Koppeling lokale applicatie met LRP – Afsprakenkader gemeenten

Plaats :

0v3d

....................................................................

Gemeente : Gemeente / wijkgemeente – BA / IO / SOW cq Federatie *)
Type :

Prot. (PG) / Federatie / (FG) / Herv. (HG) / Geref. (GK) / Ev.Luthers (ELG) *)

Nummer :

....................................................................

Pakket :

Scipio (on-line) van Hagru

Naam :

....................................................................

Functie :

Lokaal beheerder LRP / Scriba / voorzitter College van kerkrentmeesters *)
*) = Doorhalen wat niet van toepassing is

Bovengenoemde (wijk-)gemeente wil graag gebruik maken van de mogelijkheid om de gegevens van
haar (wijk-)gemeente en leden vanuit LRP over te kunnen dragen naar de genoemde lokale of plaatselijke applicatie.
Zij heeft kennisgenomen van onderstaande informatie over de kerkorde en de koppelmogelijkheid en gaat akkoord met de onderstaande afspraken rond het gebruik en de inzet van die koppelmogelijkheid.
A. Opmerkingen over de kerkorde
1) Binnen de Protestantse Kerk in Nederland geldt een verplichting voor haar gemeenten om de leden van de gemeente / de kerk te registreren. Dit is geregeld met name in ordinantie 2 en de generale regeling ledenregistratie, behorende bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
In deze regelingen is vastgelegd welke gegevens de gemeenten behoren te registreren, welke
voorzieningen zij daarvoor dienen te treffen, wie verantwoordelijk zijn e.d.
Daarnaast is vastgelegd, dat de gemeenten de wijzigingen in de gegevens, voor zover die bij de
gemeente bekend zijn of worden, dienen door te geven aan de landelijke kerk.
Tevens is geregeld, dat de dienstenorganisatie de wijzigingen in de gegevens, die bij haar bekend
worden, doorgeeft aan de betreffende gemeente. Het gaat hier met name om de wijzigingen, die
de dienstenorganisatie van de stichting SILA ontvangt, en die afkomstig zijn uit de gemeentelijke
basisadministratie (GBA).
Een belangrijk deel van deze informatie betreft de verhuizing van leden van de kerk van de ene
naar de andere burgerlijke gemeente en de plaatsing van deze leden in hun nieuwe (kerkelijke)
woongemeente.
Op deze manier is de verplichting tot wederzijdse gegevensuitwisseling vastgelegd.
2) De dienstenorganisatie heeft ten behoeve van de Protestantse Kerk in Nederland een geautomatiseerd systeem voor ledenregistratie ontwikkeld, onder de naam ‘LRP’ (Ledenregistratie Protestantse Kerk).
Het gaat hier om een internet-gebaseerd systeem, waarin zowel de gemeenten als de dienstenorganisatie wijzigingen kunnen invoeren. Voor dit systeem geldt een stelsel van autorisaties, waarbij
gemeenten alleen hun deel van het totale ledenbestand kunnen bewerken, en de dienstenorganisatie het bestand kan bewerken namens of in opdracht van synode, classes en gemeenten en
voor landelijke doelen.
Deze doelen zijn omschreven in art. 2 van de generale regeling ledenregistratie. Het belangrijkste
doel voor de dienstenorganisatie is het bewaren van de ‘continuïteit van de registratie van de leden
van de gemeenten’ en het bewerkstelligen van de ‘onderlinge uitwisselbaarheid’ van deze gegevens.
3) Gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn tot op heden niet verplicht hun lokale ledenregistratie bij te houden door middel van een geautomatiseerd systeem.
Indien zij echter kiezen voor een geautomatiseerd systeem geldt voor hen het bepaalde in art. 8
generale regeling, de leden 4 en 5:
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4. Het college van kerkrentmeesters beslist - in overleg met de (algemene) kerkenraad - of
de registratie plaatselijk handmatig dan wel geautomatiseerd plaats heeft.
5. Automatisering van de plaatselijke registratie vindt slechts plaats met gebruikmaking van
apparatuur en programmatuur, die voldoet aan de door of vanwege de generale synode uit
het oogpunt van uniformiteit en uitwisselbaarheid van gegevens te stellen eisen.

B. Informatie en afspraken betreffende de koppelmogelijkheid
4) De dienstenorganisatie heeft een voorziening gerealiseerd voor (wijk-)gemeenten, die genoemd
lokaal pakket wensen te blijven gebruiken.
Deze voorziening maakt het mogelijk dat de gegevens vanuit LRP geautomatiseerd kunnen worden toegevoerd (‘middels een z.g. ‘download’) aan het lokale pakket, in plaats dat een (wijk-) gemeente de gegevens, die men afleest uit LRP, handmatig zou moeten invoeren in het eigen lokale
pakket.
Deze voorziening wordt aangeduid als ‘XML-koppeling’.
Het doel van de XML-koppeling is geen ander, dan het gebruik van een (wijk-)gemeente van hetlokale pakket te faciliteren. Dat de dienstenorganisatie dit koppelvlak aanbiedt betekent niet dat zij
hiertoe, of tot de instandhouding ervan, verplicht is.
Deze voorziening is enkelzijdig gericht, het betreft de aanbieding van gegevens m.b.t. de plaatselijke (wijk-)gemeente en haar leden vanuit LRP naar het lokale software pakket.
De invoer van gegevens in LRP loopt alleen via de LRP-applicatie (i.v.m. de invoercontroles) en
wordt handmatig gefiatteerd door de plaatselijke gebruiker. Seriematige of “batchgewijze” invoer is
daarom ook niet mogelijk en/of toegestaan; dit met name om onbedoelde en grootschalige gegevensschade in LRP te voorkomen.
5) De bedoeling van de voorziening is, dat indien een (wijk-)gemeente o.a. de kerkordelijke verplichte
wijzigingen in LRP invoert, de gewijzigde gegevens doorgegeven worden aan het lokale pakket,
zodat de (wijk-)gemeente deze wijzigingen slechts één maal behoeft in te voeren.
6) In het belang van de (wijk-)gemeenten die LRP in combinatie met de lokale applicatie gebruiken
zal over eventuele aanpassingen in de XML-koppeling rechtstreeks tussen de dienstenorganisatie
en de betrokken leverancier worden gecommuniceerd.
7) De dienstenorganisatie zal bij elke (wijk-)gemeente die gebruik maakt van de XML-koppeling (en
de aanpassingen daarvan) jaarlijks een vergoeding in rekening brengen in verband met het onderhoud en de ondersteuning van deze koppeling.
8) Gemeenten zullen geen software gebruiken die de werking heeft, dat gegevens vanuit de lokale
ledenregistratie buiten de LRP-applicatie om, of batchmatig, geautomatiseerd worden ingevoerd in
LRP.
9) De (wijk-)gemeente moet zelf zorgen voor de plaatselijke inzet van een versie van de lokale applicatie die geschikt is voor gebruik met de XML-koppeling. Een juiste versie van de applicatie wordt
door de leverancier verstrekt; men moet zich daarvoor niet tot de dienstenorganisatie wenden.
10) De verwerking en eventuele verdere afhandeling van de gegevens die via de XML-koppeling uit
LRP zijn verkregen vallen buiten de verantwoordelijkheid en ondersteuning van de dienstenorganisatie
11) Indien de (wijk-)gemeente deze afspraken naar letter en/of geest dan wel intentie niet nakomt of
– in het algemeen - de XML-koppeling gebruikt in strijd met zijn bedoeling of in strijd met het belang van de dienstenorganisatie en / of de Protestantse kerk, kan de dienstenorganisatie de (wijk-)
gemeente het gebruik van de XML-koppeling per direct ontzeggen.
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Aldus getekend voor akkoord te ……………………… op ………..………………….
Getekend,
...............................................................
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