Toelichting werkwijze aanvragen (her) benoeming bestuursleden PCI.
Van de zijde van het Aartsbisdom Utrecht doen we ons best om de procedure voor het
aanvragen van een (her)benoeming als bestuurslid van een PCI zo voorspoedig mogelijk te
laten verlopen. We merken dat we soms onvolledige aanvragen binnenkrijgen en daarom
zetten we de gevraagde documenten en de benoemingsprocedure nog even op een rijtje.
1. U vult het voordrachtformulier volledig in en laat het ondertekenen door de voorzitter van
de PCI en de pastoor van de parochie.
2. U vult de eigen verklaring in verband met de voordracht tot (her)benoeming als bestuurslid
volledig in en u ondertekent dit formulier zelf.
Wanneer u kerkelijk in het huwelijk bent getreden, vermeld dan bij het tweede open rondje de
huwelijksdatum en de naam van de priester/diaken die dit huwelijk heeft ingezegend.
3. Daarnaast stuurt u een actueel curriculum vitae (CV) mee, waarin met name ook informatie
is opgenomen die relevant is voor uw bestuursfunctie. Mocht u een herbenoeming aanvragen
en zijn er geen wijzigingen in uw CV, stuur het oude CV dan toch mee.
4. U vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. Voor de voorzitter en
penningmeester is een VOG verplicht, vanwege de tekenbevoegdheid.
Er zijn PCI-besturen die hechten aan een VOG voor alle bestuursleden.
U sluit een (kleuren)kopie van de VOG bij.
Het voordrachtformulier, de eigen verklaring in verband met de voordracht tot
(her)benoeming als bestuurslid, uw CV en VOG stuurt u naar het economaat van het
Aartsbisdom Utrecht, Postbus 14019, 3508 SB Utrecht (e-mail: economaat@aartsbisdom.nl)
Dit adres staat ook op het voordrachtformulier.
Na ontvangst van de voordrachtsformulieren controleert het economaat van het Aartsbisdom
Utrecht of alle documenten volledig zijn ingevuld, er geen handtekeningen ontbreken en of de
set formulieren compleet is.
Vervolgens wordt de voordracht aan de bisdomstaf ter goedkeuring voorgelegd.
Als de bisdomstaf instemt met de voordracht, ondertekent de secretaris-generaal
mr. J.L.W.M. Zuijdwijk namens onze aartsbisschop Zijne Eminentie kardinaal Eijk de
benoemingsbrief. De benoemingsbrief wordt verzonden aan het bestuur van de betreffende
PCI. De belanghebbende(n) ontvangen van deze brief een kopie.
Zoals u begrijpt kan er enige tijd zitten tussen het versturen van de voordrachtsformulieren en
de ontvangst van de benoemingsbrief.
Wij doen ons best om een en ander zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. In de praktijk
kan er vertraging ontstaan door vakantie en feestdagen.

