
Een kerklid stond dinsdag tegenover de kerkenraad voor de rechter. Hoever gaat vertrouwelijkheid?

Beide partijen vinden het pijnlijk om tegenover elkaar voor de rechter te staan, bleek dinsdag in het gerechtsgebouw onderaan de .

Toch stonden een gemeentelid van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in WP1  tegenover  de  kerkenraad  voor  de  rechter.  De  zaak  draait om
 het  belang  van  de  kerkenraad  enerzijds,  die  zijn  werk  in  vertrouwelijkheid  wil  kunnen  doen.  Anderzijds  wil  het  kerklid  weten  wat  er  over  haar is

 geschreven  en  wat  de  grond  was  onder  besluiten  die  de  kerkenraad  over  haar  nam.  Zij  stapte  naar  de  rechter,  met  een  beroep  op  het  recht  op
inzage dat is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanleiding voor de zaak is een conflict tussen het gemeentelid en de kerkenraad, dat zo’n vier jaar geleden speelde. Over de inhoud daarvan

werd nauwelijks gesproken tijdens de publieke hoorzitting. Het ging, zoals de huidige kerkenraadsvoorzitter KR-P3  *  het  verwoordde,  om ‘een
 verschil  van  inzicht  over  de  organisatie  van  het  gemeenteleven’.  Of  zoals  het  gemeentelid  zei:  ‘over  hoe  de  kerkenraad  zich  opstelt  naar

gemeenteleden’.

Er kwam hulp  van  ambtsdragers  uit  kerken  in  de  regio,  en  advies  werd  gevraagd  aan  de  voormalige  dominee  van  de  gemeente,  VP2  . Inmiddels
 

is
 

de
 hulp  ingeroepen  van  de  vorig  jaar  ingestelde  Interkerkelijke  Commissie  Geschiloplossing.  Om  het  traject  met  het  ICG  zorgvuldig en

 
eerlijk

 
te

 
kunnen

 doorlopen,  wil  het  gemeentelid  dat  alles  wat  er  over  haar  geschreven  is  op  tafel  komt.

KR-P3  gaf  toe  dat  er  documenten  zijn  opgeslagen  over  het  conflict.  ‘Zolang  we  er  onderling  niet  uit  zijn,  wordt  de  correspondentie  bewaard.’
Maar notulen van kerkenraadsvergaderingen wil kerkenraad voor zich houden, omdat daarin ook over andere gemeenteleden wordt gesproken.
En wat te doen met correspondentie van ambtsdragers uit andere kerken, die hebben meegedacht? ‘Zij hebben hun gedachten gedeeld, hun
persoonlijke mening. Dat zijn geen officiële stukken’, zei de raadsvrouw van de kerkenraad, ADV2  .  Ook  over  het  adviesrapport van

 
VP2

  
was

 discussie.  Dat  kan  niet  worden  opgevraagd,  stelde  de  raadsvrouw  van  de  kerkenraad.  ‘Zijn  advies  ging  over  de vraag
 

hoe
 

de
 

kerkenraad
 

heeft
 geopereerd.’  Maar  het  gemeentelid  denkt  daar  anders  over.  Haar  getuige,  een  voormalig  kerkenraadslid,  weet  wel zeker

 
dat

 
het

 
adviesrapport

 over  het  gemeentelid  gaat.  ‘Haar  naam  staat  erboven  en  wordt  er  41  keer  in  genoemd.  Het  gaat  over  haar.’

De rechter deed nog geen definitieve uitspraak, maar kwam tot tussentijds vonnis. De getuige van het gemeentelid moet binnen twee weken
een inhoudsopgave naar de rechter sturen van alle stukken die hij heeft bewaard die relevant zijn in het conflict. De rechter bepaalt dan of het
gemeentelid die inhoudsopgave mag zien. Zij moet per stuk aangeven dat ze het wil ontvangen en de kerkenraad moet daarop antwoorden. <

*Op 13 september 2018 gewijzigd in de correcte naam.
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