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1. Protocol aangaande het gebruik van camera’s in de kerkzaal van de Immanuelkerk
t.b.v. KerkTV.
De privacy van individuele personen dient beschermd te worden bij het maken en verspreiden van
beeldopnames van diensten in de Immanuel Kerk. Het beleid daaromtrent dient inzichtelijk te zijn voor
gemeenteleden en overige personen die zich in de Immanuel Kerk bevinden tijdens een dienst of andere
bijeenkomst.
Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sindsdien is er een
Europese regelgeving die de bescherming van persoonsgegevens dient. Het gaat om in het openbaar
traceerbare gegevens, die aan een specifieke persoon gekoppeld kunnen worden. Ook geluids- en/of
beeldopnames van kerkdiensten vallen daaronder. Dit geldt dus ook voor een voorganger, evenals voor
degene die de schriftlezing doet als de naam van de lezer genoemd wordt en bij voorbeden voor
personen die bij naam genoemd worden. Dat geldt dus zowel voor geluidsopnames, als voor KerkTV
opnames. KerkTV valt niet onder de regelgeving voor cameratoezicht (CBP – camera toezicht op de
werkplek) en hoeft hiervoor geen toestemming van het CBP verkregen te worden.
Bestaande regelgeving is niet zondermeer toepasbaar op KerkTV. Toch is het goed om
persoonsbescherming in relatie tot KerkTV zo goed mogelijk te regelen, waarbij elementen uit bestaande
regelgeving als richtinggevend gebruikt worden.
Bij het opstellen van het reglement is dankbaar gebruik gemaakt van beschikbare bronnen, welke
worden genoemd op de laatste bladzijde van dit document.

2. Het doel van KerkTV
Het doel van KerkTV is het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden die niet (meer) in de
gelegenheid zijn om de kerkdiensten in persoon bij te wonen. Via KerkTV kunnen zij de diensten in geluid
en beeld volgen. Het tonen van beelden van de kerkdiensten op het moment dat ze plaatsvinden
(zogenaamde “live beelden”), draagt bij tot een nog directere beleving van en betrokkenheid bij de
diensten in de Immanuel kerk.
KerkTV is in principe beschikbaar voor iedereen. Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen op
twee manieren toegang krijgen:
- op PC/Laptop via www.Kerkomroep.nl;
- of met de Kerkomroep app op tablet en smartphone.
Diensten kunnen zowel dichtbij in de woonplaats, als veraf in binnen- en buitenland gevolgd worden.
KerkTV biedt ook de mogelijkheid om digitale opnames te maken van bijzondere diensten zoals: trouwen rouwdiensten, adventsvieringen etc. Voorlopig beperkt het gebruik in de Immanuelkerk zich tot de
normale kerkdiensten, totdat dit protocol is uitgebreid met regelingen voor dergelijke diensten.

3. Verantwoordelijkheid voor KerkTV
Hieronder is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de diverse activiteiten.
1. De Kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het op juiste en integere wijze verzorgen van
beeldopnames, waarbij dit protocol in acht genomen wordt.
2.

Het beamteam zorgt voor duidelijke en zichtbare aanwijzingen waarop wordt aangegeven dat van
de kerkdiensten beeld en geluid opnames worden gemaakt die worden uitgezonden. Dit bord
bevindt zich bij de ingang van de kerkzaal. Er zijn drie camera’s opgesteld die alle drie zich richten op
het liturgisch centrum. Daarbij is het zo dat (een deel van) de ruimte vóór het liturgisch centrum en
de eerste twee rijen stoelen ook in beeld kunnen komen. Kerkgangers die tijdens de dienst niet in
beeld willen komen kunnen voor een van de andere rijen kiezen.

3. De Kerkenraad heeft het beheer van de opnames toevertrouwd aan Kerkomroep.nl. Kerkomroep.nl
is een operationeel onderdeel van de Stichting Intermediair Kerkomroep Nederland (sIKN). De
opnames van de Kerkdiensten worden max. 1 jaar bewaard en zijn tot die tijd benaderbaar via
www.Kerkomroep.nl of de Kerkomroep app.
4. Het beamteam is verantwoordelijk voor de techniek en het operationele contact met Kerkomroep.nl.
5. Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het contract met SIKN/Kerkomroep.nl
6. De Kerkenraad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (de gevolgen van) oneigenlijk gebruik van
opnames, die via www.Kerkomroep.nl beschikbaar zijn gesteld en daar, of op andere wijze zijn
vergregen, waardoor derden benadeeld kunnen worden (bijvoorbeeld beelden verspreiden via
internet anders dan via www.Kerkomroep.nl met het oogmerk om een persoon of een groep van
personen te benadelen).

4. Persoonsbescherming
Bij het gebruik van KerkTV is persoonsbescherming een relevant onderdeel. Hierover is het volgende
afgesproken:
1. De gemeenteleden worden via het Kerkblad SAMEN en via de website
www.ImmanuelKerkVeldhoven.nl geïnformeerd over het bestaan van dit protocol.
2. Met uitzondering van met name genoemde personen die regelmatig de gemeente toespreken (bijv.
voorgangers, ambtsdragers van dienst, lectoren, …), zullen er zonder toestemming van individuele
personen geen opnames van dichtbij worden gemaakt. De opnames van personen beperken zich tot de
afspraken die bij hoofdstuk 5 worden aangegeven.
Kinderen die naar de kindernevendienst gaan komen in beeld, maar er zullen geen close-up beelden
gemaakt worden.
3. Bij binnenkomst in de kerkzaal wordt men via een bord erop geattendeerd dat er beeldopnames
worden gemaakt.
4. De preekvoorziener die verantwoordelijk is voor de invulling van de zondagse preekbeurten maakt bij
de uitnodiging van de gastvoorganger kenbaar dat er beeldopnames van de kerkdienst gemaakt en

gearchiveerd worden, en dat deze opnames via internet (www.Kerkomroep.nl) uitgezonden worden
waarbij de voorganger herkenbaar in beeld komt.
5. Door middel van de bevestigingsbrief wordt de voorganger er nogmaals op geattendeerd dat er
beeldopnames zullen worden gemaakt waarbij de voorganger gedurende de dienst in beeld zal zijn.
6. Als een kerkdienst via www.Kerkomroep.nl is uitgezonden, mag deze uitsluitend voor particulier
gebruik gedownload en vastgelegd worden. Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Veldhoven is het niet toegestaan om kerkdiensten of
delen van kerkdiensten in de Immanuelkerk op welke wijze dan ook te publiceren en/of te verspreiden.

5. Afspraken ten aanzien van de opnames
Ten aanzien van de opnames van de diensten gelden de volgende afspraken:
1. De tijdsduur van de opgenomen dienst: van ten hoogste 15 minuten voor aanvang van de kerkdienst
tot ten hoogste 10 minuten na het einde van de dienst. Een paar keer per jaar wordt de kerkdienst
verlengd ten behoeve van een INFOrmeel;
2. Gedurende de in punt 1 genoemde opnameduur worden alleen beelden vertoond van het liturgisch
centrum;
3. Bij de bediening van het Heilig Avondmaal zal er voor een neutraal camerabeeld worden gekozen of
als er tijdens het delen van brood en wijn gezongen wordt de betreffende liedteksten;
4. In geval van doopdiensten en belijdenisdiensten worden betrokkenen vooraf geïnformeerd over de
opnames; op verzoek van (één van de) betrokkenen zal er voor een neutraal camerabeeld gekozen
worden. Dit verzoek wordt via de Scriba aan het beamteam doorgegeven;
5. Als er tijdens de kerkdienst een koor, een combo of andere groep musici niet in beeld gebracht willen
worden, dan kan betreffende groep er voor kiezen zich buiten het liturgisch centrum op te stellen of dat
er gedurende het optreden neutrale camerabeelden uitgezonden worden.

6. Bronnen
Wij hebben het raamwerk van het protocol van de Oude Kerk te Ede gebruikt.
Ede op zijn beurt heeft onderstaande bronnen gebruikt bij het opstellen van hun protocol.
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