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VOORWOORD
Bij het opnemen en uitzenden van kerkdiensten moet de privacy van individuele
personen beschermd worden. Het beleid daarover moet inzichtelijk en helder zijn voor
de gemeenteleden en gasten die onze kerkdiensten bezoeken.
Helaas zijn er bijna geen wettelijke regels die de omgang en handhaving van de privacy
voor kerken regelt. Het beheren van persoonsgegevens is geregeld in de Wet
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met deze wet worden de gegevens van een
individu beschermt en moet voorkomen dat gegevens in het openbaar gepubliceerd
worden die gerelateerd kunnen worden aan een specifiek persoon. Of geluids- en
beeldopnamen van een kerkdienst hier ook onder vallen is niet helder. Waarschijnlijk
voor een anonieme kerkganger niet, maar hoe zit het met een voorganger (zijn naam
wordt genoemd bij de afkondigingen), de dienstdoende ambtsdragers en voorlezer(
namen staan gepubliceerd op de website) en gemeenteleden die in het gebed noemt
worden. Verder kennen we in Nederland de Regeling voor cameratoezicht, maar het
opnemen van kerkdiensten valt hier niet onder.
Bestaande wet- en regelgeving zijn dus niet direct toe te passen op het opnemen en
uitzenden van kerkdiensten. Dit ontslaat een kerkelijke gemeente niet van zijn
verplichting te acteren als een goed gastheer en de omgang met privacy in relatie tot
de privacy van de bezoekers van de kerkdiensten te zo goed als mogelijk te regelen.
Met behulp van het reglement in dit document willen we invulling geven aan de
verantwoordelijkheid om de privacy van kerkdienst bezoekers te waarborgen. Hierbij is
de bestaande regelgeving richtinggevend en houden we rekening met de intimiteit van
het samenkomen als gemeente en het missionaire karakter van de kerkdiensten.
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DOEL
Het doel voor het uitzenden van kerkdiensten is tweeledig:

 Gemeenteleden die niet in staat zijn fysiek een kerkdienst bij te wonen de
mogelijkheid te bieden een kerkdienst mee te beleven. Het “live” kunnen
meebeleven van de kerkdiensten draagt bij tot een directere beleving van en
grotere betrokkenheid bij de kerkdiensten;
 Invulling geven aan de missionaire taak van de Kerk om het evangelie te
verkondigingen aan hen die van het evangelie zijn vervreemd of hiermee nog
niet mee in aanraking zijn geweest.

WIJZE
 Iedereen kan via internet via de website van de kerk de diensten “live” volgen.
 Na afloop van de dienst wordt de opname van een dienst gedurende een week
aangeboden op de website onder het kopje “Kerkdienst gemist”.
 Daarna is het mogelijk om gedurende een periode van 3 maanden de dienst
terug te kijken via de downloadpagina van de kerk. Deze downloadpagina is
alleen voor gemeenteleden toegankelijk.
 Op verzoek kan de opname van een dienst op DVD beschikbaar worden gesteld.

VERANTWOORDELIJKHEDEN
 Het Multimedia Team (MMT) is verantwoordelijk voor het op de juiste manier
verzorgen van de opnames waarbij dit reglement in acht wordt genomen.
 Het MMT maakt voor de dienst via de beamer bekend dat de dienst wordt
opgenomen en uitgezonden via het internet.
 De Commissie van Beheer is in nauw overleg met het Multimedia Team
verantwoordelijk voor de techniek en de contacten met de leveranciers van de
technische hulpmiddelen.
 Het MMT draagt zorg voor de aanschaf en de accuraatheid van de juiste licenties
voor het beamen, musiceren, opnemen en uitzenden.
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 De kerkenraad draagt de eindverantwoordelijkheid voor het MMT, maar kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het oneigenlijk gebruik van de opnames die
via de website beschikbaar zijn gesteld of op een andere manier verkregen.

PRIVACY
 Via het kerkblad en de website worden de gemeenteleden op de hoogte
gebracht van het bestaan van dit reglement.
 Van individuele personen worden geen opnames van dichtbij gemaakt. De
opnames beperken zich tot een overzichtsbeeld van de kerkzaal waarbij de
aanwezigen alleen van de achterzijde worden gefilmd. Uitzondering op deze
regel zijn allen die op de één of andere wijze een bijdrage leveren aan of
onderdeel uitmaken van een liturgische element van de kerkdienst (voorganger,
dienstdoende ambtsdragers, band, doopouders, voorlezer, etc.). Wanneer een
predikant een kindermoment verzorgt, komen de kinderen op het liturgisch
centrum zichtbaar in beeld. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze
of hun kinderen deelnemen aan het kindermoment.
 Bij de mededelingen op de beamer worden de bezoekers van de kerkdienst er
op geattendeerd dat de kerkdienst wordt opgenomen en uitgezonden.
 De preekvoorziener informeert de gastpredikanten dat de kerkdiensten worden
opgenomen, uitgezonden en gearchiveerd.
 Opnames van kerkdiensten mogen niet via social media worden verspreid.
 Een kerkdienstopname mag alleen voor particulier gebruik gedownload en
vastgelegd worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
kerkenraad is het niet toegestaan om kerkdiensten te delen of op welke wijze
dan ook te publiceren en/of te verspreiden.
 In voorkomende gevallen kan de kerkenraad met het oog op privacy besluiten
een kerkdienst niet uit te zenden en/of op te nemen. Het MMT wordt vooraf op
de hoogte gebracht van dit besluit.
 Wanneer een bezoeker van de kerkdienst van oordeel is dat hij op een wijze in
beeld is gekomen waarbij zijn privacy wordt geschonden, kan hij dit schriftelijk
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bij de kerkenraad kenbaar maken. Indien de kerkenraad tot hetzelfde oordeel
komt, wordt de betreffende opname van de website verwijderd.

AFSPRAKEN
 De uitzending van een kerkdienst start ca. 5 minuten voor aanvang van de
dienst en eindigt ca. 5 minuten na het uitspreken van de zegen.
 Voor de dienst worden de mededelingen op het scherm getoond afgewisseld
met een overzichtsbeeld van de kerkzaal.
 Tijdens de dienst worden opnamen gemaakt van: Overzicht van de kerkzaal,
Overzicht van het liturgisch centrum, de preekstoel, close-up van de lessenaar,
close-up van de voorganger en het beamerscherm.
 Tijdens de gebeden wordt het beeld op het beamerscherm uitgezonden. Het
MMT draagt zorg voor een passende afbeelding op het scherm.
 Tijdens de samenzang wordt in principe de tekst van de liederen uitgezonden.
Wanneer het bijdraagt aan het overbrengen van de sfeer van de kerkdienst, kan
er voor gekozen worden een ander beeld uit te zenden (bijvoorbeeld: band of
bijdrage van een kinderkoor).
 Wanneer bij bijzondere gebeurtenissen die plaats vinden op het Liturgisch
centrum (zoals Doop, Openbare geloofsbelijdenis, Huwelijksbevestiging) de
betreffende personen niet herkenbaar in beeld gebracht willen worden, dient
men dit van te voren bij de scriba van de kerkenraad te melden.
 Kerkgangers die niet zichtbaar in beeld willen komen, kunnen plaatsnemen in
het linker zijvak van de kerkzaal. Dit vak komt m.u.v. de eerste drie rijen niet in
beeld.
 Het MMT draagt zorg voor de opname en uitzending van alle door de
kerkenraad vastgestelde kerkdiensten. Overige activiteiten (begrafenisbijeenkomsten, concerten etc) worden alleen op verzoek en in overleg met het
MMT opgenomen en eventueel uitgezonden. Ook bij het opnemen en uitzenden
van deze activiteiten is dit reglement van toepassing.
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