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Vaker dan alleen bij hoge uitzondering is het in de kerk gewenst - en soms moreel 
verplicht! - om toevertrouwde informatie met een of meer andere geheimhouders te 
delen. 

Kerk heeft naast 
privacyverklaring een 
geheimhoudingsprotocol 
nodig
Ik pleit ervoor dat kerken niet alleen een privacyverklaring 

hebben, maar ook een geheimhoudingsprotocol, waarin de 

opvattingen over geheimhouding en de (gewenste) beperking 

daarvan staan vermeld, zodat die aan de leden van de gemeente 

bekend zijn. Dat stelt Leendert Verheij, oud-president van het 

gerechtshof Den Haag en voorzitter van de kerkenraad 

Nederlands-gereformeerde kerk Den Haag-Rijswijk.

Hopelijk zijn we er zuinig op - onze privacy. Op 

eerbiediging van onze persoonlijke levenssfeer, zoals het 

in onze Grondwet wordt genoemd. De overheid heeft er 

regels voor opgesteld, onder andere ter bescherming van 

personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens.



Die regels leggen beperkingen en verplichtingen op aan 

organisaties die persoonsgegevens opslaan en verwerken. 

Ook de kerken hebben met die regels te maken. Als het 

goed is, hebben zij daarover nagedacht en beschikken zij 

over een zogenaamde privacyverklaring, waarin zij 

uitleggen hoe zij met de persoonsgegevens van hun leden 

omgaan en wat de rechten van de betrokkenen zijn 

(inzien, wijzigen, verwijderen).

Niet elke interne overweging hoeft in een verslag te 
worden vastgelegd.

Maar al hebben we dat op papier nog zo goed geregeld, de 

praktijk is weerbarstig. Heeft iedere betrokkene de regels 

voortdurend voldoende op het netvlies? En hoe moeten die 

regels in de praktijk gelezen worden?

Zo is inmiddels de vraag gerezen tot hoever het 

inzagerecht zich uitstrekt. Vallen ook verslagen van intern 

beraad eronder, en bestaande interne notities binnen een 

kerkenraad, waarin informatie over een concreet persoon 

staat vermeld? En zo ja, geldt dat ook als die ‘informatie’ 

een subjectieve mening van een kerkenraadslid of van 

bijvoorbeeld een externe adviseur bevat?

gerechtshof

Het gerechtshof Den Haag oordeelde dat het begrip 

‘persoonsgegevens’ in dit verband ruim moet worden 

opgevat en dat er daarom in beginsel inzagerecht bestaat. 

‘In beginsel’, want er zijn ook andere belangen in het spel. 

Zoals het (privacy)belang van degene die iets gezegd of 

geschreven heeft, en ook de privacy van anderen die in het 

bewuste document genoemd worden. Die belangen 

kunnen maken dat het inzagerecht van de vraagsteller 

wordt beperkt. De kerkenraad is zelf verantwoordelijk voor 

die belangenafweging.

vuistregel

Kun je dan niets meer over iemand zeggen of schrijven, 

hoewel goed pastoraat of goed bestuur daar wellicht om 

vraagt? Zo is het gelukkig niet. Wel is een goede vuistregel: 

zeg zo min mogelijk dingen die je niet ook tegen de 

betrokkene zou kunnen of willen zeggen. Daarnaast geldt: 

wees verstandig met verslaglegging. Niet elke interne 



overweging hoeft in een verslag te worden vastgelegd en 

daarmee onderdeel te gaan uitmaken van een 

gegevensbestand.

Ook hoeft niet elk gewisseld stuk te worden opgenomen in 

een - al dan niet geautomatiseerd - gegevensbestand. En 

als het goed vastleggen van de gang van zaken en de 

besluitvorming daar wel om vraagt, doe het dan met 

maximale eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

van de betrokkene.

Niet alleen voor verwerking van persoonsgegevens heeft 

de overheid regels opgesteld. Zij bemoeit zich ook met 

geheimhoudingsverplichtingen en met eventuele 

schending daarvan. Ze stelt regels voor een eventueel 

beroep op een geheimhoudingsverplichting 

(verschoningsrecht).

Iemand moet ervan op aankunnen dat zaken die in 

vertrouwen aan een kerkelijke ambtsdrager worden 

verteld, ook vertrouwelijk blijven. Maar dit recht is niet 

absoluut. Er kunnen zwaarwichtige reden zijn die de 

ambtsdrager ertoe brengen het hem of haar toevertrouwde 

met een of meer anderen te delen.

te zwaar

Er wordt verschillend gedacht over de mate waarin dat 

mogelijk moet zijn. Voor de hand liggend is dat het moet 

gaan om situaties waarin de lichamelijke of geestelijke 

gezondheid van de persoon in kwestie of van anderen in 

het geding is. Maar zou het ook niet mogelijk moeten zijn 

wanneer het toevertrouwde geheim voor de betrokken 

ambtsdrager te zwaar is om te dragen, of te complex om 

helemaal alleen te moeten beoordelen wat een passende 

vorm van pastoraat in de gegeven situatie is?

Er is een opvatting dat de ambtsdrager dan altijd kan 

terugvallen op mede-ambtsdragers. Je bent immers geen 

pastorale zzp-er, die geheel zelfstandig en op eigen titel 

werkt. Er is een collectieve verantwoordelijkheid, samen 

met de andere ambtsdragers, die evenzeer geheimhouders 

zijn.



javascript 

Anderen menen dat het alleen in zeer uitzonderlijke 

gevallen geoorloofd is het toevertrouwde met andere 

geheimhouders te delen.

Zelf meen ik dat het vaker dan bij hoge uitzondering 

gewenst - en soms moreel verplicht! - kan zijn het 

toevertrouwde met een of meer andere geheimhouders te 

delen. Daarbij zijn factoren van belang als de ernst van de 

zaak (proportionaliteit) en de vraag of de zaak zelf ermee 

gediend is (doelmatigheid).

Het mooiste zou zijn om dit te doen met uitdrukkelijke 

toestemming van de betrokkene, waardoor ook overleg 

mogelijk is over de vraag met welke persoon of personen 

het gedeeld wordt.

nog een protocol

Ik pleit ervoor dat kerken niet alleen een privacyverklaring 

in het kader van verwerking van persoonsgegevens 

hebben, maar ook een geheimhoudingsprotocol, waarin de 

opvattingen over geheimhouding en de (gewenste) 

beperking daarvan staan vermeld, zodat die aan de leden 

van de gemeente bekend zijn. Daarin moet ook aandacht 

worden besteed aan de rol van kerkelijk werkers, pastoraal 

bezoekers, wijkteams enzovoort.

Zo’n protocol kan de ambtsdrager helpen de grenzen aan 

geheimhouding bespreekbaar te maken en niet te snel 

absolute geheimhouding toe te zeggen. Het kan ook 

helpen om uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene 

te verkrijgen om het toevertrouwde te delen met een of 

meer in onderling overleg te kiezen andere 

ambtsdrager(s).




