
From:
Sent:
To:
Subject:

maandag 8 december 2014 11:11

Re:art. 85 Aigemene verordening gegevensbescherming

Het CIO heeft secreta riaat op het adres van het secretariaat van de Rooms Katholieke Kerk:

Postbus 13049 - 3507LA Utrecht
Adriaen van Ostadelaan 140 - 3583 AM Utrecht

Dank voor je inspanning.

tit Gegroet-
het volgende geschreven:

Beste •••

•
De Raad heeft op voorstel VZschap, onder aanzienlijke druk vanuit Duitsland besloten
om art. 85, in de versie van het VZschap, in de verordening op te nemen. Als tussen ons
afgesproken, kan ik de brief van het CIa nu doen beantwoorden. Ik zal daarin een korte
toelichting op het NL standpunt opnemen.
Kleinigheid is echter dat op de brief van namens het CIa, van 26 sep
geen adres staat aangegeven. Kenneli"k functioneert het CIa informeel. Is het goed als
ik de brief richt aan of heb je een andere
voorkeur?
Ik hoor graag van je.

Vriendelij ke 9 roet,

Van:
Verz~ovember 20148:27
Aan:~ •••••
Onderwerp: Re: art. 85 Aigemene verordening gegevensbescherming

Dank voor je mail. Ik denk graag mee. Als ik je tekst zo lees vallen mij twee zaken
op:
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1- De tekst van OUI is eerder voorgesteld bij Oapix volgens mij. Wij zijn niet
enthousiast over dit tekstvoorstel en pleiten dan alsnog voor de Ouitse lekst.
De voetnoot waarnaar zij verwijzen met de zogenaamde Duitse tekst is een onjuist
tekstvoorstel. Het juiste voorstel zou zijn:

Article 85
Existing Data protection rules of churches and religious associations

1. V'Ihere in a Member State, cChurches and religious associations or
communities may, on the basis of the right to seW-determination
guaranteed in Member State law, adopt and apply, at the time of entry into
force of this RegbJlation,independent and comprehensive rules which
guarantee a level of data protection comparable to that set by
this relating to the protection of indi'/idbJalswith regard to the processing of
personal data, sbJchrbJlesmay continbJeto apply provided that they are
brobJghtin line with the provisions of the Regulation for the protection of
natural persons during the processing of personal Data.

2. Churches and religious associations which apply comprehensive rules in
accordance with paragraph 1, shall be subject to the control of an
independent supervisory authority which may be specific, provided that it
fulfils the conditions comparable to those laid down in Chapter VI of this
Regulation.

2- Inhoudelijk lijkt de focus van de Nederlandse delegatie te liggen op de effecten
van de Verordening op de Nederlandse situatie. Vanuit de Rooms Katholieke kerk
willen we benadrukken dat de Europese systematiek vereist dat in ogenschouw
wordt genomen dat met het schrappen van artikel 85 de Inrichtingsvrijheid van
kerkgenootschappen in enkele lidstaten (waaronder Duitsland) niet langer
gegarandeerd is. Wij menen dat op termijn de effecten in Nederland ook weleens
nadeling kunnen zijn bij het schrappen van de bepaling.

Nogmaals dank en ik hoor graag de uitkomsten,

Gegroet

• -
Op 24 nov. 2014, om 11:04 heeft
geschreven:

volgende

Beste •••

Er is een door DUI bijgesteld nieuw voorstel voor art. 85 Aigemene verordening
gegevensbescherming ingediend. Bijgaand tref je het aan. Mocht je daar een opvatting
over hebben, dan horen wij die graag. Excuus voor het feit dat de deadline erg kort ios:
vanmiddag 16u. Morgenochtend vergaderen de Counsellors erover, daarna gaat het
meteen door naar Coreper. Vandaar dat er haast bij is.
Ik heb het vanwege de samenhang met andere grondrechten ook uitgezet bij het
Ministerie van BZK.

Met vriendelijke groet,
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