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AANGETEKEND 

 
AAN:   Hoge Raad der Nederlanden            Ter attentie van de edelgrootachtbare heer PG1  (Procureur-Generaal)  

Postbus 20303 
 2500 EH  ‘s-Gravenhage 

 
 

WP1, 8  februari  2020  
 

BETREFT:  Verzoekschrift tot cassatie in het belang der wet 

 
Geachte Procureur-Generaal, edelgrootachtbare heer PG1, 
 
Hierbij richten ondergetekenden, namens het platform MijnKerkInOrde, op basis van artikel 78 lid 1 Wet op de Rechterlijke 
Organisatie zich tot u met het verzoek om over te gaan tot cassatie in het belang der wet. Het platform MijnkerkInOrde vraagt 
u om nader onderzoek in te stellen naar de beschikking die op 17 september 2019 gewezen is door het gerechtshof Den Haag 
(ECLI: NL:GHDHA:2019:2398). In deze zaak stond een inzageverzoek op basis van de Wbp/AVG van een kerklid van de 
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt centraal. 
 
Het platform MijnKerkInOrde heeft als doelstelling de rechtsbescherming van kerkleden beter te waarborgen. Binnen dat kader 
wordt dit verzoek aan u gericht. Daarnaast zijn ondergetekenden, tevens de initiators van het platform, beiden nauw betrokken 
geweest als respectievelijk verweerster en getuige bij de onderhavige rechtsgang. 
 
Het kerklid verzocht de kerk om inzage in documenten die passages over haar bevatten en die (als grond voor) kerkelijke 
besluitvorming over haar hadden gediend. Het kerklid wilde haar recht op correctie op grond van de Wbp uit kunnen oefenen. 
Toen de kerk het verzoek stelselmatig weigerde in te willigen, heeft het kerklid het verzoek met een beroep op haar inzagerecht 
volgens de op dat moment nog van toepassing zijnde Wbp voorgelegd aan de kantonrechter van de rechtbank Rotterdam. De 
kerk bracht bij de kantonrechter als voornaamste verweer in dat het zou gaan om documenten die bestemd waren voor 
vertrouwelijk en intern gebruik binnen de kerkenraad. De kantonrechter volgde de kerkenraad hier grotendeels in. De kerk (de 
partij die grotendeels in het gelijk gesteld was) ging echter toch in hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter. Het 
hoger beroep diende voor het  gerechtshof Den Haag, dat tot de conclusie kwam dat het inzagerecht op grond van de Wbp/AVG 
door de kerk toegekend en uitgevoerd moest worden. 
 
Nu geen van betrokken partijen cassatie heeft ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof Den Haag, ziet het platform 
graag dat de gewezen beschikking door het gerechtshof in het belang der wet bekrachtigd wordt door de Hoge Raad. 
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Het platform draagt daarvoor de volgende gronden aan: 
 
1. Nieuw gevormd recht - implementatie AVG en kerkgenootschappen   
 
Het gaat om ‘nieuw’ recht, dat zich vanwege de recente inwerkingtreding en toepassing van de AVG nog aan het vormen is. Op 
de websites van kerken is vaak te vinden dat een kerklid zich bij de Functionaris Gegevensbescherming AVG kan vervoegen met 
een verzoek tot inzage rondom de eigen persoonsgegevens. Toch is nu gebleken dat een kerk zich allesbehalve verplicht voelt 
om aan zo’n rechtsgeldig verzoek te voldoen. Ook de christelijke media (Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad) 
reageerde sterk afwijzend op de uitspraak van het gerechtshof. Dit toont onder meer aan dat kerken, en met hen vele andere 
instanties, nog volop bezig zijn met het interpreteren,  vertalen en toepassen van de AVG-wetgeving naar hun eigen specifieke 
situatie om vervolgens die ook te verwerken in bestaande reglementen. 
 
2. Niet in lijn met eerdere uitspraken rondom inzagerecht 
 
De gewezen beschikking door het gerechtshof wordt door meerdere juristen opgevat als een mogelijk onjuist gemaakte 
rechtsoverweging door het gerechtshof, omdat het niet in lijn is met eerdere uitspraken door de rechtelijke macht. Volgens de 
jurisprudentie tot 17 september 2019 ziet het inzagerecht niet op interne notities die de persoonlijke opvattingen van 
medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke bevatten en uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad (zie bv. 
ECLI: NL:RBNHO:2019:4283; ECLI: NL:PHR:2018:1273; ECLI: NL:PHR:2016:1).   
 
3. Verstrekkende gevolgen voor andere partijen/instanties 
 
De uitspraak van het gerechtshof heeft mogelijk ook verstrekkende gevolgen voor andere kerken, verenigingen en sportclubs. 
Op diverse websites van advocaten en juristen is er dan ook aandacht gegeven aan de uitspraak van het gerechtshof waarin de 
mogelijke gevolgen van deze uitspraak besproken worden. Op deze websites wordt ook geconcludeerd dat er duidelijkheid 
gewenst is over de reikwijdte van het inzagerecht, nu deze door het gerechtshof Den Haag in haar beschikking van 17 september 
jl. ruim of in ieder geval ruimer geïnterpreteerd is. Het voorleggen van de uitspraak van het gerechtshof en het laten beoordelen 
en/of bekrachtigen daarvan door de Hoge Raad kan die zowel vakinhoudelijk als maatschappelijk gewenste duidelijkheid 
verschaffen. Onzes inziens wordt daarmee rechtstreeks het cassatieverzoek in het belang der wet aangesproken, hetgeen mede 
heeft geresulteerd in ons verzoek aan u. Daarbij nemen wij tevens in ogenschouw, en leggen we u voor, dat een bekrachtiging 
van de uitspraak door de Hoge Raad tevens beschermend zou kunnen werken voor hen die zich genoodzaakt zien tot het via 
de rechterlijke macht moeten afroepen van het inzagerecht op basis van de AVG. 
 
 
Mocht u voor het kunnen beoordelen van ons verzoek nog een nadere toelichting en/of aanvullende informatie wensen, dan 
zijn wij graag bereid u die te verstrekken. Wanneer u dit past zou dit door ons ook ingevuld kunnen worden middels een 
mondeling onderhoud met u op 19 maart as., aangezien ondergetekenden op die datum in Den Haag zijn. 
 
In afwachting van uw zeer gewaardeerde reactie verblijven wij, 
 
hoogachtend, 

       M1  

(verweerster in hoger beroep procedure gerechtshof Den Haag) (getuige in hoger beroep procedure gerechtshof Den Haag) 
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