taak daartoe
toestemming hebben verkregen van de
verantwoordelijke voor de desbetreffende
registers.
De ambtelijke vergaderingen die ten
aanzien van de onderscheiden registers als
verantwoordelijke optreden, dragen er zorg
voor dat organisatorische en technische
maatregelen worden getroffen ter
bescherming van de gegevens tegen
a. kwaadwilligheid, onachtzaamheid en
verkeerd gebruik door de personen die
met de bewaring of verwerking zijn
belast;
b. verlies of beschadiging, onder meer
door brand of water;
c. verlies, beschadiging of ongeoorloofde
kennisneming door derden.
Tevens worden voorzieningen getroffen die
waarborgen dat bij verlies of beschadiging
van gegevens herstel kan plaatsvinden.

Toegang tot de registers hebben uitsluitend
zij die ter uitoefening van hun taak daartoe
toestemming hebben verkregen van de
verwerkingsverantwoordelijke ambtelijke
vergadering.
De verwerkingsverantwoordelijke
ambtelijke vergaderingen
dragen er zorg
voor dat organisatorische en technische
maatregelen worden getroffen ter
bescherming van de gegevens tegen
a. kwaadwilligheid, onachtzaamheid en
verkeerd gebruik door de personen die
met de bewaring of verwerking zijn
belast;
b. verlies of beschadiging, onder meer
door brand of water;
c. verlies, beschadiging of ongeoorloofde
kennisneming door derden.
Tevens worden voorzieningen getroffen die
waarborgen dat bij verlies of beschadiging
van gegevens herstel kan plaatsvinden.

2

(zie lid 1)

De verwerker is
- voor het lokale ledenregister: het
college van kerkrentmeesters;
- voor het lokale ledenregister van de
huisgemeente die geen deel uitmaakt
van een gemeente: de commissie die is
aangewezen door de ambtelijke
vergadering die de huisgemeente heeft
ingesteld;
- voor het landelijk ledenregister en voor
het register van evangelische-lutherse
leden: het daartoe aangewezen en
afgezonderde afdeling van de
dienstenorganisatie van de kerk.

Door de drie artikelen samen te vatten hoeft maar één maal over de verantwoordelijke in de zin van de WBP
te worden gesproken.
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Verwerking van de persoonsgegevens,
onder meer door koppeling van de
registratie of een deel daarvan met enige
andere gegevensverzameling, voor een doel
dat niet verenigbaar is met het doel van de
registratie als bedoeld in ordinantie 2-6-1 is
niet toegestaan.

Verwerking van de persoonsgegevens,
onder meer door koppeling van het register
of een deel daarvan met enige andere
gegevensverzameling, voor een doel dat
niet verenigbaar is met het doel van de
registratie als bedoeld in ordinantie 2-6A-1
is niet toegestaan

II DE LOKALE LEDENREGISTRATIE
Art. 4-6 Het ledenregister
In ord. 2-6a-1 wordt gesproken over één ledenregister, onderscheiden in verschillende registers. Dit
is conform de feiten. De lokale ledenregisters zijn deelregisters van het landelijk register. Gemeenten
die gebruik maken van de diensten van LRP krijgen via de LRP toegang tot het lokale register. En als
gemeenten een eigen register onderhouden, wordt geregeld dat de gegevens van het landelijk
register en de gegevens van het betreffende lokale register op elkaar blijven afgestemd. Ook in de GR
kan daarom beter over het ene ledenregister gesproken worden in plaats van -zoals nu- over een
veelheid van registers.
Ordinantie 2-6a-1 definieert het ledenregister, onderscheiden in lokaal ledenregister, landelijk
ledenregister en register van evangelisch-lutherse leden, en bepaalt wie in dit ledenregister zijn
opgenomen. Er is geen noodzaak om dit in de GR te herhalen.
In art. 4-5 wordt uitgebreid de verschillende registers van de gemeente (en van de wijkgemeente)
gesproken. In navolging van ord. 2-6a-1 kan worden volstaan met te spreken over het lokale
ledenregister. Voorgesteld wordt daarom om art. 4-5, te laten vervallen.
In art. 6 wordt gesproken over het register van de wijkgemeenten. Volstaan kan worden met de
bepaling dat in het lokale ledenregister – indien van toepassing – vermeld wordt tot welke
wijkgemeente iemand behoort. Dit geldt ook voor het in lid 3 over de wijkgemeente van bijzondere
aard gestelde. In ord. 2-13a-5 ligt al vast dat leden voor deze wijkgemeente moeten kiezen.
Voorgesteld wordt daarom om ook art. 6 te laten vervallen.
Artikel 4.
Het register van gemeenteleden
Artikel 4-6
vervallen geheel
1 In het register van gemeenteleden worden opgenomen
-

2

1

2

zij die binnen het grondgebied van de gemeente hun vaste woonplaats hebben
en overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 2-2 als dooplid dan wel als
belijdend lid tot de gemeente behoren,
een en ander voor zover zij niet - met toepassing van ordinantie 2-5-3 - zijn
ingeschreven in het register van een andere tot de kerk behorende gemeente
alsmede
- de leden van de kerk die met toepassing van ordinantie 2-5-3 in het register
van de gemeente zijn ingeschreven.
In het register van gemeenteleden worden - met inachtneming van het bepaalde in
de Generale regeling gastlidmaatschap - tevens de gastleden opgenomen.
Artikel 5. Het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van
degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente
In een - bij het register van de gemeenteleden behorend - register worden
opgenomen
- de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden, een en ander met
inachtneming van het bepaalde in ordinantie 2-5-3 sub a, en
- degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente.
De in lid 1 bedoelde registratie blijft achterwege als tegen deze registratie van de
zijde van betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordigers bezwaar wordt
gemaakt.
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Artikel 6. De ten behoeve van de wijkgemeenten bij te houden registers

1 In gemeenten met wijkgemeenten worden - naast het register van gemeenteleden

2

3

4

5

en het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen
die blijk geven van verbondenheid met de gemeente - ten behoeve van elk van de
wijkgemeenten bijgehouden:
- een register van leden van de wijkgemeente en
- een register van de niet-gedoopte kinderen van de leden van de wijkgemeente
en van degenen die blijk geven van verbondenheid met de desbetreffende
wijkgemeente.
In gemeenten met wijkgemeenten worden - naast het register van gemeenteleden
en het register van de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen
die blijk geven van verbondenheid met de gemeente - ten behoeve van elk van de
wijkgemeenten bijgehouden:
- een register van leden van de wijkgemeente en
- een register van de niet-gedoopte kinderen van de leden van de wijkgemeente
en van degenen die blijk geven van verbondenheid met de desbetreffende
wijkgemeente.
In het register van leden van de wijkgemeente worden opgenomen
- zij die binnen het grondgebied van de wijkgemeente hun vaste woonplaats
hebben en overeenkomstig het bepaalde in ordinantie 2-2 als dooplid dan wel
als belijdend lid tot de wijkgemeente behoren, een en ander voor zover zij niet
- met toepassing van ordinantie 2-5-3 dan wel ordinantie 2-16-9 - zijn
ingeschreven in het register van een andere tot de kerk behorende gemeente
respectievelijk een andere tot de gemeente behorende wijkgemeente alsmede
- de leden van de kerk die met toepassing van ordinantie 2-5-3 dan wel
ordinantie 2-16-9 - in het register van de wijkgemeente worden ingeschreven.
In het register van leden van de wijkgemeente worden - met inachtneming van het
bepaalde in de Generale regeling gastlidmaatschap - de gastleden opgenomen.
In het register van leden van een wijkgemeente van bijzondere aard worden
opgenomen zij die op grond van het bepaalde in ordinantie 2-2 als dooplid of
belijdend lid dan wel op grond van het bepaalde in ordinantie 2-3 als gastlid tot de
gemeente behoren, aan de algemene kerkenraad schriftelijk verklaard hebben tot
deze wijkgemeente te willen behoren, waarbij het bepaalde in ordinantie 2-16-9
sub c van overeenkomstige toepassing is.
In een bij het register van leden van de wijkgemeente behorend register worden
opgenomen
- de niet-gedoopte kinderen van leden van de wijkgemeente, een en ander met
inachtneming van ordinantie 2-5-3 sub a dan wel ordinantie 2-16-9 sub d, en
- degenen die blijk geven van verbondenheid met de wijkgemeente, tenzij tegen
deze registratie van de zijde van betrokkenen of hun wettelijke
vertegenwoordigers bezwaar wordt gemaakt.

Bij gevolg wordt in de tekst van de GR
- de registers van de gemeente
- de registers van de gemeente, als bedoeld in art. 4, 5 en 6
- het register van de gemeente als bedoeld in artikel 2-2 sub a alsmede - in gemeenten met
wijkgemeenten - de registers van de wijkgemeenten als bedoeld in artikel 2-2 sub b.
vervangen door “het lokale ledenregister”. Dit betreft: art. 3-1, art. 7-1, art. 8-3, art. 9-1 en 3.

Artikel 7 De te registreren c.q. geregistreerde gegevens
In art. 7 wordt vermeld welke gegevens in de het lokale ledenregister worden opgenomen.
Lid 2 spreek over de gegevens van leden, art. 4 over de gegevens van anderen die tot de gemeente
behoren. In lid 4 wordt weer naar lid 2 verwezen. Het is eenvoudiger om één opsomming van de te
registreren gegevens te geven. In lid 4 is één nieuw element: ‘de aard van de verbondenheid met de
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gemeente’. Dit is een kenmerk dat bij alle geregistreerden voorkomt (lid, gastlid, niet-gedoopt kind,
vriend, meegeregistreerde).
In lid 5 en 6 wordt gesproken over de registers van de wijkgemeente. Dit kan vervallen omdat bij de
geregistreerde gegevens vermeld wordt tot welke wijkgemeente iemand behoort. Het GCKO stelt
voor om dit – zoals nu alleen voor het landelijke ledenregister wordt gedaan – ook bij het lokale
register expliciet te vermelden.
Huidige tekst
Voorstel
Artikel 7 De te registreren c.q. geregistreerde gegevens
1 In de registers van de gemeente worden
In het lokale ledenregister w
 orden
opgenomen:
opgenomen:
- alle in dit artikel aangegeven burgerlijke
- alle in dit artikel aangegeven burgerlijke
gegevens, alsmede
gegevens, alsmede
- alle kerkelijke gegevens, voor zover
- alle kerkelijke gegevens, voor zover
daarmee de in ordinantie 4-2
daarmee de in ordinantie 4-2
voorgeschreven geheimhouding niet
voorgeschreven geheimhouding niet
wordt geschonden.
wordt geschonden.
2 Het register van gemeenteleden bevat in
Voor zover bekend en van toepassing
ieder geval - voor zover deze bekend en van
worden de volgende burgerlijke gegevens
toepassing zijn - over de gemeenteleden de
geregistreerd:
volgende burgerlijke gegevens:
a. naam en voornamen c.q. voorletters;
a. naam en voornamen c.q. voorletters;
b. straatnaam, huisnummer, postcode,
b. straatnaam, huisnummer, postcode,
woonplaats en datum van vestiging op
woonplaats en datum van vestiging op
het woonadres;
het woonadres;
c. geboortedatum en -plaats;
c. geboortedatum en -plaats;
d. geslacht;
d. geslacht;
e. burgerlijke staat met vermelding van de
e. burgerlijke staat met vermelding van de
datum van ingang van de huidige
datum van ingang van de huidige
burgerlijke staat;
burgerlijke staat;
alsmede de volgende kerkelijke gegevens:
alsmede de volgende kerkelijke gegevens:
f. doop, met vermelding van de datum
f. doop, met vermelding van de datum
alsmede van de kerkgemeenschap en de
alsmede van de kerkgemeenschap en de
naam van de gemeente, respectievelijk
naam van de gemeente, respectievelijk
kerk respectievelijk parochie, waarbinnen
kerk respectievelijk parochie, waarbinnen
de doop werd bediend;
de doop werd bediend;
g. belijdenis van het geloof, met vermelding g. belijdenis van het geloof, met vermelding
van de datum alsmede van de
van de datum alsmede van de
kerkgemeenschap en de naam van
kerkgemeenschap en de naam van
gemeente respectievelijk kerk, waar
gemeente respectievelijk kerk, waar
belijdenis van het geloof werd gedaan;
belijdenis van het geloof werd gedaan;
h. kerkelijke inzegening van het huwelijk,
h. kerkelijke inzegening van het huwelijk,
met vermelding van de datum alsmede
met vermelding van de datum alsmede
van de kerkgemeenschap en de naam van
van de kerkgemeenschap en de naam van
de gemeente, waar de inzegening heeft
de gemeente, waar de inzegening heeft
plaatsgevonden;
plaatsgevonden;
i. kerkelijke zegening van een andere
i. kerkelijke zegening van een andere
levensverbintenis, met vermelding van de
levensverbintenis, met vermelding van de
datum alsmede van de kerkgemeenschap
datum alsmede van de kerkgemeenschap
en de naam van de gemeente, waar de
en de naam van de gemeente, waar de
zegening heeft plaatsgevonden, wanneer
zegening heeft plaatsgevonden, wanneer
een kerkenraad besloten heeft van de in
een kerkenraad besloten heeft van de in
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ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid
gebruik te maken;
j. datum van overkomst uit een andere
gemeente of uit een andere
kerkgemeenschap, met vermelding van
de naam van deze gemeente c.q.
kerkgemeenschap;
k. gegevens in verband met het einde van
het lidmaatschap van de gemeente:
- datum van vertrek dan wel
overschrijving naar een andere
gemeente met vermelding van de
naam van de nieuwe gemeente,
- datum van overlijden,
- datum van vertrek naar het
buitenland,
- datum van overgang naar een andere
kerkgemeenschap,
- datum van onttrekking aan de
gemeenschap van de kerk,
- datum waarop de gemeenschap van
betrokkene met gemeente en kerk
geacht wordt verbroken te zijn;
l. datum van herstel van de gemeenschap
met gemeente en kerk als bedoeld in
ordinantie 95-6 dan wel ordinantie
10-9-9.

3

4

ordinantie 5-4 geboden mogelijkheid
gebruik te maken;
j. datum van overkomst uit een andere
gemeente of uit een andere
kerkgemeenschap, met vermelding van
de naam van deze gemeente c.q.
kerkgemeenschap;
k. gegevens in verband met het einde van
het lidmaatschap van de gemeente:
- datum van vertrek dan wel
overschrijving naar een andere
gemeente met vermelding van de
naam van de nieuwe gemeente,
- datum van overlijden,
- datum van vertrek naar het
buitenland,
- datum van overgang naar een andere
kerkgemeenschap,
- datum van onttrekking aan de
gemeenschap van de kerk,
- datum waarop de gemeenschap van
betrokkene met gemeente en kerk
geacht wordt verbroken te zijn;
l. datum van herstel van de gemeenschap
met gemeente en kerk als bedoeld in
ordinantie 95-6 dan wel ordinantie
10-9-9;
m. de aard van de verbondenheid met de
gemeente,
onder vermelding van de wijkgemeente
waartoe betrokkene behoort.
Aan de in het vorige lid bedoelde gegevens van de leden van de gemeente worden
toegevoegd:
a. gegevens over de samenstelling van het gezin, gezinsverband of andere samenlevingsvorm,
met vermelding van de gegevens betreffende de burgerlijke staat en
b. gegevens ten aanzien van de leden van het gezin, gezinsverband of ander
samenlevingsverband die geen lid zijn van de kerk, met vermelding - indien van toepassing van de kerkgemeenschap waartoe deze behoren, een en ander tenzij van de zijde van
betrokkenen daartegen bezwaar wordt gemaakt.
Het register van de niet-gedoopte kinderen van
vervalt
gemeenteleden en van degenen die blijk geven
van verbondenheid met de gemeente bevat, voor
zover deze bekend zijn, de volgende gegevens:
a. de burgerlijke gegevens van betrokkenen als
vermeld in lid 2 sub a tot en met e van dit
artikel,
b. de aard van de band met de gemeente, op
grond waarvan de registratie heeft
plaatsgevonden
en ten aanzien van degenen die blijk geven van
verbondenheid met de gemeente, een en ander
voor zover van toepassing, tevens
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c.

5

6

de kerkelijke gegevens als vermeld in lid 2
sub f tot en met k.
Het ten behoeve van een wijkgemeente bij te
houden register van de leden van de
wijkgemeente bevat de gegevens als bedoeld in
lid 2 en 3 van dit artikel van degenen die in dit
register zijn opgenomen.
Het ten behoeve van een wijkgemeente bij te
houden register van de niet-gedoopte kinderen
van de leden van de wijkgemeente en van
degenen die blijk geven van verbondenheid met
de wijkgemeente bevat de gegevens als bedoeld
in lid 4 van dit artikel van degenen die in dit
register zijn opgenomen.

Vervalt

vervalt

Artikel 8 De wijze van registratie
Dit artikel behoeft aanpassing van de terminologie (lokaal ledenregister). Lid 2 is overbodig en kan
vervallen. Natuurlijk moet de verwerker de juistheid van de gegevens nagaan, maar de herkomst is
op zich niet van belang. In lid 3 kan het wijkregister vervallen.
Huidige tekst
Voorstel
Artikel 8 De wijze van registratie
1
Het inrichten en bijhouden van de registers vindt plaats met inachtneming van de door of
vanwege de generale synode gegeven richtlijnen.
Gegevens worden in de registers van de
2
vervalt
gemeenten slechts geregistreerd als deze
verstrekt zijn:
- uit de landelijke ledenregistratie,
- door de betrokken (wijk)gemeenten, of

3

- door betrokkene zelf.
De (algemene) kerkenraad doet de registers
van de gemeente als bedoeld in artikel 4, 5
en 6 van de regeling bijhouden door het
college van kerkrentmeesters, met dien
verstande
- dat dit college bevoegd is de verwerking
van de gegevens in de registratie op te
dragen aan daartoe door dit college
aangewezen kerkelijke functionarissen en
- dat - in een gemeente met wijkgemeenten
- de verwerking van de gegevens van de
ten behoeve van de wijkgemeenten
bijgehouden registers plaatsvindt in
samenwerking met de desbetreffende
3
wijkkerkenraad.

De (algemene) kerkenraad doet het lokale
ledenregister
bijhouden door het college
van kerkrentmeesters, met dien verstande
dat dit college bevoegd is de verwerking van
de gegevens in de registratie op te dragen
aan daartoe door dit college aangewezen
kerkelijke functionarissen.

Artikel 9 Beëindiging van de registratie
In lid 2 wordt aangegeven dat betrokkene schriftelijk moet aangeven dat zij of hij niet langer tot de
gemeente en mitsdien tot de kerk wenst te behoren. Ontbreekt een dergelijke schriftelijke verklaring,

3

Uiteraard is de wijkkerkenraad verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens rond doop enz. maar dat
hoeft niet apart te worden vermeld.
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dan kan de kerkenraad besluiten de registratie te beëindigen. In dat geval ontvangt betrokkene een
brief namens de generale synode.
In de praktijk wordt ook bij een schriftelijke verklaring een brief vanwege de generale synode
verzonden. In alle gevallen worden betrokkenen op die manier in de gelegenheid gesteld om alsnog
terug te komen op hun besluit.
Voorgesteld wordt om de tekst van de GR aan te passen aan deze bestaande praktijk.
Huidige tekst
Voorstel
Artikel 9 Beëindiging van de registratie
1 De gegevens van degenen die niet meer
De gegevens van degenen die niet meer
voldoen aan de criteria op grond waarvan de voldoen aan de criteria op grond waarvan de
registratie heeft plaatsgevonden worden zo
registratie heeft plaatsgevonden worden zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee jaar
spoedig mogelijk, maar uiterlijk twee jaar
nadat de desbetreffende melding is
nadat de desbetreffende melding is
ontvangen, uit de registers van de gemeente ontvangen, uit het lokale ledenregister
als bedoeld in artikel 4, 5 en 6, verwijderd.
verwijderd.
2 Indien iemand die als lid is ingeschreven in
Indien iemand die als lid is ingeschreven in
het register van een gemeente tegenover de
het register van een gemeente tegenover de
kerkenraad of één van zijn leden uitdrukkelijk kerkenraad of één van zijn leden uitdrukkelijk
verklaart, dat betrokkene zichzelf wil
verklaart, dat betrokkene zichzelf wil
onttrekken aan de gemeenschap van de kerk onttrekken aan de gemeenschap van de kerk
respectievelijk zich daaraan reeds heeft
respectievelijk zich daaraan reeds heeft
onttrokken respectievelijk niet tot de
onttrokken respectievelijk niet tot de
gemeenschap van de kerk behoort, maar niet gemeenschap van de kerk behoort, maar niet
bereid is een schriftelijke verklaring
bereid is een schriftelijke verklaring
daaromtrent af te geven, kan de kerkenraad
daaromtrent af te geven, kan de kerkenraad
in het uiterste geval het besluit nemen tot
in het uiterste geval het besluit nemen tot
beëindiging van de registratie als bedoeld in
beëindiging van de registratie als bedoeld in
ordinantie 2-7.
ordinantie 2-7.
Betrokkene wordt vanwege de generale
Betrokkene wordt vanwege de generale
synode in kennis gesteld van dit besluit
synode in kennis gesteld van het voornemen
tot beëindiging van de registratie en wordt
en wordt in de gelegenheid gesteld kenbaar
in de gelegenheid gesteld kenbaar te maken
te maken dat dit besluit ongedaan moet
dat de registratie moet worden
worden gemaakt.
gehandhaafd. Maakt betrokkene dit
Maakt betrokkene dit kenbaar, dan blijft
kenbaar, dan blijft deze behoren tot de
deze behoren tot de gemeente - en daarmee gemeente - en daarmee tot de kerk - en
tot de kerk - en wordt de registratie
wordt de registratie gehandhaafd.
gehandhaafd.
3 De beëindiging van de registratie in de registers van de gemeente laat onverlet de registratie
van de feitelijke gegevens die zijn opgenomen in de doopboeken, belijdenisboeken en
trouwboeken.

Artikel 10-11
Geen wijzigingen voorgesteld, behoudens aanpassing van termen en verwijzingen.
Artikel 10. Rechten van de geregistreerde
1 Iedere geregistreerde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage van
alle gegevens die omtrent betrokkene in de registers van de (wijk)gemeente zijn
geregistreerd. Een verzoek om inzage van de geregistreerde gegevens dient door de
geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger ingediend te worden bij de kerkenraad,
die de verwerkingsverantwoordelijke is voor het desbetreffende register. Deze kerkenraad
dient ervoor zorg te dragen dat aan het verzoek om inzage binnen een maand na ontvangst
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2

3

1
2

3

4

van het verzoek is voldaan. De wijze van inzage kan bij plaatselijke regeling nader worden
geregeld.
Iedere geregistreerde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op correctie
van onjuistheden in de geregistreerde gegevens. Een verzoek om correctie van de
geregistreerde gegevens dient door de geregistreerde of diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en gemotiveerd - ingediend te worden bij de kerkenraad, die de
verwerkingsverantwoordelijke is voor het desbetreffende register. Deze kerkenraad dient
ervoor zorg te dragen dat binnen een periode van drie maanden
aan het verzoek om correctie gevolg wordt gegeven dan wel
- indien er reden is de gevraagde correctie niet of slechts ten dele aan te brengen, aan
degene die het verzoek heeft gedaan schriftelijk en gemotiveerd daaromtrent mededeling
wordt gedaan.
Iedere geregistreerde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op
kennisneming van verstrekking van gegevens die omtrent betrokkene zijn geregistreerd, aan
(interkerkelijke) instellingen die als zodanig niet behoren tot of deel uitmaken van de kerk,
maar - op verzoek van dan wel met medewerking van kerkelijke lichamen - werkzaamheden
verrichten binnen het kader van het doel van de registratie als omschreven in ordinantie
2-6A-1. De verwerkingsverantwoordelijke voor het desbetreffende register dient ervoor zorg
te dragen dat op een verzoek om informatie over verstrekking van gegevens aan derden
binnen een maand na ontvangst van het verzoek daaromtrent mededeling wordt gedaan.
Artikel 11. Verstrekking van gegevens
Van de gegevens van de registers kan uitsluitend gebruik gemaakt worden overeenkomstig
het - in ordinantie 2-6A-1 omschreven - doel van de registratie.
Van de gegevens van het lokale ledenregister wordt geen gebruik gemaakt dan met
voorafgaande toestemming van de verwerkingsverantwoordelijke voor het desbetreffende
register.
Verstrekking van gegevens aan (interkerkelijke) instellingen als bedoeld in artikel 10-3, kan
alleen plaatsvinden onder de voorwaarde dat van deze gegevens geen ander gebruik wordt
gemaakt dan voor de werkzaamheden, waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
Verstrekking van de gegevens van de registers van de gemeente aan derden, anders dan de in
artikel 10-3 bedoelde (interkerkelijke) instellingen, is niet toegestaan dan met toestemming
van de geregistreerde dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

III DE LANDELIJKE LEDENREGISTRATIE
Artikel 12 Landelijke ledenregistratie
In dit artikel wordt gesproken over ledenregistratie, terwijl niet de handeling van het registreren
maar het register is bedoeld. Voorgesteld wordt te spreken over ledenregister. Lid 5 is net als bij het
lokale register overbodig. Bovendien zal in de toekomst wellicht de mogelijkheid geboden moeten
worden dat mensen zelf adreswijzigingen enz. kunnen doorgeven aan de landelijke kerk. Voorgesteld
wordt dit artikel te laten vervallen.
In lid 2 wordt gesproken over wie in het register worden opgenomen. In het voorstel wordt dit
vereenvoudigd. Lid 3 wordt door te spreken over ‘zoals’ in plaats van over ‘voor zover’ in dit lid
opgenomen.
Lid 5 is net als bij het lokale register overbodig. Bovendien zal in de toekomst wellicht de
mogelijkheid geboden moeten worden dat mensen zelf adreswijzigingen enz. kunnen doorgeven aan
de landelijke kerk. Voorgesteld wordt dit artikel te laten vervallen.
In lid 6 wordt vermeld wie eveneens in het landelijke register kunnen worden opgenomen. Dit moet
worden aangevuld met leden van een opgeheven gemeente;
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5

Huidige tekst
Voorstel
De landelijke ledenregistratie
Het landelijke ledenregister
De landelijke ledenregistratie bevat
Het landelijke ledenregister bevat
persoonsgegevens en gegevens van de
persoonsgegevens en gegevens van de
(wijk)gemeenten en de kerkelijke indeling.
(wijk)gemeenten en de kerkelijke indeling.
In de landelijke ledenregistratie worden
In het landelijke ledenregister worden de
opgenomen de gegevens van
gegevens samengevoegd van hen die tot een
- de leden van alle gemeenten van de
gemeente van de Protestantse Kerk
Protestantse Kerk in Nederland,
behoren, zoals deze zijn opgenomen in het
- degenen die als gastlid in het register van
desbetreffende lokale register, onder
een gemeente zijn ingeschreven alsmede
vermelding van de (wijk)gemeente waartoe
- de niet-gedoopte kinderen van
zij behoren.
gemeenteleden en degenen die blijk geven
van verbondenheid met een gemeente,
voorzover deze zijn opgenomen in de
desbetreffende registers van de gemeenten.
In de landelijke ledenregistratie worden - als
vervalt
persoonsgegevens - opgenomen de
burgerlijke en kerkelijke gegevens als vermeld
in artikel 7.
In het landelijke ledenregister worden de volgende gegevens van de (wijk)gemeenten en de
kerkelijke indeling opgenomen:
a. naam (plaatsnaam of combinatie van plaatsnamen, met eventuele toevoeging voor de
(wijk)gemeenten van bijzondere aard);
b. soort (protestants, hervormd, gereformeerd of evangelisch-luthers);
4
c. aard (gemeente al dan niet met wijkgemeenten, ... huisgemeente, (wijk)gemeente van
bijzondere aard, e.a.);
d. adres voor correspondentie met de betreffende (wijk)gemeente;
e. de postcodegebieden die de omvang en de grenzen van de (wijk)gemeente bepalen;
f. indeling bij classis en - voor zover van toepassing - ringverband;
g. administratienummers van de gemeente;
h. SILA-nummer.
Gegevens worden in de landelijke ledenregistratie vervalt
slechts geregistreerd als deze verstrekt zijn:
- uit de overheidsadministratie in het kader van
de Wet gemeentelijke basisadministratie
5
persoonsgegevens ,
- door de betrokken (wijk)gemeenten en voor
zover het gegevens van de gemeenten en de
kerkelijke indeling betreft, als deze afkomstig
zijn:
- van het breed moderamen van de betrokken
classicale vergadering dan wel
- van de kleine synode.

6

4
5

In de landelijke ledenregistratie kunnen
worden opgenomen de gegevens
a. van de leden van geassocieerde kerken
en gemeenten als bedoeld in ordinantie
14-5 en

In het landelijke ledenregister kunnen
worden opgenomen de gegevens van
a. van de leden van geassocieerde kerken
en gemeenten als bedoeld in ordinantie
14-5 ;

De streekgemeente is vervallen.
Deze benaming is achterhaald.

GR Ledenregistratie - voorstel GCKO d.d. 25 jan. 2018
13

b. van leden van de kerk die naar het
buitenland vertrekken en zich niet
kunnen aansluiten bij een kerk waarmee
de Protestantse Kerk in Nederland een
samenwerking als bedoeld in ordinantie
14-3 dan wel een bijzondere betrekking
als bedoeld in ordinantie 14-4
onderhoudt, indien deze leden daartoe
een verzoek richten tot de kleine synode.

De gegevens van leden van de kerk die naar
het buitenland vertrekken kunnen - vanuit de
landelijke ledenregistratie - worden
toegezonden aan een door of vanwege de
generale synode aangewezen instantie in het
land van vestiging.

b. van leden van de kerk die naar het

buitenland vertrekken en zich niet
kunnen aansluiten bij een kerk waarmee
de Protestantse Kerk in Nederland een
samenwerking als bedoeld in ordinantie
14-3 dan wel een bijzondere betrekking
als bedoeld in ordinantie 14-4
onderhoudt, indien deze leden daartoe
een verzoek richten tot de kleine synode
en
c. van leden van de kerk die na opheffing
van de gemeente zich nog niet hebben
aangesloten bij een andere gemeente
dan wel zich als gastlid aansluiten bij een
gemeente van een ander
kerkgenootschap, indien deze leden
daartoe een verzoek richten tot de
kleine synode.
De gegevens van leden van de kerk die naar
het buitenland vertrekken kunnen - vanuit de
landelijke ledenregistratie - worden
toegezonden aan een door of vanwege de
generale synode aangewezen instantie in het
land van vestiging.

Artikel 13 Uitwisseling gegevens
Geen wijziging (behalve term ledenregister, verwerker en toevoeging in lid 3 van ‘verwerker van’).
Artikel 13. Uitwisseling gegevens van de lokale ledenregisters en van het l andelijke
ledenregister
1 De gemeenten zijn gehouden om geregeld, maar in ieder geval eenmaal per maand, alle
mutaties die haar ter kennis komen, op de gegevens die in de lokale ledenregisters zijn
opgenomen, ten behoeve van het landelijke ledenregister aan de generale synode ter
beschikking te stellen, zulks met inachtneming van de door de generale synode gegeven
richtlijnen.
2 De gemeenten ontvangen geregeld, maar in ieder geval eenmaal per maand, een opgave van
de mutaties, die in het landelijke ledenregister zijn aangebracht en gegevens betreffen die in
de lokale ledenregisters van de desbetreffende gemeenten zijn opgenomen.
3 De gemeenten kunnen - naast de in het vorige lid bedoelde maandelijks te ontvangen
mutaties - op verzoek gebruik maken van de dienstverlening van de verwerker van het
landelijke ledenregister voor het opzetten en onderhouden van lokale registers dan wel ten
behoeve van het gebruik van de gegevens van deze registers.
4 Indien de dienstverlening als bedoeld in lid 3 een continu karakter heeft, wordt daartoe
tussen de desbetreffende gemeente en de verwerker van het landelijke ledenregister als
bedoeld in artikel 14, een overeenkomst opgesteld.
5 De in lid 3 bedoelde dienstverlening vindt plaats voor rekening van de desbetreffende
gemeente, tegen tarieven die de kosten van deze dienstverlening dekken, welke tarieven
jaarlijks door of vanwege de generale synode worden vastgesteld.
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Artikel 13a Verhuizing en overschrijving
De verhuisregeling in ord. 2-5 is daar vervallen. In ord. 2-2a-4 wordt hiervoor verwezen naar de
generale regeling. Het voorstel is inhoudelijk gelijk aan ord. 2-5 (zie Volledige tekst).
Artikel 13a Verhuizing en overschrijving
1 De gegevens van geregistreerden die
- opgenomen zijn in het landelijke ledenregister
6
- ingeschreven zijn in de (wijk)gemeente binnen het gebied waarvan zij woonachtig zijn ,
- en verhuizen naar het gebied van een andere (wijk)gemeente

2

3

worden vanuit het landelijke ledenregister toegezonden aan de gemeente in de plaats van
vestiging.
Indien er in de plaats van vestiging meer dan één gemeente is vindt inschrijving plaats met
7
inachtneming van het hierna bepaalde :
a. Zij die ingeschreven waren in het register van een protestantse gemeente, worden
ingeschreven in het ledenregister van de protestantse gemeente in de plaats van
vestiging.
b. Zij die ingeschreven waren in het ledenregister van een hervormde gemeente
respectievelijk een gereformeerde kerk, worden ingeschreven in het ledenregister van
de hervormde gemeente respectievelijk de gereformeerde kerk in de plaats van
vestiging.
Is in de plaats van vestiging geen hervormde gemeente respectievelijk gereformeerde
kerk, dan vindt de inschrijving plaats in het ledenregister van de protestantse
gemeente in de plaats van vestiging
c. Zij die ingeschreven zijn in het register van de evangelisch-lutherse leden als bedoeld in
artikel 10, worden ingeschreven in het register van de evangelisch-lutherse gemeente
in de plaats van vestiging dan wel van de protestantse gemeente die door vereniging
met een evangelisch-lutherse gemeente is ontstaan
d. Indien op grond van bovenstaande regels geen eenduidige inschrijving mogelijk is,
ontvangen betrokkenen bericht vanwege de generale synode dat zij zullen worden
ingeschreven in het ledenregister van de daartoe - volgens een door het moderamen
van de classicale vergadering te maken regeling - aangewezen gemeente in de plaats
van vestiging, onder vermelding van de andere tot de kerk behorende gemeenten ter
plaatse. Indien betrokkenen binnen een maand geen voorkeur kenbaar maken,
worden zij ingeschreven in de door het breed moderamen van de classicale
vergadering aangewezen gemeente.
Bij overschrijving als bedoeld in ord. 2-5-2 worden de gegevens van betrokkene vanuit het
landelijke ledenregister toegezonden aan de gekozen gemeente.

Artikel 14.

De uitvoering van de landelijke ledenregistratie

Hierin worden alleen terminologische wijzigingen voorgesteld (bewerker in de zin van de Wbp wordt
verwerker).
Artikel 14.
De uitvoering van de landelijke ledenregistratie
1 De generale synode doet het landelijke ledenregister onderhouden door een daartoe
aangewezen en afgezonderde afdeling van de dienstenorganisatie van de kerk, die te dien
aanzien zelfstandig fungeert en verantwoordelijk is voor een juiste uitvoering en die als
verwerker …. fungeert.
6
7

Hierdoor worden degenen die ‘voorkeurslid’ zijn uitgesloten van automatische overschrijving.
De brief van de generale synode, die in ord. 2-5-1 een aantal malen genoemd werd is samengevat in punt d.
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2

3

De dienstenorganisatie draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de benodigde
gegevens aan het koppelcentrum van de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie en
ontvangt een opgave van de in het koppelcentrum van deze stichting betreffende de
Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten aangebrachte mutaties.
De in lid 1 genoemde afdeling van de dienstenorganisatie is verantwoordelijk voor de
bediening, de controle op de goede werking en het onderhoud van de programmatuur en van
de apparaten, die deze onder zich heeft en waarmee de landelijke ledenregistratie
plaatsvindt.

IV DE REGISTRATIE VAN EVANGELISCH-LUTHERSE LEDEN
Artikel 14 Het register van evangelisch-lutherse leden
In lid 1 is het onderscheid tussen dooplid en belijdend lid overbodig: beide zijn lid. En ook hier kan lid
2 vervallen.
Artikel 14 Het register van evangelisch-lutherse leden
1 In het register van de evangelisch-lutherse
In het register van de evangelisch-lutherse
leden van de kerk worden opgenomen de
leden van de kerk worden opgenomen de
burgerlijke en kerkelijke gegevens als bedoeld burgerlijke en kerkelijke gegevens als bedoeld
in artikel 7 van deze generale regeling
in artikel 7 van deze generale regeling
- van hen die als dooplid of belijdend lid
- van hen die als ….
 lid
zijn ingeschreven in het register van een
zijn ingeschreven in het register van een
evangelisch-lutherse gemeente en
evangelisch-lutherse gemeente en
- van hen die als dooplid of belijdend lid in
- van hen die als
lid in
het register van een andere tot de kerk
het register van een andere tot de kerk
behorende gemeente zijn ingeschreven
behorende gemeente zijn ingeschreven
en - op een daartoe strekkend verzoek en - op een daartoe strekkend verzoek zijn ingeschreven door de
zijn ingeschreven door de
evangelisch-lutherse synode, een en
evangelisch-lutherse synode, een en
ander met vermelding van de gegevens
ander met vermelding van de gegevens
van de betrokken gemeenten.
van de betrokken gemeenten.
2

3

4

Gegevens worden in het register van
Vervalt
evangelisch-lutherse leden slechts
geregistreerd als deze verstrekt zijn:
a. uit de landelijke ledenregistratie,
b. door de betrokken (wijk)gemeenten of
c. door betrokkene zelf, en - indien het
betreft een dooplid of belijdend lid dat
ingeschreven is in een andere dan een
evangelisch-lutherse gemeente van de
kerk - op een daartoe strekkend besluit
van de evangelisch-lutherse synode.
De evangelisch-lutherse synode doet het register van evangelisch-lutherse leden
onderhouden door de in artikel 14 lid 1 genoemde afdeling van de dienstenorganisatie van de
kerk.
Het in artikel 10 bepaalde met betrekking tot de rechten van de geregistreerde is – voor zover
niet uitsluitend van toepassing op de registers van de gemeenten en de taak van de
kerkenraad die de verwerkingsverantwoordelijke is voor deze registers - van
overeenkomstige toepassing op het register van evangelisch-lutherse leden.
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V SLOTBEPALING
Artikel 16 blijft ongewijzigd
Artikel 16.
Aanduiding
1 Deze generale regeling wordt aangehaald als Generale regeling ledenregistratie.
Overgangsbepalingen
De overgangsbepalingen zijn achterhaald en kunnen vervallen
Huidige tekst
1 Indien op 1 mei 2004 voor de plaatselijke registratie (nog) gebruik gemaakt wordt
van apparatuur die niet voldoet aan de gestelde eisen als bedoeld in artikel 8-5,
wordt in overleg met de instantie die namens de generale synode de landelijke
ledenregistratie verzorgt, bepaald op welke wijze de gegevens worden
uitgewisseld, zolang de apparatuur die op 1 mei 2004 in gebruik is, nog niet is
vervangen.
2 De landelijke ledenregistratie als bedoeld in ordinantie 2-9 wordt met ingang van
1 mei 2004 namens de generale synode verzorgd door de ‘Stichting Mechanische
Registratie en Administratie ten dienste van de Nederlandse Hervormde Kerk’,
met dien verstande dat - deze stichting met ingang van die datum een
protestantse stichting als bedoeld in artikel 1- 1 van de Generale regeling
stichtingen is en - de statuten van de stichting voor 1 januari 2005 in
overeenstemming dienen te zijn gebracht met het bepaalde in genoemde
generale regeling.
3 De landelijke ledenregistratie als bedoeld in ordinantie 2-9 wordt met ingang van
een nader in overleg tussen het bestuur van de dienstenorganisatie en het
moderamen van de generale synode te bepalen datum namens de generale
synode verzorgd door de dienstenorganisatie van de kerk. Tot deze datum
worden de in artikel 14 en artikel 15 lid 3 genoemde taken uitgevoerd door de in
overgangsbepaling 2 genoemde stichting.
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Voorstel
vervalt

vervalt

vervalt

