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Hoogland, 19 december 2018
Aan de besturen van de Parochiële Caritasinstellingen,

Geachte dames en heren,
In deze brief willen we u een aantal mededelingen overbrengen. Ze betreffen:
Een aangepast voordrachtformulier
Beschrijving van de werkwijze bij voordracht
AVG en aanvullingen
Mogelijk gratis VOG
1.
Nieuw formulier
Per 01012019 hanteren we een nieuw ontslag- en voordrachtformulier bestuursleden PCI met
een nieuwe eigen bijlage. Vanaf 010119 vervallen de oude formulieren. Dit formulier treft u aan
onder www.dkci-utrecht/pci-2/
2.
Werkwijze aanvrage (her)benoeming.
We merken dat we soms onvolledige aanvragen binnenkrijgen en dat de procedure soms lang
duurt en daarom hebben we de gevraagde procedure en documenten nog even op een rijtje
gezet. Ook dit document ‘werkwijze’ treft u aan onder www.dkci-utrecht/pci-2/
3.
AVG
Inmiddels ontving u via het secretariaat aanvullingen over de AVG. De meeste informatie is te
vinden op de website van Rk. Nederland. https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voorbisdomparochie/avg/. We adviseren u om voor de meest recente informatie altijd deze website te
raadplegen.
Het is aan de PCI-besturen zelf een privacyreglement te schrijven. Het modelreglement kan
daartoe een voorbeeld zijn en leidend zijn. We adviseren als leidraad: zorg dat informatie over
personen zo min mogelijk verspreid wordt en goed wordt beschermd en gebruik daarvoor uw
gezond verstand.
Wij hebben, op verzoek van de PCI-besturen, om aanvullende informatie gevraagd. Dat betrof de
zinsnede uit het model privacyreglement artikel 8. Daarin wordt vermeld: “ Uitsluitend het
daartoe aangewezen lid van het bestuur van de PCI of door het bestuur aangestelde functionaris
heeft, met het oog op de dagelijkse zorg voor het goed functioneren van de Verwerking,
rechtstreeks toegang tot Persoonsgegevens”. In de praktijk van veel PCI-besturen stuitte dit
voorstel op praktische bezwaren. Het PCI-bestuur functioneert veelal faciliterend, en heeft geen
bemoeienis met de concrete zorgverlening. De zorg en de daarmee samenhangende
zorgverlening vindt plaats op lokaal niveau. De informatie komt op lokaal niveau binnen. Zoals het
artikel nu geformuleerd staat zou dat niet meer mogelijk zijn.
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De AVG-functionaris laat weten, dat het mogelijk is dat het PCI-bestuur deze bevoegdheid
mandateert aan een decentrale werkgroep. Belangrijk is dat helder is wie welke
verantwoordelijkheden draagt. Daarom is het zeer goed dat de informatiestructuur in beeld
wordt gebracht en doorzien. Met de term “een door het bestuur aangestelde functionaris” wordt
althans niet uitgesloten dat dit een lokale werkgroep betreft. Het kan raadzaam zijn dit voor de
duidelijkheid aan de tekst toe te voegen: “persoonsgegevens worden verwerkt tot het bestuur of
een bij het bestuur met naam bekende functionaris van een lokale werkgroep”.
Daarnaast zijn er PCI-en die de aanvragen (laten) verzorgen via een eigen website of die van de
parochie. De AVG adviseert de volgende aandachtspunten.
-

Controleer of uw website een beveiligde internetverbinding heeft (https);
Controleer of bezoekers van de website op een webpagina meer kunnen lezen over hoe
met hun persoonsgegevens wordt omgegaan;
Controleer of op uw website persoonsgegevens staan, en stem met de betrokkene af of u
hiervoor toestemming heeft;
Als u werkt met een online-contactformulier zorg dan dat u niet meer persoonsgegevens
opvraagt dan noodzakelijk is voor het beantwoorden van de vraag;
Als u werkt met een online-contactformulier zorg dan dat de betrokkene geïnformeerd wordt
over de gegevensverwerking en vraag hierover zijn/haar akkoord (zie bijv.
https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/avg/contactformulierfunctionaris-gegevensbescherming/
4.
VOG.
In de bijlage treft u een brief aan van Dhr. Zuijdwijk, waarin hij wijst op de tijdelijke mogelijkheden
om een gratis VOG aan te vragen. Hij beschrijft ook de procedure. Ook dit document treft u aan
onder www.dkci-utrecht/pci-2/
Wij hopen dat we u met deze informatie van dienst zijn. Mocht u vragen of suggesties hebben,
dan staan we daarvoor open.
Tenslotte wensen wij u namens de DKCI een goede opgang naar Kerst,
een zalig kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar.
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