
Nogmaals de vernieuwde Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Naarmate 25 mei, de datum van inwerkingtreding van de AVG dichterbij kwam, ontving de 
LOB meer en meer vragen over dit onderwerp. In het decembernummer van dit vakblad in 
deze rubriek is hierover een artikel verschenen: Vernieuwde Algemene Verordening 
Gegevensbescherming vanaf mei 2018. In dit artikel werd puntsgewijs verwoord waar 
beheerders van bijzondere begraafplaatsen rekening mee moeten houden. Dit artikel is ook 
terug te vinden op de site www.begraafplaats.nl onder het ledendeel bij ‘Dossiers/Overig’. 
 
Bij het verschijnen van dit blad is de AVG al in werking. Deze vernieuwde wetgeving zorgt 
voor harmonisatie van de privacywetgeving in Europa en de verbetering van de privacy voor 
burgers. Gemeentelijke begraafplaatsen worden begeleid door hun Functionaris 
Gegevensbescherming met assistentie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Bij 
bijzondere begraafplaatsen is dit afhankelijk van de organisatie of instelling waartoe zij 
behoren. Wellicht dat bij een deel van de begraafplaatsen nog geen aandacht is besteed aan 
deze nieuwe regels. Aan hen het advies om zich alsnog te verdiepen in dit onderwerp, door 
genoemd artikel door te lezen en de daarin genoemde site te raadplegen: 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder zoekargument: 10 stappen AVG. 
 
Enkele aandachtspunten waar in de afgelopen maanden veel vragen over gaan: 

- voldoet de software op onze computers aangaande de grafadministratie aan de AVG? 
Zorg dat software en virusscanners altijd up-to-date zijn. Maar neem voor alle 
zekerheid ook contact op met de leverancier van het betreffende softwarepakket en 
vraag of deze ‘AVG-proof’ is. 

- Moeten wij nu alle rechthebbenden en belanghebbenden om toestemming vragen 
voor het bewaren van hun gegevens? Er bestaat de wettelijke verplichting ten 
aanzien van het bijhouden van een register door de begraafplaatsbeheerder. Bij een 
dergelijke verplichting hoeft een rechthebbende of belanghebbende geen 
toestemming te verlenen. Op de door rechthebbenden/belanghebbenden in te 
vullen en te ondertekenen formulieren zou de zinsnede: Met dit formulier geef ik 
toestemming om mijn gegevens te verwerken, kunnen worden toegevoegd. Dit geeft 
wellicht meer duidelijkheid richting invuller. Aan de andere kant, gezien de 
genoemde wettelijke verplichting, is deze zinsnede in principe overbodig. 

- is het online doorsturen van gegevens uit de grafadministratie veilig? Veel 
softwarepakketten werken tegenwoordig online; via andere computers is op het 
pakket in te loggen. Hiervoor geldt opnieuw de vraag richting leverancier of de 
communicatie AVG-proof is. Gegevens kunnen ook op andere wijze digitaal worden 
doorgegeven. Bestanden doorgeven rechtstreeks via de mail is minder veilig. Beter is 
het om dit te doen via beveiligde media zoals Wetransfer, Dropbox, Nextcloud, en 
dergelijke. 

- bericht van de Rooms-Katholieke Kerk: De RK Kerkprovincie is druk doende met de 
implementatie van de AVG. Een onderdeel hiervan is dat de RK-parochies 
geïnformeerd zullen worden hoe deze straks ‘AVG-proof’ omgaan met de 
begraafplaatsadministratie. In het Algemeen Reglement Bescherming 
Persoonsgegevens Parochies 2018 zal worden aangegeven dat RK-parochies 
verantwoordelijk zijn voor het nabestaandenbestand en de registratie van 
grafrechten. Nabestaanden die in deze bestanden staan, hebben dus dezelfde 



rechten als elke betrokkene op wie het reglement betrekking heeft. Als parochies 
voor deze administratie een externe partij (administratiekantoor) hebben 
aangesteld, dan moet er met die externe partij een verwerkingsovereenkomst 
worden afgesloten. 

 
Tot zover de behandeling van enkele vragen uit de afgelopen maanden. Het is voor de LOB 
overigens niet haalbaar om iedere vraag uit de diverse organisaties te beantwoorden. 
Mochten er specifieke vragen zijn, dan kunt u daarvoor een eigen specialist uitnodigen.  
 
 
 


