
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in WP1 is door de rechter gedwongen een gemeentelid inzage te
geven in documenten die de kerkenraad liever voor zichzelf wil houden.

WP7

Dat blijkt uit een uitspraak van Rechtbank WP7. In mei stonden de kerkenraad en het gemeentelid tegenover elkaar voor de rechter,
vanwege een langlopend conflict. De kerkenraad wil zijn werk in vertrouwelijkheid kunnen doen, terwijl het kerklid wil weten wat er over 
haar gezegd en geschreven is.

Tijdens de zitting bepaalde de rechter dat het gemeentelid moest aangeven waarin ze inzage wilde. Veruit de meeste van haar verzoeken zijn
door de rechter afgewezen. Bij een deel van de documenten had de kerkenraad geen bezwaar tegen inzage. Bij een groot deel van die en andere
stukken moet de kerkenraad aangeven wie ze allemaal in hun bezit hebben en wat het doel is van de gegevensverwerking.

Bij negen documenten had de kerkenraad wel bezwaar tegen inzage. Twee van die negen stukken mag de kerkenraad van de rechter niet voor
zichzelf houden. Het gemeentelid heeft het recht om te zien wat er over haar geschreven staat. Bij de andere zeven documenten geldt dat niet,
omdat ze uitsluitend zijn bedoeld voor intern overleg en beraad, en dus niet vallen onder het inzagerecht, aldus de uitspraak.

Waarom het gemeentelid juist bij deze twee documenten recht heeft op inzage, wordt niet duidelijk uit het vonnis. Het gaat om een document
waarin de voormalig voorzitter van de kerkenraad zijn aftreden aankondigt en oordeelt over het conflict met het gemeentelid, en om een brief
die met dat document verbonden is.

In een brief aan de kerk laat het gemeentelid weten blij te zijn met de uitspraak, omdat de rechter daarmee het recht op inzage belangrijker vindt
dan de vertrouwelijkheid van het kerkenraadswerk. Beide partijen kunnen nog in hoger beroep gaan. Daarover doen ze nog geen uitspraak. ‘De

kerkenraad bezint zich nog op de uitspraak van de rechter’, zegt KR-P3, die bij de zitting het woord voerde namens de kerkenraad.

zorgvuldig

Volgens Fokko Oldenhuis, hoogleraar religie en recht in Groningen, hoeven kerken en kerkenraden niet zenuwachtig te worden van dit vonnis.
‘De privacywetgeving heeft als doel dat zorgvuldig wordt omgegaan met de integriteit van personen. Als het goed is, doen kerken dat al. De
Nederlandse wet gaat ervan uit dat de kerk haar eigen regels mag volgen. Dat uitgangspunt zie je terug in de rechtspraak. Als een kerk bij de
kern van haar taak blijft, heeft ze van zulke wetgeving niets te vrezen.’

Leon van den Broeke, universitair hoofddocent kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen, bevestigt dat kerkenraden hun werk in
vertrouwelijkheid kunnen blijven doen. Maar er zit kennelijk een grens aan, blijkt uit deze uitspraak. ‘Dit kan een extra wake-upcall zijn voor
kerken. Die moeten nagaan hoe ze omgaan met het bewaren en verspreiden van informatie. Aan de andere kant moet je ook voorkomen dat je
doorslaat en angstvallig te werk gaat.’ <
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