
Ontvangt u deze nieuwsflits en bent u geen contactpersoon meer, dan kan de beheerder van uw kerk via sIKN beheer aangeven dat u geen nieuwsbrief meer wenst 
te ontvangen. Eventueel kunt u ook contact opnemen met de sIKN Helpdesk om u uit te schrijven. De sIKN Helpdesk is bereikbaar via e-mail op helpdesk@sikn.nl of 
per telefoon op 0182 – 750 545.  

 
 
 
 
 

Aanpassing belkosten per 1 juli 2018.  
sIKN heeft sinds december 2012 een eigen inbelnetwerk 
voor kerken en luisteraars die nog niet de apparatuur op 
een internetverbinding kunnen of willen aansluiten. Dit 
betreft het zogenaamde analoge inbellen. Dit inbelnetwerk 
is beschikbaar tot 1 oktober 2020, daarna is analoge 
telefonie hoogstwaarschijnlijk niet meer mogelijk. 
 

Indertijd zijn goede prijsafspraken gemaakt met de 
telecomaanbieders om de kerken toch een voordelig 
inbeltarief te kunnen bieden. Helaas kon niet voorkomen 
worden dat de kosten voor inbellen verhoogd moesten 
worden naar € 0,89 per uur (€ 0,0148 per minuut). Deze 
prijswijziging is per februari 2014 definitief doorgevoerd. In 
de loop der jaren zijn de beltarieven via de 
telecomaanbieders regelmatig gestegen maar is sIKN het 
tarief van € 0,89 per uur blijven hanteren voor de kerken.  
 

Verhoging tarief analoge telefonie bij KPN. 
Per 1 juni 2018 zijn de beltarieven voor 
analoge telefonie bij KPN opnieuw sterk 
verhoogd. Het reguliere tarief voor analoge 
telefonie BelBasis-abonnement  bedroeg tot 
1 juni 2018 € 3,60 per uur (€ 0,06 per minuut) en is per 1 
juni 2018 verhoogd naar € 5,40 per uur (€ 0,09 per minuut). 
 

In navolging hiervan zal ook sIKN een prijswijziging 
doorvoeren. Ondanks deze prijsstijging zijn wij verheugd 
toch de kerken en haar luisteraars nog steeds een forse 
korting te kunnen bieden op het reguliere tarief. 
 

Nieuw tarief sIKN voor analoog inbellen.  
Per 1 juli 2018 zal sIKN een tarief van € 0,96 per uur 
berekenen voor het analoog inbellen. Dit komt neer op een 
bedrag van € 0,016 per minuut.  Dit nieuwe tarief zult u 
voor het eerst op de factuur van augustus 2018 
(factuurperiode juli 2018) terugzien wanneer uw luisteraars 
nog analoog inbellen en de kerk deze luisterkosten betaalt.  
 

Wanneer u er met de kerk voor gekozen heeft de belkosten 
door de luisteraar zelf te laten betalen, dan zal de luisteraar 
betalen conform het tarief van zijn of haar telefonie-
abonnement.  
 

Kerkomroep: Privacy en de AVG. 
De AVG wet die per 25 mei 2018 van kracht is geworden, 
roept bij diverse kerken vragen op rondom het uitzenden 
via Kerkomroep. De AVG is op bepaalde punten een 
aanscherping van de al langer geldende privacywet (Wpb). 
Kernpunt is: de AVG draait erom personen meer regie te 
geven over hun persoonlijke gegevens. 
 
Wij noemen in deze nieuwsflits een paar punten die van 
belang zijn met het oog op uw uitzending.  
 

 
 
 
 
 
 

Aandachtspunten privacy en de AVG. 
Zorg ervoor dat iedereen die betrokken is bij uw kerk weet 
dat u uitzendt, in welke vorm (audio of ook video) en met 
welk doel. Het is uw taak om ervoor te zorgen dat men 
vooraf op de hoogte had kunnen zijn. U kunt bijvoorbeeld 
een bord ophangen zodat alle bezoekers (zowel de 
regelmatige als niet regelmatige bezoekers) vooraf kunnen 
zien dat u uitzendt. Hieronder treft u twee voorbeelden 
aan van een bord wat sIKN levert. 
 
 
 
 
 
Als u een protocol heeft afgesproken binnen de kerk hoe u 
omgaat met de diverse momenten tijdens een dienst of 
viering in relatie tot de uitzending, maak dit dan bekend via 
de nieuwsbrief en de website.  
 

Geef de kerkganger een keuze. Zendt u bijvoorbeeld video 
uit, zorg dan voor een zone in de kerk die niet gefilmd 
wordt en geef aan welke plaatsen dat betreft. Zo kunnen 
mensen zelf bepalen of ze in beeld komen of niet.  
 

Geef degene die gebed heeft gevraagd een keuze. Vraag 
bijvoorbeeld na of het bezwaarlijk is dat iemand met naam 
en toenaam genoemd wordt of dat dit bij voorkeur 
anoniem of gewoon helemaal niet genoemd moet worden. 
 

De kerk bepaalt hoe er uitgezonden wordt en heeft via het 
beheersysteem de technische mogelijkheden om 
uitzendingen openbaar of besloten uit te zenden en om 
archieven wel of niet te tonen. Daarmee kunt u 
vanzelfsprekend ook zelf bepalen hoeveel archieven u wilt 
tonen.  U kunt ook denken aan het terugplaatsen van een 
archief waar u persoonlijke informatie uitgeknipt heeft.  
 

Standaard worden de laatste 50 uitzendingen bewaard. 
Binnen de AVG is er geen vastgestelde termijn voor het 
bewaren van een kerkdienst. Mocht u zich echter niet 
comfortabel voelen bij 50 getoonde archieven, dan kunt u 
dit dus zelf instellen. 
 

Wij hebben een verwerkersovereenkomst beschikbaar. De 
beheerder (technisch of administratief) kan deze vinden 
door in te loggen op onze website www.sikn.nl en te kijken 
onder “downloads”.  U kunt deze overeenkomst invullen en 
aan ons retourneren. Na ontvangst zullen wij deze 
overeenkomst ondertekenen en aan u terugsturen.  
 

Meer informatie? 
Op verzoek kunnen wij u meer uitgebreide informatie en 
de verwerkersovereenkomst natuurlijk ook per e-mail 
toesturen. Stelt u prijs op een mailbericht met meer 
informatie? Stuurt u dan even een bericht aan 
info@sikn.nl!  
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