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Geachte kerkenraad, 

De Protestantse Kerk in Nederland gaat bewust en zorgvuldig om met de persoonsgegevens en de 
privacy van haar geregistreerden. Daarom is het belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met 
persoonsgegevens te maken heeft, ervoor zorgt dat hij of zij zich aan de geldende regelgeving houdt én 
dat de richtlijnen van uw eigen privacyverklaring worden nageleefd.  

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen binnen de (digitale) overheid scherpen we het beleid aan voor 
nieuwe inschrijvingen van personen in de landelijke ledenregistratie (LRP). Dit verscherpte beleid sluit 
aan bij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is nodig om ook in de toekomst 
gebruik te blijven maken van de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie (SILA).  

Bij nieuwe inschrijvingen in LRP zijn er twee zaken van belang: de 'eigen' registratie door de kerk én de 
mutatieverstrekking via SILA door de overheid. U blijft binnen de AVG-regels als u zich ervan vergewist 
dat: 

1. een nieuwe geregistreerde (of de wettelijke vertegenwoordigers van hem of haar, m.n. in het 
geval van pasgeboren kinderen) op de hoogte is van opname in de kerkelijke registratie; 

2. er geen bezwaar bestaat tegen het via SILA verkrijgen van burgerlijke persoonsmutaties, bv. van 
verhuizing en overlijden. 

In het inschrijvingsproces binnen LRP wordt u voortaan gevraagd of de geregistreerde op de hoogte is 
van de inschrijving en welk besluit de nieuwe geregistreerde heeft genomen inzake de SILA-registratie.  

Van leden en gastleden mag worden aangenomen dat ze door doop of belijdenis op de hoogte zijn van 
registratie.  Voor vrienden, niet-gedoopten en meegeregistreerden is het nodig dat er expliciet 
aandacht is besteed aan het opnemen in de kerkelijke registratie. Wat betreft het op de hoogte zijn van 
de registratie bij de kerk en het wel of niet hebben van bezwaar tegen SILA-registratie is een 
mondelinge verklaring voldoende.  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

LRP heeft een hoog beveiligingsniveau, dat continue wordt geactualiseerd. Daarnaast is het van groot 
belang dat iedereen die binnen uw gemeente (met name pastorale) contacten heeft, van dit 
aangescherpte beleid op de hoogte is en daar ook naar handelt. 

Bij vragen over het bovenstaande kunt u contact opnemen met de helpdesk LRP, te bereiken via mail 
(lrp-help@protestantsekerk.nl) of telefoon (030 - 880 1777). 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Mevr. M.E. Willemsen,  
clustermanager Kerk & Werk 

Plaatsvervangend directeur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 
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