
 
Aan:   Rechtbank WP7, locatie WP1 

 Afdeling/Team Kanton 
       Postbus  
      WP1 
 
Van:    M1 
   WA3 
   WP1 
   Telefoon: xx-xx xxx xxx 
   Email:   
 
Belanghebbende: G1 
     WA1 
    WP1 
       Telefoon: xx-xx xxx xxx 
    Email:  
 
 
WP1, 7 maart 2018  
 
Betreft: verklaring M1 
 
Edelachtbare heer/mevrouw, 
 
Op 7 maart 2018 heeft G1 bij u een verzoekschrift ingediend in het kader van schending van de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. Deze verklaring maakt deel uit van het verzoekschrift. 
 
Ik verklaar dat:    
 

1. G1 tot op heden het recht is ontnomen om inzage te krijgen in de haar persoon betreffende 
correspondentie; 

2. Zich onder deze correspondentie stukken bevinden waarin op een uiterst beschadigende 
wijze wordt gesproken over G1 en dit niet voor haar verborgen gehouden mag worden 
omdat zij daarmee ook niet in de gelegenheid wordt gesteld om hier verweer tegen te 
maken en onjuiste feiten over haar persoon te weerleggen; 

3. Deze correspondentie door de kerkenraad van de GKv WP1 ten onrechte wordt afgeschermd 
voor inzage door deze (achteraf) te betitelen als interne gedachtevorming, het betreft 
immers (ook buiten de kring van kerkenraad gedeelde) schriftelijke communicatie over G1 
die bovendien, zonder toestemming van G1, is opgenomen in het kerkelijk archief; 

4. Ik over een groot deel van de door G1 opgevraagde correspondentie beschik en daarmee ook 
de inhoud van die correspondentie ken daar ik tot juni 2017 deel uitmaakte van het 
moderamen van de kerkenraad van de GKv WP1; 

5. Ik tot op heden G1 geen inzage heb kunnen geven in de stukken vanwege mijn 
geheimhoudingsplicht als voormalig ambtsdrager, waarvan men meent dat dit zwaarder 
weegt dan het schenden en beschadigen van iemands goede naam. 

 
 

 
Op uw verzoek kan ik u onder meer de volgende stukken doen toekomen met als doel dat u kunt 
beoordelen of hier sprake is van correspondentie die op grond van de WBP aan G1 ter inzage dient te 
worden overlegd: 
  



• 2 brieven van de voormalig preses van de kerkenraad, de datum 12 juni 2015 en 19 
december 2015, waarin hij ten overstaan van de kerkenraad een uiterst beschadigende 
diagnose stelt over G1; 

• Het advies van een externe adviseur zoals dat op 15 april 2016 door hem is uitgebracht aan 
de kerkenraad betreffende G1; 

• De besluittekst van de kerkenraad (mei 2016) die gebaseerd is op het advies van de externe 
adviseur; 

• Besluitteksten van januari en februari 2016 zoals deze door de kerkenraad zijn vastgesteld; 

• Brieven van gemeenteleden en kerkenraadsleden die over de kwestie handelen; 

• Verslaglegging zoals die op verschillende momenten binnen de kerkenraad is gedaan inzake 
deze kwestie; 

 
Om mijn verklaring nader toe te kunnen lichten verzoek ik u mij als getuige in de zaak van G1 op te 
roepen.  
 
Hoogachtend,  
 

 

M1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




