
Aan het Gerechtshof Den Haag

VERWEERSCHRIFT IN INCIDENTEEL HOGER BEROEP

inzake

1. het kerkgenootschap DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT)

TE WP1;
2. de KERKENRAAD VAN DE GEREFORMEERDE KERK (VRIJGEMAAKT)

TE WP1;
gevestigd te WP1,
appellanten in principaal appel,
geïntimeerden in incidenteel appel,
advocaat : ADV4   te  WP15

tegen

G1   ,
wonende te WP1,  
geïntimeerde in principaal appel, 
appellante in incidenteel appel, 
advocaat : ADV3   te  WP14

uw kenmerk: zaaknr. 200.249.921/01

Geïntimeerden in incidenteel appel, appellanten in principaal appel, doen het navolgende 
zeggen :

A. AANDUIDING PARTIJEN
1. Teneinde spraakverwarring en voortdurend herhaalde uitgebreide naamomschrijvingen 

te voorkomen worden partijen hierna als volgt aangeduid:
appellante sub 1 in principaal appel/geïntimeerde sub 1 in incidenteel appel: 
"GKv WP1";
appellant sub 2 in principaal appel/geïntimeerde sub 2 in incidenteel appel: 
"de kerkenraad";
appellanten in principaal appel/geïntimeerden in incidenteel appe! gezamenlijk: 
"de kerk" (enkelvoud);
geïntimeerde in principaal appel/appellante in incidenteel appel:
"G1  ";
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B. GEDINGVOERING
2. De kerk heeft kennis genomen van het 'verweerschrift in hoger beroep en beroepschrift 

in incidenteel hoger beroep' dat door G1   is ingediend  bij  uw  Gerechtshof.  De  kerk 
ontkent en betwist alle standpunten daarin van G1  ,  zowel  in principaal als 
incidenteel appel, indien en voor zover die afwijken van de standpunten van de kerk.

3. Overeenkomstig de voorgeschreven procesorde zal de kerk in dit verweerschrift hierna 
ingaan op de door   G1 aanhangig  gemaakte  grieven  in  incidenteel  appel.

4. Dit laat onverlet dat de kerk in principaal appel haar stellingen, grieven en toelichting 
volledig handhaaft. De kerk kan dan ook niet geacht worden enige stelling, grief en/of 
toelichting in principaal appel prijs te geven als zij die nu niet uitdrukkelijk hier herhaalt.

5. De kerk zal bij gelegenheid van de mondelinge behandeling ter zitting van uw Hof haar 
stellingen in appel, voor zover nodig, nader toelichten c.q. de afwijkende stellingen van 

  nG1 ader  bestrijden.

C. KERK IN DISKREDIET?
6. In het verweerschrift/incidenteel beroepschrift tracht (de advocaat van) G1   een  

sfeer te creëren waarin de kerk voortdurend in diskrediet wordt gebracht. De tekst is 
gelardeerd met zinnen en typeringen zoals:
- "G1   probeert  dat  conflict  op  te  lossen  op  basis van  feiten,  eerlijkheid  en  

transparantie. Helaas ervaart zij steeds meer dat zij hierin alleen staat en dat de 
kerk liever niet eerlijk alles wenst te benoemen." (punt 6)
"nu de kerk besloot in hoger beroep te gaan én daarbij niet terugdeinsde om ineens 
allerlei andere standpunten in te nemen, ..." (punt 10)
"Van een kerkgenootschap verwacht je een andere opstelling. Je verwacht 
eerlijkheid, transparantie en geloofwaardigheid. G1   verwacht  dat  zij  als 
gemeentelid netjes behandeld wordt. En juist daar gaat het in deze procedure mis." 
(punt 24)
"G1   is een  gewoon  kerklid  en  ervaart  dat  zij  het  in  deze  procedure  tegen  een  
machtige kerk moet opnemen die weigert open kaart te spelen en 
verantwoordelijkheid te nemen." (punt 25)
"Het heeft er alle schijn van dat de kerk eigen uitspraken c.q. toezeggingen 
verdraait of doet alsof ze er niet zijn, met als doel om onder de toepasselijkheid van 
de Wbp uit te komen. Dat is een kwalijke zaak, aldus  G1."  (punt  51)  
de kerk wordt beschuldigd "de feitelijke gang van zaken tijdens de mondelinge 
behandeling in eerste aanleg achteraf te verdraaien." (punt 66)
En: "ook hier handelt de kerk in strijd met de waarheidsplicht." (punt 79) 
"G1   heeft  moeten  ervaren  dat  de  kerk geen  openheid  van  zaken  wil  geven  en  
zaken wil verbloemen. (...) Dat past niet bij een kerkgemeenschap en zeker niet bij 
leden van een kerkenraad die geestelijk leiding behoren te geven aan de 
kerkgemeenschap." (punt 108)
"Van kerken mag verwacht worden dat zij de waarheid spreken, dat zij gedane 
toezeggingen gestand doen, dat zij betrouwbaar zijn, dat zij reeds eerder gedane 
uitspraken niet gaan verdraaien, etc. Die verwachting heeft de kerk niet 
waargemaakt. Dat is duidelijk." (punt 113-114)
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En zo gaat de litanie maar door: het is een aaneenrijging van diskwalificaties als "niet 
geloofwaardig", "kwalijke zaak", "onwaarheid spreken", "draaien", "verdraaien", "geen 
openheid", enzovoort.

7. De kerk distantieert zich van deze wijze van framing en herkent zich niet in de 
tendentieuze uitlatingen die jegens haar worden gedaan. Het doet vanzelfsprekend pijn 
om zo te worden beschuldigd en de naam van de kerk te zien bezoedeld worden. De 
kerk laat deze neerbuigende houding geheel voor rekening van (de advocaat van)  
G1.  De  kerk gaat  ook niet  -  zoals dat  heet  -  met  modder  terug  gooien.  De  kerk tracht  
het geding te voeren op basis van de toepasselijke kerkelijke, kerkrechtelijke en 
juridische structuur en regelgeving, Volgens haar moet daarin de argumentatie 
gevonden worden die er toe doet.

D. INSTELLEN APPEL
8. Op soortgelijke wijze hekelt G1   het  instellen  van  appel  door  de  kerk als zodanig.  

De kerk wil daar iets van zeggen. De kerk heeft niet om de procedure in eerste aanleg 
gevraagd. Het instellen van appel was voor de kerk ook zeker niet vanzelfsprekend. 
Integendeel betreurt de kerk dat zij in deze procedure is terecht gekomen. Gezien echter 
de uitkomst in eerste aanleg in concreto, de volgens de kerk onjuiste toepassing van de 
Wbp en de mogelijke precedentwerking hiervan, is de kerk na ampele overwegingen tot 
het besluit gekomen om de uitspraak in appel te bestrijden. Het is vanzelfsprekend dat 
dan alle juridische aspecten worden ingebracht.

9. Verwijten van G1   over  'formeel  opstellen'  (punt 39, 40, 43, 74, etc.), het 
'innemen van allerlei andere standpunten' (punt 10, 51), enzovoort, strekken slechts tot 
uiterlijk vertoon, maar brengen juridisch niets bij,

Vgl, HR 09-07-2010 ECLI:NL:HR:2010:BM3912 r.o. 4.1:

"Het hoger beroep strekt juist mede ertoe de appellerende partij de gelegenheid te 
bieden tot het verbeteren en aanvullen van hetgeen zij bij de procesvoering in 
eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten. Het stond [eiser] derhalve in beginsel vrij 
in hoger beroep een ander standpunt in te nemen omtrent de reikwijdte van het 
verreken beding dan in eerste aanleg."

Vgl. A-G Wesseling-van Gent in haar conclusie voor het arrest (ECLI:NL:PHR:2010: 
BM3912):

"2.3 Naast de bestrijding van het oordeel van de rechter in eerste aanleg met als 
doel diens fouten verbeterd te krijgen en aldus voor degene die appel instelt een 
gunstiger dictum van de appèlrechter te verkrijgen, heeft het instellen van appel 
(in Nederland) - nog steeds - de functie van een integrale herkansing. Dit laatste 
brengt mee dat het hoger beroep kan worden gebruikt voor verbetering en 
aanvulling van hetgeen men zelf in eerste aanleg heeft gedaan of nagelaten en dat 
behoudens bijzondere omstandigheden daarvoor geen rechtvaardiging behoeft te 
worden gegeven. Men mag daarom in beginsel nieuwe feiten aanvoeren, een 
andere grondslag onder de vordering schuiven en de oorspronkelijke eis wijzigen. 
Zelfs een radicale koersverandering is geoorloofd."

10. Dat G1   volgens haar  zeggen  hierdoor  'genoodzaakt' is tot  het  instellen van 
incidenteel appel (punt 10), is natuurlijk niet vol te houden. De gestelde causaliteit 
ontbreekt. Het instellen van incidenteel appel is gewoon de eigen keuze en 
verantwoordelijkheid van  G1.  Niemand  heeft  haar  dat  opgelegd.
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E. KADER IN INCIDENTEEL APPEL
11. De inhoud van het beroepschrift van de kerk in principaal appel dient in incidenteel 

appel als geheel herhaald en ingevoegd te worden beschouwd. De kerk bouwt in haar 
verweer in incidenteel appel dan ook voort op haar stellingen in principaal appel.

12. Het juridisch kader waarvan naar oordeel van de kerk ook in incidenteel appel dient te 
worden uitgegaan, laat zich samenvatten als volgt:

a. De Wbp beschouwt in geval van een rechtspersoon die rechtspersoon zelf als 'de 
verantwoordelijke' in de zin van de wet. Dit is in casu de kerk, het 
rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap 'GKv WP1'.  De  kerkenraad  
is het vertegenwoordigend orgaan van de rechtspersoon, maar heeft zelf geen 
rechtspersoonlijkheid. Dat is geen zaak van kerkelijk recht, maar van civiel recht.

c. Het enkele feit dat sprake is van de verwerking van een 'persoonsgegeven' is op 
zich niet voldoende om de Wbp van toepassing te doen zijn. Als gezegd, gelden 
ook de andere cumulatieve eisen. Een persoonsgegeven is niet hetzelfde als een 
bestand. Een dossier over één persoon is ook niet hetzelfde als een bestand. 
Persoonsgegevens die niet in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om 
daarin te worden opgenomen, vallen niet onder de werking van de Wbp.

d. Als er al sprake is van persoonsgegevens die vallen binnen de scope van de Wbp, 
dan gelden ingevolge de wet- en regelgeving en jurisprudentie de volgende 
beperkingen ten aanzien van de omvang van het inzagerecht:
(1) Het inzagerecht is beperkt tot de strikte persoonsgegevens.
(2) Bij inzage dient andere informatie dan de desbetreffende persoonsgegevens 

onleesbaar te worden gemaakt.
(3) Van het inzagerecht zijn uitgezonderd interne notities die de persoonlijke 

gedachten van medewerkers van de verantwoordelijke bevatten en die 
uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad.

(4) Van het inzagerecht zijn uitgezonderd juridische, medische en dergelijke 
analyses van deskundigen ten behoeve van de verantwoordelijke.

(5) Er hoeven geen persoonsgegevens te worden verstrekt uit bestanden 
waarover de aanvrager reeds beschikt en aan de hand waarvan deze zich 
reeds een oordeel heeft kunnen vormen.

(6) Inzage blijft achterwege voor zover noodzakelijk voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen (art. 43 sub e Wbp).

Ad 2+3+4: HvJ EU 17-07-2014 C-141/12 en C-372-12 (ECLI:EU:C:2014:2018) 
IND-arrest.

Ad 5+6: HR 29-06-2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ4663 Dexia-arrest.

Voor de toepasselijkheid van de Wbp is rechtens vereist dat sprake is van 
verwerking van persoonsgegevens die zijn opgenomen in één of meer 'bestanden' 
in de zin van de wet. Daarvoor moet voldaan zijn aan drie cumulatieve eisen:
(1) een gestructureerd geheel;
(2) met een systematische toegankelijkheid;
(3) dat betrekking heeft op meerdere personen.
Aan deze eisen wordt in casu niet voldaan.
Zie o.a. A-G Wesseling-van Gent in haar conclusie voor het arrest HR 08-02-2013 
ECLI:NL:HR:2013:BY4196 punt 2.5 en 2.7.

C
F
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F. WEERLEGGING GRIEVEN INCIDENTEEL APPEL

ALGEMEEN
13. Primair is de kerk op grond van dit rechtskader, dat bij beroepschrift in principaal appel 

uitgebreider is toegelicht, van oordeel dat aan de beoordeling van de grieven in 
incidenteel appel niet kan worden toegekomen. De grieven in incidenteel appel 
veronderstellen immers dat voldaan wordt aan alle eisen die bij en krachtens de Wbp 
worden gesteld om toepassing te geven aan het inzagerecht ex art. 35 jo 46 Wbp. Dat is 
evenwel om meerdere redenen, zoals door de kerk in principaal appel is uiteengezet, 
niet het geval.

14. Alleen al aan de basiseis dat het moet gaan om persoonsgegevens die zijn opgenomen 
in een bestand dat betrekking heeft op meerdere personen (pluraliteit), wordt door  

 nG1 iet  voldaan.  Zij  zegt  in  reactie  op  het  beroepschrift  in  principaal  appel  van  wel:  
"Er is ook voldaan aan de eis dat de bestanden betrekking moeten hebben op 
verschillende personen. Bij een conflict zijn altijd verschillende personen betrokken, 
tenzij je in conflict bent met jezelf. Daar is in deze situatie geen sprake van. Het gaat 
hier om verschillende personen." (verweerschrift/ incidenteel beroep punt 50). Deze 
reactie getuigt echter van het ontlopen van het juridische punt in geding.
Het betreft hier een dispuut van G1   met  de  kerkenraad.  Van  'een  conflict  waarbij  
altijd verschillende personen betrokken zijn' is realiter geen sprake.
Echter, los daarvan: het punt is hier of sprake is van persoonsgegevens die zijn 
opgenomen in bestanden die betrekking hebben op meerdere personen. Dat geldt 
vanzelfsprekend wel voor het ledenregister van de kerk; reden om G1   de  daarin  
over haar opgenomen persoonsgegevens te verschaffen. Maar dat geldt niet voor het 
individuele debat van G1   met  de  kerkenraad.

15. Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor wat betreft de eis dat sprake moet zijn van 
persoonsgegevens van G1   die  zijn  opgenomen  in  een  bestand  of  bestanden.  Een  
individuele discussie van een kerklid met een kerkenraad over een bepaalde 
aangelegenheid, waarover door en in die kerkenraad als bestuursorgaan moet worden 
beraadslaagd en gesproken en waarover een mondelinge/schriftelijke contact- 
uitwisseling met betrokkene wordt gevoerd, impliceert niet zomaar dat sprake is van een 
'bestand' als zijnde 'een gestructureerd geheel' 'met een systematische 
toegankelijkheid'. Er vindt enerzijds intern overleg en beraad plaats en anderzijds een 
individuele uitwisseling van standpunten met betrokkene waarvoor de Wbp niet is 
bedoeld.

16. De kerk verwijst naar een uitspraak van Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, uit 
2010 waarin zich een op dit punt vergelijkbare vraagstelling voordoet. Vgl. Rb. Arnhem 
05-10-2011 ECLI:NL:RBARN:2011:BU9079 :

"Tot slot heeft eiseres verzocht om informatie over de persoonsgegevens 
opgenomen in digitale mappen (nummer 16 in het aanvullende beroepschrift), te 
weten: - [aanduiding digitale mappen]
Verweerder stelt zich op het standpunt dat een worddocument niet kan worden 
aangemerkt als een bestand in de zin van de Wbp en beroept zich daarbij op een 
uitspraak van deze rechtbank van 13 oktober 2009 (AWB 08/5763).
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Ter zitting heeft verweerder hieraan toegevoegd dat het hier gaat om de 
persoonlijke mappen van ambtenaren op de server van verweerder die niet onder 
het begrip bestand als bedoeld in de Wbp vallen.
De rechtbank overweegt allereerst dat, anders dan wellicht in de uitspraak van 13 
oktober 2009 kan worden gelezen, niet uitgesloten is dat (word)bestanden in 
digitale mappen deel uitmaken van een bestand in de zin van de Wbp. Uit de 
definitie van het begrip bestand volgt echter dat het moet gaan om een 
'gestructureerd geheel van persoonsgegevens dat volgens bepaalde criteria 
toegankelijk is'. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit deze definitie dat er 
sprake moet zijn van een samenhangend geheel van persoonsgegevens dat 
systematisch toegankelijk is. De Wbp is niet van toepassing op een 
ongestructureerde dossierverzameling. Nu het in dit geval digitale mappen betreft, 
aangemaakt en gevuld door ambtenaren in het kader van hun dagelijkse 
werkzaamheden, kan naar het oordeel van de rechtbank niet gesproken worden 
van een gestructureerd geheel van persoonsgegevens. Het beroep slaagt derhalve 
ook voor wat betreft dit onderdeel niet."

17. De kerk is dan ook primair van oordeel dat hier in deze individuele debatsetting 
überhaupt geen sprake is van een situatie die juridisch wordt beheerst door de Wbp.

18. Subsidiair, alleen voor het geval rechtens op enig punt anders geoordeeld zou moeten 
worden, gaat de kerk hierna in op de grieven van   G1in  incidenteel  appel.

19. De kerk stelt vast dat geen incidentele grief is gericht tegen r.o. 4.6 van de beschikking 
van de Rechtbank, waarbij de Rechtbank terecht de onderdelen F, H, I, K, L, M en N van 
het verzoek van G1   wegens strijd  met  de  goede  procesorde  buiten  beschouwing  
heeft gelaten. Deze onderdelen maken dan ook geen deel uit van het geding in appel.

INCIDENTELE GRIEF 1 - volledige inzage (punt 127-130)

  krG1 itiseert  het  oordeel  van  de  Rechtbank in  r.o.  4.7  van  de  beschikking  en  claimt  dat  
zij "recht heeft op volledige fysieke inzage dan wei dat uw Hof op basis van de inhoudelijke 
stukken per document oordeelt of de rechten van G1   een  volledige  inzage  
rechtvaardigen."

Reactie
20. Naar aanleiding van deze incidentele grief merkt de kerk puntsgewijs het volgende op.

21. Ten eerste: blijkens r.o. 4.7 handelt de Rechtbank hier over de verzoeken van G1   
onder A en G. Het verzoek sub A ziet op door G1   op  7  maart  2018  zelf  vermelde  
stukken. Het verzoek sub G ziet op stukken die zijn vermeld in 'de inhoudsopgave van 
M1' d.d.  29  mei  2018.  De  kerk handhaaft  al  hetgeen  zij  omtrent  de  discutabele  rol  en  
inbreng van M1  in  principaal  appel  heeft  gesteld  in  grief  4  en  de  toelichting  daarop.  
De 'inhoudsopgave M1' c.q.  het  'dossier  M1' ziet  op  de  door  hem  persoonlijk 
aangehouden en ten onrechte na zijn aftreden als ambtsdrager niet vernietigde en/of 
niet bij de kerk ingeleverde verzameling van documenten. De kerk heeft M1  geen  
opdracht gegeven tot deze handelwijze en is daarvoor niet verantwoordelijk in de zin 
van de Wbp. Het gaat hier om een documentenverzameling van M1,  niet  van  de  kerk.
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22. Ten tweede: de in de grief verwoorde opvatting van G1   dat  zij  "recht  heeft  op  
volledige fysieke inzage" in stukken is in strijd met het recht en dient te worden 
afgewezen. De kerk verwijst naar het door haar in principaal appel uiteengezette en 
hierboven sub E samengevatte rechtskader, Terecht heeft de Rechtbank verwezen naar 
de in het IND-arrest van het HvJ EU vermelde criteria. Ook uit andere jurisprudentie 
volgt dat de omvang van het inzagerecht niet ongebreideld is, zoals G1   voorstaat.  

  hG1 eeft  rechtens geen  aanspraak op  integrale  kennisneming  van  alle  stukken  en  
verliest de proportionaliteit uit het oog.

23. Ten derde: waar G1   meent  dat  "het  fundamentele  recht  op  eerbiediging  van  haar  
persoonlijke levenssfeer centraal staat", miskent zij intussen met deze grief de 
beperkingen die bij en krachtens de Wbp van toepassing zijn en leidt haar standpunt tot 
een ontoelaatbare ongelimiteerde inbreuk op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van anderen. Het getuigt van een merkwaardige incongruentie en 
discrepantie juist in een zaak als deze.

24. Ten vierde: G1   erkent  expliciet  dat  zij  "reeds bekend  is met  een  gedeelte  van  de  
stukken" (punt 128. Zie ook 129). Anders dan zij daarbij aanvoert, is dat uiteraard 
relevant. De kerk is niet gehouden gegevens te verstrekken waarover de aanvrager 
reeds beschikt en aan de hand waarvan deze zich reeds een oordeel heeft kunnen 
vormen. Aldus HR 29-06-2007 ECLI:NL:HR:2007:AZ4663 (Dexia). Waar G1   zelf  
transparantie propageert, is het aan haar om helder aan te geven welke stukken zij 
reeds ter inzage c.q. in haar bezit heeft. Bij nalaten daarvan is dat reden om het verzoek 
van G1   integraal  af  te  wijzen  wegens misbruik van  recht.

25. Ten vijfde: om dezelfde genoemde redenen dient het alternatieve verzoek van  G1,  
dat uw Hof op basis van de stukken beoordeelt of deze voor volledige inzage in 
aanmerking komen, te worden afgewezen. Afgezien van het feit dat de kerk uw Hof deze 
exercitie graag wil besparen, bestaat er voor G1   eenvoudig  geen  'recht  op  
volledige inzage' van de stukken en ontbreekt dus de grondslag ook voor dit verzoek.

26. Incidentele grief 1 dient te worden afgewezen.

INCIDENTELE GRIEF 2 - omvang documenten (punt 131-175)

  bG1 estrijdt  het  oordeel  van  de  Rechtbank in  r.o.  4.7.3  van  de  beschikking  dat  de  Wbp  
ziet op gegevens die ten tijde van het verzoek ex art. 35 Wbp gehouden worden.

Reactie
27. Ten eerste: aangezien G1   zich  ook hier  weer  beroept  op  de  'inhoudsopgave  

M1',  dient  het  door  de  kerk gestelde  in  punt  21  als hier  herhaald  en  ingevoegd  te  
worden beschouwd. Het'dossier M1' is niet 'het  dossier  kerk'.
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28. Ten tweede: het door de Rechtbank gehanteerde criterium dat de Wbp ziet op 
persoonsgegevens die ten tijde van het verzoek worden gehouden dan wel herleidbaar 
zijn, is juist. Ook het oordeel dat de Wbp geen reconstructie achteraf verlangt van 
gegevens die er niet (meer) zijn, is juist. Dat volgt uit de formulering van art. 35 Wbp 
volgens welk artikel de betrokkene het verzoek kan doen hem mede te delen of hem 
betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Dat ziet op persoonsgegevens die (nog 
steeds) in een verwerking aanwezig zijn. De kerk is niet gehouden om niet (meer) 
beschikbare gegevens te reproduceren.
Vgl. aldus expliciet J.M.A. Berkvens, De beperkingen van het inzagerecht, Tijdschrift 
voor financieel recht, 2009, nr. 10, p. 371.
Idem: C.M. Jakimowicz en J.M.A Berkvens, De spelregels bij verzoeken tot inzage op 
grond van de Wbp, Tijdschrift Privacy & Informatie (P&I), 2013, nr. 2, p. 60.

29. Ten derde: G1   miskent  in  haar  breedvoerige  behandeling  bij  deze  grief  van  allerlei  
documenten (punt 137-174) het rechtens juiste standpunt van de Rechtbank dat het 
niet van belang is in het kader van de Wbp of deze stukken al dan niet (hebben) 
bestaan. Dat de stukken in de 'inhoudsopgave M1' voorkomen,  is niet relevant. Waar 
het om draait is of de stukken (nog) onderdeel uitmaken van de verwerking van 
persoonsgegevens door de kerk. Daarvan heeft de Rechtbank vastgesteld dat dat niet 
het geval is. En daaraan voegt de kerk nogmaals toe dat de stukken nooit tot een 
gestructureerd en toegankelijk bestand hebben behoord.

30. Ten vierde: G1   geeft  bovendien  in  haar  gedetailleerde  toelichting  op  elk van  de  
documenten blijk dat zij nauwkeurig weet waarover elk document handelt, wie afzender 
en geadresseerde zijn, wat de functie van het document is, enz. Dit sluit aan bij de 
mededeling van G1   dat  zij  "reeds bekend  is met  een  gedeelte  van  de  stukken".  
Zie punt 24.

31. Ten vijfde: uit de door G1   gegeven  omschrijving  van  de  stukken  blijkt  
overduidelijk dat het hier gaat om stukken van intern overleg en beraad, die niet onder 
het inzagerecht van art. 35 Wbp vallen. Voor zover het stukken betreft die van G1   
zelf afkomstig zijn dan wel juist aan G1   zijn  gericht,  is evident dat deze stukken 
haar bekend zijn.

32. Incidentele grief 2 dient te worden afgewezen.

INCIDENTELE GRIEF 3 - stukken van intern overleg en beraad (punt 176-216)

  bG1 estrijdt  het  oordeel  van  de  Rechtbank in  r.o.  4.7.4  van  de  beschikking  dat  de  daar  
genoemde documenten vertrouwelijke interne correspondentie betreffen en bestemd zijn voor 
intern overleg en beraad.

Reactie
33. Ten eerste: aangezien G1   zich  ook hier  weer  beroept  op  de  'inhoudsopgave  

M1',  dient  het  door  de  kerk gestelde  in  punt  21  en  27  als hier  herhaald  en  ingevoegd  
te worden beschouwd. Het 'dossier M1' is niet  'het  dossier  kerk'.



Blad 9 - incidenteel verweerschrift inzake GKv WP1/G1   -  appel

34. Ten tweede: de hierboven bij incidentele grief 2 gevoerde verweren gelden onverkort
ook ter zake incidentele grief 3 en dienen als hier herhaald en ingevoegd te worden
beschouwd.

35. Ten derde: ten onrechte voert   G1 aan  dat de Rechtbank voor haar oordeel dat het
hier stukken van intern overleg en beraad betreft, is afgegaan op de stelling van de
kerkenraad zonder dat de Rechtbank zelf kennis heeft genomen van de desbetreffende 
stukken. Deze voorstelling van zaken is feitelijk onjuist. De Rechtbank heeft haar 
oordeel gebaseerd op de wederzijdse toelichtingen van beide partijen. Uit de motivering 
van de Rechtbank blijkt expliciet dat telkens bij elk document het standpunt van  

 dG1 oor  de  Rechtbank in  aanmerking  is genomen.  Op  basis van  de  eigen  toelichtingen  
van G1   en  het  commentaar  van  de  kerkenraad,  is de Rechtbank tot de 
beslissingen gekomen en kunnen komen dat sprake is van stukken van intern overleg en 
beraad.

36. Ten vierde: hetgeen G1   in  appel  over  de  desbetreffende  documenten  weet  op  te  
merken, bevestigt alleen maar de juistheid van dit oordeel van de Rechtbank en 
onderstreept nog eens dat het gaat om stukken van intern overleg en beraad.

37. Ten vijfde: het oordeel van de Rechtbank in r.o. 4.7.4 dat het advies van de externe 
adviseur VP2  aan  de  kerkenraad  (document  160415)  niet  onder  het  
inzagerecht valt, is rechtens juist en in overeenstemming met de jurisprudentie. De 
afwijkende opinie van G1   kan  daaraan  niet  afdoen.  Kritiek van G1    op  

 voVP2 rmt  geen  onderdeel  van  deze  procedure.
Terzijde: anders dan G1   poneert,  biedt  ook 'het  kerkrecht' geen  recht  op  
kennisneming van dit advies. Het kerkelijk bezwaar- en beroepsrecht is 'besluitenrecht' 
en richt zich tegen besluiten van een kerkenraad of andere kerkelijke vergadering (art. 
F73.1 respectievelijk art. F76.1 Kerkorde Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)).

38. Ten zesde: voor zover de Rechtbank in r.o. 4.7.1, 4.7.2 en 4.7.4 ten aanzien van een 
aantal documenten andere beslissingen heeft genomen, is daartegen door de kerk in 
principaal appel beroep ingesteld bij grief 5. Niet begrijpelijk, niet gemotiveerd en niet 
juist is dat de Rechtbank niet één lijn heeft getrokken ten aanzien van alle interne 
stukken van overleg en beraad, maar enkele documenten opeens anders behandelt. De 
kerk verwijst naar de toelichting op de principale grief 5 en persisteert daarbij.

39. Incidentele grief 3 dient te worden afgewezen.

INCIDENTELE GRIEF 4 - dwangsom (punt 217-221)

  bG1 estrijdt  het  oordeel  van  de  Rechtbank in  r.o.  4.10  van  de  beschikking  waarin  het  
verzoek tot het opleggen van een verplichting onder dwangsom is afgewezen.

Reactie
40. De Rechtbank heeft de door G1   verzochte  dwangsom  afgewezen,  met  de  korte  en  

terechte motivering dat niet is gebleken dat de kerkenraad (lees: kerk, ADV4) niet aan de 
veroordeling zal voldoen.
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41. Ten eerste: de door (de advocaat van) G1   met  een  veelheid  van  diskwalificaties 
aan het adres van de kerk toegelichte grief is misplaatst. Er moet gewoon simpel 
vastgesteld worden dat de beschikking van de Rechtbank geen kracht van gewijsde 
heeft en de uitvoering dus niet aan de orde is. De kerk maakt gebruik van haar recht 
van appel en dat is haar goed recht.

42. Ten tweede: de opgevoerde "gegronde vrees dat de kerk niet aan een veroordeling zal 
voldoen" berust op niets, maar geeft slechts uiting aan een verkeerd inzicht omtrent de 
opschortende werking van het appel en de juridische status quo.

43. Ten derde: dat "dit bij uitstek een zaak is waar een dwangsom passend en geboden is" 
behoort tot dezelfde ongefundeerde retoriek. Wellicht verdient het overweging deze en 
dergelijke kretologie terug te nemen.

44. Incidentele grief 4 dient te worden afgewezen.

INCIDENTELE GRIEF 5 - proceskostenveroordeling le aanleg (punt 222-227)

  bG1 estrijdt  het  oordeel  van  de  Rechtbank in  r.o.  4.11  van  de  beschikking  dat  zij  als de  
grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld.

Reactie
45. Ten eerste: G1   betwist  het  oordeel  van  de  Rechtbank dat  zij  als de  grotendeels in  

het ongelijk gestelde partij in de proceskosten moet worden veroordeeld. Juridische 
gronden voert zij hiervoor evenwel niet aan. In het licht van de beslissingen die de 
Rechtbank in de beschikking heeft genomen, is G1   terecht  aangemerkt  als de  
grotendeels in het ongelijk gestelde partij. De beslissing van de Rechtbank is dan ook in 
overeenstemming met art. 289 jo 237 Rv.

46. Ten tweede: G1   beroept  zich  op  het  arrest  van  het  Gerechtshof  's-Hertogenbosch  
01-02-2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:363 dat een bijzondere uitspraak heeft gedaan over 
de proceskostenveroordeling in het kader van een verzoek ex art. 46 Wbp. Het 
Gerechtshof meent onder verwijzing naar het arrest HvJ EU 27-09-2017 C-73/16, 
ECLI:EU:C:2017:725 inzake Puskar/Slovenië dat in beginsel een proceskosten
veroordeling van een natuurlijke persoon in het kader van een procedure op grond van 
de Wbp achterwege moet blijven. Deze uitspraak heeft evenwel van andere rechters 
geen navolging gekregen en volgt ook niet noodzakelijkerwijs uit de Wbp c.q. de 
Richtlijn 95/46 EG (Privacyrichtlijn).
Enkele recente voorbeelden van art. 46 Wbp-verzoeken tonen aan dat indieners van een 
verzoek'normaal' op alle rechtspraakniveaus in de kosten worden veroordeeld:
- Rb. Midden-Nederland 08-08-2018 ECLI:NL:RBMNE:2018:6640
- Hof Amsterdam 19-12-2017 ECLI:NL:GHAMS:2017:5289
- HR 21-12-2018 ECLI:NL:HR:2018:2378

47. Ten derde: de Rechtbank heeft echter geen kostenveroordeling uitgesproken, omdat de 
kerk zulks in eerste aanleg niet heeft gevraagd. In zoverre ontbreekt ieder belang van 

  bG1 ij  behandeling  van  de  grief.  Point  d'intérêt,  point  d'action.

48. Incidentele grief 5 dient te worden afgewezen.
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F. PROCESKOSTEN

49. Onder de noemer proceskosten maakt G1   in afwijking van het zogenaamde 
liquidatietarief aanspraak op 'vergoeding van de volledige proceskosten'. Zij behandelt 
dit in het verweerschrift/incidenteel beroepschrift op twee plaatsen: punt 111-120 en 
punt 228-229.

50. Blijkens punt 111-120 voert G1   de  volgende  advocaatkosten  op  voor  de  procedure  
in appel:

nota 01-03-2019 
urenoverzicht 
schatting

t/m 31-01-2019 
t/m 13-03-2019 
vervolguren

totaal

€ 4.679,88 (incl. BTW) 
€ 5.354,25 (incl. BTW) 
€ 3.630,00 (incl. BTW)

€ 13.663,93 (incl. BTW)

prod. 6 G1   
prod. 7 G1  

51. Blijkens punt 228 verzoekt G1   daarnaast  de  kerk te  veroordelen  voor  de  
proceskosten in eerste aanleg. Zij vermeldt daarbij opnieuw het bedrag van € 13.663,93 
maar dit lijkt een omissie te zijn.

52. Deze verzoeken van G1   dienen  als in  strijd  met  de  wet  te  worden  afgewezen.

53. Ten aanzien van de kosten in eerste aanleg geldt G1   zelf  als de  (grotendeels)  in  
het ongelijk gestelde partij en is er geen wettelijke grondslag voor veroordeling van de 
kerk in de kosten van het geding aan de zijde van  G1.  Bovendien  heeft G1    
in eerste aanleg geen rechtsbijstand ingeschakeld en is er geen sprake van in 
aanmerking te nemen proceskosten aan haar zijde.

54. Ten aanzien van de kosten in appel ontbreekt de wettelijke grondslag om af te wijken 
van het stelsel van art. 237-241 Rv. Blijkens de eigen stellingen van G1   betreffen  
de opgevoerde kosten louter kosten die dienen ter voorbereiding van gedingstukken en 
ter instructie van de zaak (zuivere proceskosten). Die kosten vallen onder het gesloten 
stelsel van art. 241 Rv en daarvoor kan geen vergoeding ex art. 6:96 lid 2 jo lid 5 BW 
worden toegekend. Er is hier geen sprake van buitengerechtelijke kosten.

55. De kerk ontkent en betwist het in allerlei toonaarden door (de advocaat van) G1   
beschreven onrechtmatig handelen. Er klinkt veel misbaar, maar substantie ontbreekt.

56. Overigens ontbreekt in een procedure ex art. 46 Wbp de wettelijke ruimte voor een 
civiele claim uit onrechtmatige daad.

57. Formeel noch materieel is er dus enige basis voor een veroordeling van de kerk in de 
'volledige proceskosten'.

58. De kerk handhaaft daarentegen het door haar bij beroepschrift in principaal appel punt 
96-97 gestelde om van G1   als de  in  het  ongelijk te  stellen  partij  te  veroordelen  in  
de kosten van het geding. Dat betreft zowel de kosten van de kerk in eerste aanleg als 
in appel, thans te vermeerderen met de proceskosten van het incidenteel appel. Het is 
dan vervolgens aan de kerk om te overwegen of zij van deze kostenveroordeling afstand 
zal doen.
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G. BEWIJS

59. De kerk biedt ook in incidenteel appel bewijs aan van al haar stellingen, in het bijzonder 
door het doen horen van getuigen, zonder daarmee een onverplichte bewijslast op zich 
te nemen.
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REDENEN WAAROM:

in principaal appel:

appellanten in principaal appel hun stellingen volledig handhaven en het verweer van 
geïntimeerde in principaal appel dient te worden afgewezen;

geïntimeerde in principaal appel dient te worden veroordeeld in de kosten van het geding 
alsmede de verschuldigde nakosten volgens de daarvoor vastgestelde forfaitaire 
bedragen;

in incidenteel appel:

appellante in incidenteel appel niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar 
verzoeken althans haar verzoeken dienen te worden afgewezen;

appellante in incidenteel appel dient te worden veroordeeld in de kosten van het geding 
alsmede de verschuldigde nakosten volgens de daarvoor vastgestelde forfaitaire 

Deze zaak is in behandeling bij:
ADVK4 
ADV4   
Postbus 
WP15  

 
  
 

bedragen.

WP15, 3 mei 2019
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