
 

                                                                                             

De regering is van plan om het doorgeven van adreswijzigingen van Gemeenteleden vanuit de 
burgerlijke gemeenten naar de kerken vanaf 2018 te stoppen. Daarmee vervalt een belangrijk 
hulpmiddel (SILA – regeling) om de kerkelijke ledenadministratie actueel te houden. Als gevolg 
daarvan kunnen mensen “snel uit beeld” raken!  

Om dit te voorkomen kunt u - via een internetconsultatie - tot uiterlijk 3 februari 2017 uw bezwaar 
hiertegen maken. Wij roepen u op dit te doen! "Laat de overheid weten dat wij deze belangrijke 
pijler niet kunnen missen! Wij willen dat al onze leden in beeld blijven!" Op de website van de 
Protestantse Gemeente Utrecht (www.pgu.nu) staat onder de rubriek Nieuws onderstaande tekst, 
inclusief de link in punt 1. 

U gaat als volgt te werk: 

1. Ga naar internetpagina http://internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen 

2. Ga vervolgens onderaan deze pagina naar het kopje: Reageer op consultatie en klik daar op. 
Boven het tekstblok dat zich opent staat de vraag: Wilt U reageren op deze regeling? Dan 
kunt u hier uw reactie geven.  

 
In het rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven: “Dat de verstrekking van adresgegevens 
door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven”. Gebruik vooral uw eigen woorden. De 
volgende argumenten kunnen u hierbij helpen. 
 

 Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de 
overheid zou daarom de kerken moeten blijven faciliteren om hun ledenadministratie op 
orde te houden 

 SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede administratie te voeren 

 SILA is een praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de ledenadministratie 

 Ouderen raken “uit beeld” bij de plaatselijke kerken bijvoorbeeld bij  verhuizingen en 
opname in verpleeghuizen 

 SILA is veilig omdat de privacy van kerkleden is gewaarborgd 
 

3. Nadat uw reactie is ingevuld klikt u op “Verder” en komt u bij “stap 2” 
4. Bij Stap 2 hoeft u geen bestand toe te voegen en klikt wederom op “Verder” en u komt nu bij 

stap 3 
5. Bij” stap 3” voert u tweemaal uw internetadres in en persoonlijke gegevens. Bij een 

internetconsultatie is anoniem reageren niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden 
gebruikt bij het verwerken van uw inzending. Als u hiermede akkoord gaat dan kunt u dat 
onderaan de internetpagina aanvinken bij de tekst: “Ik ga ermee akkoord dat mijn reactie 
openbaar is”. 
 
Na het versturen van uw reactie ontvangt u hiervan een bevestiging op het door u 
opgegeven e-mailadres! Hierin staat een “link” naar de consultatie website. Deze link moet 
u aanklikken om uw reactie te bevestigen. (Hierdoor komt u weer terug op de website 
“Internetconsultatie” van Overheid.nl) 

6. Op de website wordt nu gemeld dat uw reactie is ontvangen en uw reactie zorgvuldig zal 
worden behandeld. 
 

              Reageer s.v.p. vóór 3 februari 2017 want op die datum sluit de internetconsultatie 
                                                     Hartelijk dank en veel succes!  
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