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Uw kenmerk / mijn klacht : z2018-28055 
Uw contactpersoon  : AP1  
Betreft    : bezwaar op uw besluit van 10 mei jl.  
 

Geachte AP2  en geachte AP1,  

In uw brief van 10 mei jl. heeft u aangegeven dat het mogelijk is om contact met u op te nemen over 
het door u genomen besluit. U neemt dan met mij het besluit door. Als we er samen niet uitkomen, is 
het alsnog mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan echter slechts tot 21 juni as. (in uw 
brief is waarschijnlijk sprake van een vergissing, daar wordt 21 mei genoemd).  
 
Ik hoop uiteraard dat ik u tijdig kan spreken, maar het is mogelijk dat dit niet lukt. Mijn 
bezwaarschrift luidt in dat geval als volgt: 
 
Betreft: bezwaarschrift 
 
Uw besluit 
Op 10 mei jl. heeft u een besluit genomen inzake mijn klacht (z2018-28055) die ik bij u neergelegd 
had. U heeft met een beroep op artikel 9, 2e lid onder d van de AVG geconstateerd dat de kerkenraad 
niet verkeerd heeft gehandeld. 
Ik heb advies gevraagd naar aanleiding van uw besluit en op basis daarvan is het volgende me 
duidelijk geworden. Uw neemt artikel 9 als uitgangspunt, alsof het mijn klacht zou zijn dat er aan 
mensen buiten het kerkgenootschap gecommuniceerd is over mij. Dat is echter niet de grond voor 
mijn klacht geweest.  
Het gaat ook niet om het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens (welke onder 
artikel 9 vallen), want het gaat in dit geval om mijn persoonsgegevens die niet te maken hebben met 
het wel of niet kunnen uitoefenen van activiteiten die behoren tot de doeleinden van een 
kerkgenootschap. 
 
Artikel 6 AVG 
Wat is het dan wel? Mijn klacht is dat er sprake is van het verwerken van mijn persoonsgegevens 
(intern) zonder dat hier mijn toestemming voor is verleend. Er is zelfs sprake van een verbod mijn 
mijn kant om zonder mijn instemming te communiceren over mij. 
 
Hierop is mijns inziens artikel 6 van de AVG van toepassing. Artikel 6 handelt over de rechtmatigheid 
van de verwerking. In lid 1 wordt het volgende gesteld: 

1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 

a. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een 
of meer specifieke doeleinden;  
-u bent er van op de hoogte dat er géén instemming is gegeven en dat er zelfs een verbod is gegeven; 



 
b. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene 
partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te 
nemen; 
-er was op het moment van de door de kerkenraad verstuurde brief waarin mijn persoonsgegevens 
zijn verwerkt geen sprake van een overeenkomst; 
 
c. De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de 
verwerkingsverantwoordelijke rust;  
-de kerkenraad heeft als verwerkingsverantwoordelijke geen enkele wettelijke verplichting om over 
mij een brief te verspreiden.  
 
d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere 
natuurlijke persoon te beschermen; 
-de brief is niet in het vitale belang van mij of van andere natuurlijke personen geschreven en 
verspreid, integendeel; 
 
e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak 
in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is 
opgedragen; 
-de verwerkingsverantwoordelijke heeft geen opdracht of taak ontvangen van het openbaar gezag en 
dus is er geen sprake van noodzaak voor algemeen belang; 
 
f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en 
de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, 
zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is. 
-de belangen en grondrechten en de fundamentele vrijheid van mij als betrokkene zijn zwaar 
geschonden. Er is bescherming nodig. De verwerking is op geen enkele manier te rechtvaardigen. 
  
 

Nieuwe feiten 
De kerkenraad heeft als verwerkingsverantwoordelijke zélf de werking van de AVG onderkend. Op 30 
november 2018 (dus kort na de brief over o.a. mij) is aan de 600 leden van de kerkelijke gemeente 
een brief verspreid met het verzoek om een AVG-formulier in te vullen en op te sturen aan de 
Functionaris Gegevensbescherming (deze is tevens de scriba, ofwel secretaris, van de kerkenraad) die 
namens de kerkenraad verantwoordelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens.  
Hieruit citeer ik:  
 
“Van: KR-S2.3  
Verzonden: vrijdag 30 november 2018 16:35 
Onderwerp: privacy 
 
WP1, december 2018  
 
Aan alle gemeenteleden, 
 
In mei 2018 is nieuwe privacyregelgeving van kracht geworden met de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming.  
Op basis daarvan hebben wij onze privacyregels geactualiseerd.  
Deze zijn te vinden op de website van onze kerk (home>privacybeleid).  



 
Daar kun je zien welke persoonsgegevens door de kerk worden verwerkt met als grondslag ‘het 
gerechtvaardigd belang’. […] 
Wélke gegevens mogen worden verwerkt staat in het daarop volgende artikel 4. […] 
Zekerheidshalve willen wij deze toestemming van uw kant zoveel mogelijk schriftelijk ontvangen.  
Mocht u de wens hebben dat bepaalde gegevens niet in de genoemde uitingen worden opgenomen 
(bijv. uw e-mailadres of telefoonnummer) kunt u dit aan ons kenbaar maken. […] 
 
Bovenstaande doen we via bijgaand formulier. […] 
Het is de bedoeling dat alle leden die op 1 december 2018 16 jaar of ouder zijn zelf het formulier 
tekenen (ook als zij dooplid of gast zijn); de ouders tekenen voor hun kinderen die jonger zijn dan 16 
jaar (deze kinderen hoeven niet per se genoemd te worden). […] 
 
Met vriendelijke groet, 
 
KR-S2.3, functionaris gegevensbescherming”  
 
 
Het formulier (zie onderaan deze brief) laat geen twijfel bestaan over de werking van de AVG binnen 
een kerkgemeenschap. Zelfs voor alle vormen van functionele interne verwerking van 
persoonsgegevens (verjaardagslijst, gemeentegids, voorbeden, mededelingenblad, nieuwsbrief) 
wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd en is die toestemming derhalve vereist. Het versturen van 
een brief specifiek over mij en enkele anderen gaat nog veel verder dan een vermelding op een 
verjaardagslijst. Hierbij wijs ik er nogmaals op dat de AVG al vanaf mei 2018 van kracht is en dat ik 
iedere vorm van communicatie die plaatsvindt zonder mijn instemming expliciet heb verboden.  
 
Op grond van het bovenstaande meen ik dan ook dat u in uw besluit van 10 mei jl. mijn klacht ten 
onrechte ongegrond heeft verklaard. 
 
Zoals ik al aangaf, hoop ik dat het u lukt om spoedig te reageren. Het zou mooi zijn als er geen 
nieuwe procedure moet worden opgestart.  
 
 

G1
T

 

elnr:
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Met vriendelijke groet,



Afschrift van het formulier Verklaring gemeenteleden GKv WP1:  
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