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Onderwerp 
Mogelijkheid tot geven reactie 

   

Geachte heer M1,  
 
Op 29 augustus 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vertegenwoordigers van de kerkenraad 
van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (hierna: GKv) te W P1 gehoord in uw bezwaarzaak. Tijdens deze 
hoorzitting zijn uw bezwaarschrift en het bezwaarschrift van mevrouw G1 gevoegd behandeld. 

 
 Afschrift hoorzittingsverslag en aanvullende vragen

 Een afschrift van het verslag van deze hoorzitting treft u als bijlage bij deze brief. Tevens ontvangt u twee 
op de zaak betrekking hebbende stukken, namelijk de op schrift gestelde inbreng van de heer KR-S2.3
tijdens de hoorzitting alsmede een afschrift van een e-mail van 28 augustus 2018

 
van u en mevrouw G1. 

Naar aanleiding van het afschrift van deze e-mail verzoekt de AP u antwoord te geven op de volgende 
vragen: 

 
 1. Is het juist dat bijgevoegde e-mail van 28 augustus 2018

 
door u en mevrouw G1 is verstuurd 

aan de gemeenteleden en de kerkenraad van de GKv
 

te W P1? 
 2. Kunt u een reactie geven op de zienswijze van de kerkenraad, zoals ook naar voren is gebracht tijdens de 

hoorzitting op 29 augustus 2019, dat de kerkenraad de namen van u en mevrouw G1 openbaar heeft 
gemaakt nadat

 
u en mevrouw G1 op 28 augustus 2018

 
de e-mail als vermeld onder vraag

 

1

 

hadden 
verstuurd aan de gemeenteleden en de kerkenraad van de GKv te W P1? 

 
 Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om een reactie te geven, ontvangt de

 
AP de extra informatie, 

zo mogelijk
 
onderbouwd met stukken, graag uiterlijk donderdag 26

 
september

 
2019.
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Uw algemene reactie alsmede de antwoorden op bovenstaande vragen, zullen in het kader van de 
bezwaarprocedure aan de kerkenraad van de GKv te W P1 worden  doorgezonden. Indien doorzending 
volgens u achterwege dient te blijven, bijvoorbeeld omdat er sprake is van (bedrijfs-) vertrouwelijke 
gegevens, dient u een versie ten behoeve van de GKv W P1  en die geschoond is van (bedrijfs-) 
vertrouwelijke gegevens bij te voegen. U dient daarbij te vermelden om welke redenen bepaalde 
informatie of passages niet aan de kerkenraad van de GKv W P1 doorgezonden kunnen worden. De AP 
benadrukt dat zij na ontvangst van uw reactie ambtshalve beoordeelt of doorzending van de door u 
aangegeven passages en/of informatie daadwerkelijk achterwege moet worden gelaten. 
 
Indien u vragen heeft over de inhoud van deze brief, dan kunt u via het algemene nummer van de AP 
contact opnemen met ondergetekende.  

 
Hoogachtend, 
Autoriteit Persoonsgegevens, 
namens deze, 

 
AP3  
Adviseur afdeling Bezwaar 
 
Bijlagen:  

- Schriftelijke inbreng kerkenraad GKv W P1 voor de hoorzitting bij de AP op 29 augustus 2019  
- E-mail van 28 augustus 2018 van  M1 en G1 aan de gemeenteleden en de 

kerkenraad van de GKv te W P1  
- Schriftelijk verslag van de hoorzitting bij de AP op 29 augustus 2019 




