
‘Een mooie uitspraak voor mijn cliënte’, zegt advocaat Bart Bouter. Hij stond het gemeentelid bij dat dinsdag van het gerechtshof in
Den Haag te horen kreeg dat ze recht heeft te weten wat de kerkenraad bij intern beraad over haar heeft gezegd.

Den Haag

De uitspraak van het hof gaat uitgebreid in op de vraag wat er allemaal valt onder ‘persoonsgegevens’ en wanneer er sprake is van ‘verwerking’.
Het hof bepaalt dat niet alleen zakelijke gegevens, zoals naam, geboortedatum en of iemand belijdenis heeft gedaan onder persoonsgegevens
vallen, maar ook interne kerkelijke stukken, zoals correspondentie tussen kerkenraadsleden en persoonlijke visies. ‘De kerkenraad zei nog dat er
geen sprake was van bestanden of verwerking van persoonsgegevens. Het hof veegt dat nu van tafel’, aldus Bouter.

Wat het hof ook van tafel veegt, is het verweer van de kerkenraad dat die zijn werk in vertrouwelijkheid wil kunnen doen. ‘Hoewel het hof
begrijpt dat de kerk geen inzage wil geven in vertrouwelijke stukken, kan zij de inzage niet zonder meer volledig blokkeren met een beroep op
vertrouwelijkheid’, aldus de uitspraak.

Het recht op inzage mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen, bepaalde het hof. De kerk moet die botsende belangen
zelf per geval beoordelen, en dat kan ertoe leiden dat het gemeentelid geen inzage krijgt omdat de raad anderen wil beschermen. De kerkenraad
kan er ook voor kiezen documenten te anonimiseren, zodat niet te herleiden is wie uitlatingen over het gemeentelid heeft gedaan. ‘Die afweging
moeten we naar eer en geweten doen. Daar ga ik voor, dat is niet meer dan onze plicht’, zegt de scriba van de kerkenraad Aaike Kamsteeg.

De uitspraak van het hof heeft advocaat van de kerkenraad, Pieter Pel verrast. ‘In andere uitspraken erkent de rechter de categorie ‘intern
overleg en beraad’. Dat geldt ook voor bedrijven, organisaties en verenigingen, je moet als bestuur in vertrouwelijkheid kunnen werken. Het hof
zegt nu eigenlijk dat die categorie helemaal niet bestaat. Dat is raar, ook in het licht van verdere jurisprudentie.’ De partijen hebben nog drie
maanden de mogelijkheid in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, het hoogste rechtscollege in ons land. <
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