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Van: M1 
  
 
Aan: Autoriteit Persoonsgegevens 
 Afdeling Bezwaar 
 Bezuidenhoutseweg 30 
 Postbus 93374 
 2594 AV DEN HAAG 
 
 
WP1, 26 september 2019 
 
Betreft: reactie op hoorzitting met de kerkenraad van de GKv te WP1 d.d. 29 augustus 2019 
 
Uw kenmerk:    z2019-14352 
Contactpersoon :  AP3 
 

Geachte heer / mevrouw, 
 
In uw brief van 12 september 2019 geeft u aan dat ik naar aanleiding van de hoorzitting in de gelegenheid word 
gesteld om te reageren. U heeft mijn bezwaar gevoegd behandeld met het bezwaar van mevrouw G1. 
 
Mijn reactie is vrijwel identiek aan de reactie zoals die door mevr. G1 aan u is verzonden op 26 september 2019. U 
kunt haar reactie als hier ingelast en herhaald beschouwen. Ik volsta hier dan ook met het aan u melden van enkele 
afwijkingen/aanvullingen op die reactie, aangezien die afwijkingen/aanvullingen uitsluitend mij betreffen. Ik 
refereer daarbij aan de indeling zoals mevr. G1 die heeft gehanteerd in haar reactie. Ik sluit ook aan op de 
nummering van de bijlagen, zoals weergegeven door mevr. G1, en ik voeg daar nog een bijlage aan toe: 
 
Bijlage 20 - 190925 Nederlands Dagblad bevestigt wens anonimiteit M1 niet gehonoreerd 
 

A. (Aanvulling) Chronologisch overzicht / Eerdere Communicatie aan de gemeente  
(aanvullend op wat G1 reeds heeft geschreven)  

 
19 december 2015  
De preses van de kerkenraad stuurt als preses een brief aan de kerkenraad waarin hij zijn aftreden als preses 
toelicht. Hij schrijft daarin aan G1 allerlei subjectieve persoonsgegevens toe. Hij doet dit niet voor het eerst (zie 
website www.mijnkerkinorde.nl), en bovendien achter haar rug om, hetgeen niet is toegestaan. Zie 151219. De 
kerkenraad is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens en staat dit desondanks toch toe. Later 
vraagt G1 inzage, hetgeen wordt geweigerd vanwege ‘ambtsgeheim’. In de communicatie aan de gemeente wordt 
de inhoud van de brief verzwegen en wordt een andere reden gegeven voor het aftreden van de preses. De 
gemeente wordt misleid. 
 
31 december 2015  
In een brief aan de kerkenraad laat ik weten (niet voor het eerst!) ernstig bezwaar te hebben tegen de wijze waarop 
de subjectieve verwerking van persoonsgegevens, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, plaatsvindt, zie 
151231. Deze brief heb ik u overigens bij de aanvulling op mijn bezwaar al toegestuurd.  
 
22 november 2018 
De brieven van 19 en 31 december 2015 worden in de brief die de kerkenraad stuurt aan de gemeente beschreven. 
De beschrijving tart elke vorm van realiteitszin en is zwaar misleidend. Door de brieven te bestempelen als 

http://www.mijnkerkinorde.nl/
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‘pastorale brieven’ wordt G1 beschuldigd van het opvragen van zaken die niet voor haar bestemd zijn. Zie hierna 
bij de bespreking van deze brief.  
 
15 april 2019  
Tijdens de hoorzitting bij AP geeft de kerkenraad aan dat de gemeente wordt ingelicht vanwege het financiële 
belang; de gemeente moet immers voor de kosten opdraaien. Dit is in de brief niet als reden gegeven of 
beschreven. Wel heb ík de kerkenraad erop gewezen, zie 190415, dat het besluit van de kerkenraad om in hoger 
beroep te gaan aan de gemeente ter instemming voorgelegd had moeten worden. Hetgeen de kerkenraad nu 
achteraf aanvoert, nota bene vanwege mijn interventie, is een verkeerde voorstelling van zaken. Zie ook de 
opmerkingen M9 en W3 in bijlagen 16 en 17 van G1. Als ik voor mezelf spreek, ik ben belijdend lid van deze 
gemeente te WP1, dient te gelden dat ik niet heb ingestemd met het besluit van de kerkenraad om in hoger beroep 
te gaan. 
 
23 mei 2019 
Ik doe een verzoek, zie 190523, aan de kerkenraad om aanwezig te mogen zijn bij de overdracht van mijn dossier. 
Bij deze kerkenraad is het noodzakelijk gebleken controle te houden op mijn persoonsgegevens en met wie die 
worden gedeeld en met welk gerechtvaardigd doel.  
 
5 juni 2019 
De kerkenraad wijst mijn verzoek af. Reden: er zijn geen besluiten te nemen inzake de kwestie. Op mijn argumenten 
wordt niet ingegaan (zie 190605). De kerkenraad hanteert opnieuw zijn eigen norm ten aanzien van de omgang en 
verwerking van mijn persoonsgegevens. 
 
18 juni 2019 
Ik maak bezwaar op het besluit dat ons verzoek is afgewezen. Opnieuw benoem ik mijn redenen en argumenten 
(zie 190618b) o.a. op basis van de AVG. Ook dit bezwaar wordt afgewezen, zie 190903a. 
 

15 juli 2019 
Ik informeer de kerkenraad schriftelijk over het door mij genomen besluit om openheid van zaken te geven ten 
aanzien van alle documenten aangaande het conflict aan G1 en haar man, zie bijlage 190715. Ik doe dit vanwege 
mijn ernstige gewetensnood inzake de onrechtmatige toepassing van het ambtsgeheim door de kerkenraad van 
de GKv te WP1. In mijn brief heb ik precies beschreven wat mijn moeite is met de houding van de kerkenraad.  
KR-P4 negeert dit en zwijgt hier over tijdens de hoorzitting. 
 
2 en 3 augustus 2019 
Ik stuur aan alle kerkenraden van de GKv een oproep om een discussie te openen over de toepassing van het 
ambtsgeheim, zie bijlage 190802. De inhoud van deze brief spreekt voor zich en wijkt sterk af van hetgeen KR-P4 
tijdens de hoorzitting hierover aangeeft.  
 
2 augustus 2019 
Ik ontvang op 2 augustus een brief van de ICG waarin mij wordt meegedeeld dat ICG heeft besloten het traject stop 
te zetten, zie 190802. Hetgeen KR-P4 stelt tijdens de hoorzitting, zie opmerking W6 en M21 in bijlagen 16 en 17 is 
onjuist. 
 
 

3 augustus 2019 
De kerkenraad is door mij keurig op de hoogte gesteld van het bestaan van de website en van de brief die ik aan de 
kerkenraden GKv heb gestuurd. Ik stel, overigens geheel onverplicht, de kerkenraad in de gelegenheid om 
eventuele omissies op de website aan mij kenbaar te maken binnen een termijn van 6 weken, zie 190803. De 
kerkenraad wijst dit aanbod af en distantieert zich van de website.  
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Opmerkelijk dat de kerkenraad zich naar mij toe distantieert van de website, zie 190903c, maar vervolgens de 
website wel uitvoerig aanhaalt tijdens de hoorzitting. 
De website is een persoonlijk initiatief van mij als natuurlijk persoon en staat geheel los van de klacht over de 
kerkenraad als verwerkingsverantwoordelijke zoals die voorligt aan AP. Het had de kerkenraad gesierd zich daar 
dan ook toe te beperken in zijn relaas aan u. 
 
9 augustus 2019 
Het Nederlands Dagblad plaatst een artikel over de brief die ik heb verzonden aan de kerkenraden van de GKv, zie 
bijlage 190809.  
KR-S2.3 stelt dat ik “van alles” gezegd zou hebben aan het ND, maar dit is pertinent onjuist. Het omgekeerde is 
waar. Niet ik, maar KR-S2.3 heeft “van alles” gezegd tegen het ND. Ik heb het ND direct bij het eerste contact 
expliciet gewezen op de door mij gewenste waarborg van anonimiteit. Dit is echter door het ND overruled, zie 
bijlage 20. Juist door het contact tussen het ND en KR-S2.3 had het ND des te meer reden om mij daarna onder 
druk te zetten mijn anonimiteit op te geven. 
 
 

B. Bespreking van de brief aan de gemeente, d.d. 22 november 2018 
Mijn oorspronkelijke klacht, d.d. 26 november 2018, had (en heeft) als kern dat de kerkenraad mijn 
persoonsgegevens zonder mijn toestemming heeft verwerkt.  
In de voorgaande jaren ben ik er steeds opnieuw mee geconfronteerd dat in de GKv te WP1 het iedereen zomaar 
kan overkomen dat er sprake is van verlies van controle op persoonsgegevens. Mijn klacht richt zich o.a. op de brief 
van de kerkenraad, d.d. 22 november 2018, die door de kerkenraad onder circa 600 gemeenteleden is verspreid 
en waarvan ik op geen enkel moment op de hoogte ben gesteld door de kerkenraad. Deze brief trof u reeds bij mijn 
bezwaarschrift aan.  
 
Algemene opmerkingen aangaande de brief van de kerkenraad, d.d. 22 november 2018 
(aanvullend op wat G1 reeds heeft geschreven) 
 

m. De kerkenraad had met inachtneming van mijn AVG-rechten als betrokkene aan de gemeente kunnen 
communiceren; 

n. Ik ben getuige, maar geen partij in de rechtszaak. Dat had de kerkenraad naar waarheid moeten 
benoemen;  

o. De kerkenraad heeft mij op geen enkel moment ingelicht over zijn voornemen om een brief te schrijven 
aan de gemeente, noch over de uitvoering daarvan;  

p. De kerkenraad heeft mij niet gevraagd (zelfs niet achteraf) om in te stemmen met hetgeen over mij 
geschreven is. 

 
Bespreking feitelijke onjuistheden in de brief van de kerkenraad, d.d. 22 november 2019 
(aanvullend op wat G1 reeds heeft beschreven) 
 

Het is nu toch van belang om dan ook de feitelijke onjuistheden uit de brief aan u te melden. Dit omdat ook 
objectieve en subjectieve informatie die naar mij te herleiden is beschouwd dient te worden als zijnde 
persoonsgegevens (zie uitspraak Hof 17 sept 2019). Aan de hand van enkele citaten die ik reeds in mijn bezwaar 
heb opgesomd licht ik dit toe: 
 

•  […] In november 2016 heeft de kerkenraad zijn excuses aangeboden richting G1 en aangegeven wat er 
van zijn kant beter had gekund en gemoeten.  

➢ De kerkenraad heeft de excuusbrief niet alleen aan G1 verstuurd, maar ook aan mij. Hetgeen de 
kerkenraad stelt in de brief van 22 november is dus onjuist.  Zie 161129.  
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• […] Helaas bleek daarna al snel dat er geen punt achter de kwestie gezet kon worden toen er geen 
overeenstemming bereikt kon worden over het gespreksverslag en over de communicatie naar de 
gemeente.  

➢ Dit kan ik onderschrijven. Ik heb als direct betrokkene deelgenomen aan het gesprek (vanwege het 
excuus). Het verloop rondom dit verslag en de communicatie kunt u vinden op 
www.mijnkerkinorde.nl/casus/2017 vanaf januari en daarna. Het verslag waarmee de onafhankelijke 
aanwezigen bij het gesprek hebben ingestemd, is genegeerd door de kerkenraad. Men gaf de voorkeur 
aan een geheel eigen versie van een verslag.  

 

• […]‘Zij werd inmiddels bijgestaan door M1, die in zijn hoedanigheid als voorzitter van de diakenen indertijd 
deel uitmaakte van het moderamen en kennis had van tal van stukken ter zake’.  

➢ Deze voorstelling van zaken is onjuist. Vanaf de eerste week van het conflict ben ik voluit betrokken, het 
woord ‘inmiddels’ is dan ook misleiding van de gemeente. Ik heb grote bezwaren tegen de werkwijze van 
de kerkenraad en ik verkeer in conflict met de kerkenraad. Tot op heden ben ik daarin niet serieus 
genomen door de kerkenraad, ik ben bovendien onder druk gezet om me weer te voegen naar de wil van 
de kerkenraad. Ik heb niet alleen ‘kennis’ van ‘tal van stukken’, ik beschik over een groot dossier waaruit 
continu schending van de AVG door de kerkenraad blijkt. Dat de kerkenraad zelfs tijdens de hoorzitting 
van 29 augustus jl. nog steeds durft te stellen niet te weten welke onwaarheden er in de brief zijn verwerkt 
is apert onwaar. 

 

• […] Door G1 is het geschil vervolgens ter behandeling voorgelegd aan de ICG. […]’   
➢ Deze voorstelling van zaken is zeer onjuist. Ik heb zélf alle voorbereidende gesprekken gevoerd en 

uiteindelijk de aanmelding, mede namens G1, gedaan (zie 171107).  
 

 

C.  1.  Reactie op het verslag van de hoorzitting, d.d. 29 augustus 2019  
 
Deze zijn verwerkt in de bijlagen 16 en 17 van G1, daar verwijs ik dan ook naar. 

 
 2.      Opmerkingen aangaande de mail van 28 augustus 2018 aan de gemeente; 

 
Zie de Reactie G1, ik heb de opmerkingen aangaande de door ons geschreven mail aan de gemeente samen met 
haar opgesteld en daar nu verder geen aanvullingen op. 

 
 

D.  Is de AVG overtreden?  
De kerkenraad beantwoordt de bovenstaande vraag in vijf delen, in alfabetische volgorde. Hieronder ga ik voor 
zover nog nodig in op elk van de zaken genoemd onder de respectievelijke letters. Voorts vraag ik ook om mijn 
bezwaar op uw besluit hierbij als ingelast en herhaald te beschouwen.  
Voor het beantwoorden van deze vraag, wil ik u voorleggen om kennis te nemen van www.mijnkerkinorde.nl met 
als focus de wijze van verwerking van persoonsgegevens door de kerkenraad. 
 

a. De kerkenraad beperkt zich ten onrechte tot de ‘gewraakte brief’. De klacht is breder dan alleen die brief. 
De kerkenraad is kennelijk ook van mening dat hij ‘persoonsgegevens’ mag beperken tot het noemen van 
een of meer namen. Men grijpt de rechtsgang aan om de verantwoordelijkheid af te schuiven, alsof er pas 
na de rechtsgang ongeoorloofde communicatie is geweest. Het staat voor mij vast dat de kerkenraad 
veelvuldig de AVG schendt, niet slechts in de brief van 22 november 2018. Communicatie over hetgeen 
gecommuniceerd wordt, gaat men uit de weg. Op onze eerdere mail (2 juni 2018) waarin we al aangaven 
dat de gegeven informatie niet correct was, hebben we geen enkele reactie ontvangen van de kerkenraad.  

http://www.mijnkerkinorde.nl/casus/2017
http://www.mijnkerkinorde.nl/
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Dit verklaart mede de stap naar de Autoriteit Persoonsgegevens. De houding van de kerkenraad blijkt 
daarin onveranderlijk te zijn, want ook in de afgelopen maanden heb ik niet de kans gekregen om bij de 
overdracht van mijn dossier aanwezig te mogen zijn. Laat staan dat ik daar informatie over heb ontvangen. 

b. Het staat al vast dat er sprake is van het verwerken van persoonsgegevens. Niet alleen door het noemen 
van mijn naam. De hele gemeente was al op de hoogte van ‘mijn naam’. Het gaat om wat er op welk 
moment en om welke reden aan mijn naam wordt gekoppeld. De subjectieve en objectieve informatie 
die direct herleidbaar is naar mijn persoon en daarmee te kwalificeren is als zijnde persoonsgegevens. Zie 
daarvoor de nieuwe jurisprudentie (Uitspraak Gerechtshof Den Haag, 17 sept 2019).   

c. Wat hier naar voren wordt gebracht over het afwegen van belangen en het nemen van 
verantwoordelijkheid omdat er namens de kerkgemeenschap wordt opgetreden is een non-argument. 
De gemeente is namelijk niet ingelicht over het feit dat zij zelf in hoger beroep is gegaan. Daar was in eerste 
aanleg ook nog geen sprake van. De gemeente is ook niet ingelicht over het feit dat dit een eigen keus van 
de kerkenraad is die grote financiële gevolgen heeft (overigens niet alleen voor de kerkenraad).  
Het nemen van verantwoordelijkheid behoort de kerkenraad ook te doen ten aanzien van mij. Met de 
kennis van nu kan ik zelfs vaststellen dat hier geen belangen van andere leden in het geding zijn, maar 
slechts de belangen van de kerkenraad zelf. Ik acht het overigens zeer juist als de gemeente kennis kan 
nemen van stukken die in de rechtszaak zijn gebruikt. Als er ‘namens de kerkgemeenschap’ wordt 
opgetreden is transparantie op dat punt noodzakelijk. Die wenst de kerkenraad niet te geven, waarmee 
al wordt aangegeven dat het hier ook niet om de belangen van de gemeente gaat. Ik kan me volledig 
vinden in de woorden van een onderzoeksjournalist van het Nederlands Dagblad van 21 september 
jongstleden, zie ND190920.   

d. De onjuiste gegevens zijn wat mij betreft voldoende aangegeven voor wat betreft de brief van 22 
november 2019. De onjuistheid van de gegevens zoals vermeld in de brief van 27 mei staat ook vast. Het 
is in dit kader relevant om er nogmaals op te wijzen dat de kerkenraad niet aanspreekbaar is gebleken op 
het moment dat wij aangaven ons niet in de weergave te kunnen vinden. 

e. De kerkenraad heeft op geen enkele wijze het vermeende gerechtvaardigde belang met passende 
waarborgen omkleed. Als het gerechtvaardigde belang er was, gaat het bovendien nog steeds om de 
vraag of er binnen de wettelijke kaders van de AVG is gehandeld. De communicatie betreft mij, dus er was 
instemming van mij nodig.  

 
Ik wijs u erop dat de kerkenraad tijdens de hoorzitting u geen feitenrelaas heeft voorgehouden, maar niet meer 
dan ‘een verhaal’, een mening. Het is kenmerkend voor de wijze waarop er inmiddels al jaren wordt omgesprongen 
met ‘feiten’. Men stelt de eigen mening bovendien gelijk aan de aangedragen feiten en men is niet bereid om kennis 
te nemen van de feiten. Men heeft, als verwerkingsverantwoordelijke voor de AVG, op geen enkele wijze het 
verhaal aan u onderbouwd middels het overleggen van bewijsstukken. De aangedragen krantenartikeltjes, waar 
de kerkenraad gewoon instemming voor gegeven heeft, bewijzen niks. Het zijn non-argumenten die het in een 
kerkelijke gemeente leuk doen, maar waaraan de AP uiteraard geen boodschap heeft.  
 
De mail van 28 augustus 2018 ‘bewijst’ niets wat het handelen van de kerkenraad rechtvaardigt. Die ene mail is de 
strohalm waaraan de kerkenraad zich nu vastklampt.  Het is aan u om te bepalen of de gehele AVG door die ene 
mail buiten werking treedt.  
 

E. Conclusie 
 

• Ik handhaaf mijn bezwaar tegen het besluit van Autoriteit Persoonsgegeven, d.d. 20 juni 2019: 
o Er is te gemakkelijk en onzorgvuldig toegewerkt naar de toepasselijkheid van artikel 9 AVG; 
o Ik concludeer dat mijn klacht niet goed is gelezen en/of onjuist is geïnterpreteerd; 
o Het feit dat er intern gecommuniceerd is door de kerkenraad doet niets af aan het feit dat er 

geen grondslag voor de verwerking was; 
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o De AP heeft mijn klacht op basis van een verkeerd en op basis van een onvolledig 
toetsingskader getoetst. Artikel 6 AVG is ten onrechte buiten beschouwing gelaten. 
Vermoedelijk omdat het woordje ‘kerk’ reden gaf om meteen over te stappen naar het 
toetsingskader van artikel 9 AVG; 

o De kerkenraad heeft tijdens de hoorzitting opnieuw blijk gegeven van het ventileren van zeer    
veel halve en hele onwaarheden. Ik verzoek de AP dan ook om zich hierover uit te spreken. 

 
 
Mijn verzoek aan u is dan ook om uw besluit van 10 mei 2019 te vernietigen en mijn klacht gegrond te verklaren. 
Aanvullend verzoek ik u om AP te veroordelen in de kosten van het door mij ingediende bezwaar, conform de 
daarvoor vastgestelde bedragen.  
 
Uiteraard ben ik bereid om alle mogelijke aanvullende vragen hierover te beantwoorden. 
 
In afwachting van uw reactie, 
 
hoogachtend, 
 
 

M1 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
1 t/m 13: zie mijn bezwaar op uw besluit, d.d. 20 juni 2018   reeds in uw bezit 
14. 151231 Brief M1 aan kerkenraad GKV WP1     reeds in uw bezit 
15. Aanvulling bezwaarschrift, d.d. 1 juli 2019    reeds in uw bezit   
16. Uitleg verwijzingen bij bijlage 17     zie reactie G1 
17. Gemarkeerde versie van het verslag van de hoorzitting   zie reactie G1 
18. 180522: werkwijze Reformatorisch Dagblad inzake artikel 23 mei 2018 zie reactie G1 
19. 181119 e.v.: het maken van een afspraak door de scriba   zie reactie G1 
20. 190925: Nederlands Dagblad bevestigt wens anonimiteit M1 niet gehonoreerd 
Overige bijlagen: www.mijnkerkinorde.nl (jj-mm-dd)  
 

http://www.mijnkerkinorde.nl/



