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Wie in de kerkeraad wordt
besproken, mag dat weten 

Nico de Fijter 
REDACTIE RELIGIE&FILOSOFIE

Als kerkleden willen weten wat er
door de kerkeraad van hun gemeente
allemaal over hen is gezegd, geschre-
ven en gemaild, moet de kerkeraad
die informatie verstrekken. Kerken
kunnen zich niet zomaar verschuilen
achter argumenten van vertrouwe-
lijkheid en ambtsgeheim.

Dat blijkt uit een uitspraak van het
Haags gerechtshof in een zaak die was
aangespannen door een kerklid van
de vrijgemaakt-gereformeerde kerk in
Dordrecht. De vrouw was in een con-
flict met de kerkeraad van de Dordtse
kerk beland, ze wilde weten wat er in
kerkelijke documenten over haar was
gezegd en geschreven, maar kreeg nul
op het rekest toen ze om inzage
vroeg. De kerkeraad beriep zich daar-
bij op de vertrouwelijkheid van de do-

cumenten. De vrouw stapte naar de
rechter, die haar grotendeels ongelijk
gaf, maar in hoger beroep gaat er nu
een streep door dat vonnis.

Het gerechtshof zegt dat de kerk
de vrouw inzage moet geven in alle
documenten waarin ze ter sprake
komt. Wel moet de kerk in die docu-
menten de namen van anderen ano-
nimiseren om hun privacy te bescher-
men.

“Deze uitspraak laat zien dat er
ook in kerken sprake moet zijn van
good governance”, zegt kerkrecht-
deskundige Teunis van Kooten. “In de
besloten kring van een kerkeraad met
elkaar praten over conflicten of inge-
wikkelde pastorale problemen kan
zomaar ontaarden in roddelen onder
ambtsgeheim. Deze uitspraak spoort
aan om het klein te houden. Als er ge-

voelige kwesties spelen, vraag je dan
af of het nodig is om er met de hele
kerkeraad over te spreken. Meestal is
dat niet zo: praat erover met mensen
die echt op de hoogte móeten zijn.
Dat zijn dan misschien twee of drie
mensen. Het ambtsgeheim dat voor
ambtsdragers in kerkeraad geldt, is
geen vrijbrief om van alles met elkaar
te delen.”

En als er toch door de hele kerke-
raad over gesproken moet worden,
zegt Van Kooten, wees dan terughou-
dend met wat er genotuleerd wordt.
“Als dat om een moeilijke pastorale si-
tuatie gaat, moet je bovendien eerst
aan degene die het betreft vragen of
hij of zij het goed vindt dat je er met
een of meer anderen in de kerkeraad
over praat.”

Van Kooten ziet dat de aange-
scherpte privacywetgeving steeds
meer tot de kerken doordringt. “Aller-
lei kerken zetten bijvoorbeeld hun
wekelijkse nieuwsbrieven niet zo-
maar meer online. En andere gege-
vens zijn achter een portaal geplaatst
waar alleen leden bij kunnen. Maar de
bescherming van de privacy van de
kerkleden moet dus ook een plek
hebben binnen de besprekingen van
de kerkeraad. Deze rechterlijke uit-
spraak maakt dat heel goed duidelijk.”

VONNIS Een kerk in
Dordrecht moet een vrouw
inzage geven in wat er in
kerkelijke documenten
over haar wordt gezegd.

Het ambtsgeheim is
geen vrijbrief om van
alles met elkaar te delen




