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Uw privacy is voor de Stichting Rechtspositie en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten in Nederland (voortaan: SRP) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende
wetgeving op het gebied van privacy, in het bijzonder aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij op een zorgvuldige manier omgaan met de
persoonsgegevens die wij in het kader van onze bestuursactiviteiten gebruiken.
In deze privacyverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens
gebruiken, hoe u uw privacy-rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang is.

De taken van SRP en haar verantwoordelijkheid
Een aantal Vrije Evangelische Gemeenten heeft zich verenigd in een Bond (de Bond van Vrije
Evangelische Gemeenten in Nederland, hierna “de Bond”) om onder andere gezamenlijk een aantal
taken ten uitvoer te kunnen brengen, waaronder het scheppen van verantwoorde
bestaansmogelijkheden voor betaalde krachten als predikanten en gemeentelijk werkers.
Om hieraan inhoud te geven bestaat in de Bond een instelling onder de naam “Stichting
Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland”.
Als haar belangrijkste taken ziet de SRP het regelen en onderhouden van:
• een rechtspositieregeling voor predikanten en gemeentelijk werkers;
• een uitkeringsregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid van predikanten;
• een aan het Bondsbureau verbonden intermediairfunctie (uitvoeringsorgaan IM-VEG) tussen de
bondsgemeenschap en het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PfZW).
De SRP neemt de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de
persoonsgegevens van predikanten, gemeentelijk werkers, bestuursleden en anderen met wie zij
contacten onderhoudt voor zover deze in haar stukken (fysiek of digitaal) voorkomen.
De SRP faciliteert bij de afdracht van pensioenpremies aan het PfZW en heeft de uitvoering hiervan
belegd bij de IM-VEG. De IM-VEG voert deze uit op grond van samenwerkingsafspraken die het
bestuur van de SRP met de IM-VEG heeft gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het zorgvuldig
behandelen en beveiligen van persoonsgegevens door de IM-VEG.

Voor welke doeleinden verwerkt de SRP persoonsgegevens?
De SRP beschikt over een overzicht van de dienstverbanden van predikanten en gemeentelijk werkers
van de Bond. Deze gegevens worden gebruikt om te kunnen bepalen of de SRP haar verplichtingen
kan blijven nakomen voor de onder haar beheer zijnde regelingen. Mutaties in deze gegevens
ontvangt de SRP van de IM-VEG.

Over en met de predikanten en/of gemeentelijk werkers kan worden gecorrespondeerd. De hiervoor
benodigde persoonsgegevens worden vastgelegd in de correspondentie en in de stukken van de
bestuursvergaderingen.
Om in contact te kunnen komen met de SRP staat op haar website https://www.srp-veg.nl/ een lijst
met de namen en email-adressen van de bestuursleden. Voor uitvoering van de
bestuurswerkzaamheden zijn hun naw- en telefoongegevens onderling en bij het bondsbureau
bekend.

Wiens persoonsgegevens verzamelt de SRP?
Met het oog op de hierboven genoemde doeleinden en processen verzamelt en registreert de SRP
gegevens van de volgende categorieën van betrokkenen:
• predikanten;
• gemeentelijk werkers;
• overige medewerkers met een dienstverband met een van de gemeenten, aangesloten bij de Bond;
• bestuursleden van de SRP.

Welke persoonsgegevens verzamelt de SRP?
Met het oog op de hierboven genoemde doeleinden en processen en met betrekking tot de
hierboven genoemde categorieën van betrokkenen verzamelt de SRP de volgende gegevens:
• naw-gegevens (naam, adres en woonplaats);
• telefoonnummer
• geboortedatum;
• geslacht;
• email-adres.
Van predikanten, gemeentelijk werkers en overige medewerkers worden aanvullend de volgende
gegevens verzameld:
• burgerservicenummer
• datum in- en uit dienst;
• omvang van het dienstverband;
• salaris;
• gemeente waarvoor wordt gewerkt.

Geven en intrekken van toestemming
Voor het uitvoeren van haar taken en het nemen van de verantwoordelijkheid daarvoor geldt, dat de
SRP deze alleen op zich kan nemen wanneer gebruik gemaakt wordt van bovengenoemde gegevens.
Gegevens van predikanten, gemeentelijk werkers en overige medewerkers worden door de
gemeente, waarmee de arbeidsovereenkomst is gesloten, verstrekt aan de IM-VEG. Dit is geregeld in
de arbeidsovereenkomst tussen de gemeente en de betrokken medewerker. De IM-VEG heeft
daarnaast een verwerkingsovereenkomst met de SRP, waardoor de SRP de gegevens kan gebruiken
voor uitvoering van haar taken.

Het intrekken van toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, kan bij de gemeente
worden gedaan. Genoemde verwerkingsovereenkomsten dwingen de IM-VEG en de SRP om hier in
hun administratie uitvoering aan te geven.

Maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens
De SRP neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat persoonsgegevens
worden beschermd. Voor zover het noodzakelijk en geoorloofd is voor het bereiken van de
doelstellingen waartoe een persoonsgegeven verzameld wordt, dat enig persoonsgegeven gedeeld of
overgedragen wordt aan een derde partij, vindt deling of overdracht alleen dan plaats indien de derde
partij zich garant stelt voor een verwerking van dit gegeven, overeenkomstig de eisen die de AVG
daaraan stelt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan andere partijen
In opdracht van de SRP kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen
van de taken en verantwoordelijkheden van de SRP verzorgen. De SRP maakt afspraken met deze als
verwerkers aan te duiden derden. Deze afspraken dienen tot borg van een vertrouwelijke en
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze afspraken worden vastgelegd in zogeheten
verwerkingsovereenkomsten. Persoonsgegevens worden niet buiten deze afspraken met derden om
verstrekt.
De SRP verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraudebestrijdende
organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De categorieën van derden waarmee de SRP gegevens deelt zijn:
• IM-VEG;
• Aegon (uitvoerder verzuimverzekering);
• Bondsbureau van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland;
• Arbodienst Perspectief.
Met deze partijen heeft de SRP een verwerkingsovereenkomst die op verzoek kan worden ingezien.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
De SRP bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer
bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn,
dan wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe kunnen betrokkenen gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen?
Betrokkenen kunnen een inzage- of correctieverzoek schriftelijk (briefpost of email) richten aan het
bestuur van de SRP ter attentie van de secretaris. Het is van belang daarbij duidelijk aan te geven dat
het een verzoek om inzage of correctie betreft op grond van de AVG. Verwijderen van gegevens is ook
mogelijk, echter slechts voor zover de SRP nog aan haar wettelijke of contractuele verplichtingen kan
voldoen, zoals de bij wet bepaalde bewaartermijnen. Daarnaast kan de verwijdering consequenties
hebben voor de toegang tot door de SRP verstrekte voorzieningen. Verzoeken om correctie en/of

verwijdering van gegevens moeten altijd voorzien zijn van de handtekening van de aanvrager en van
degene op wie de gegevens betrekking hebben. Ook moet een kopie van het identiteitsbewijs
meegestuurd worden van iedereen die de aanvraag ondertekend heeft.
Een verzoek kan worden verzonden naar:
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten t.a.v. secretaris SRP – secretaris@srp-veg.nl

Klacht indienen
Betrokkenen die van mening zijn dat de SRP persoonsgegevens op onjuiste en/of ongepaste manier
gebruikt, hebben het recht om een gemotiveerde klacht in te dienen bij het comité van de Bond.
Klachten kunnen gericht aan:
Comité Bond van Vrije Evangelische Gemeenten - info@bondveg.nl

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is door het bestuur van de SRP vastgesteld op 2 juli 2022. Het bestuur van de
SRP behoudt zich het recht voor, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Voor actuele contactgegevens verwijzen we naar de Jaargids van de Bond of naar het Bondsbureau.
Website: www.bondveg.nl

