
WX, 14 november 2020  

Geachte broeder M1 en zuster G1,  

Op 25 januari jl. stuurde u ons een vertrouwelijke brief met een tiental vragen (en subvragen). 
Deze brief zou op de agenda komen van een overleg van het deputaatschap dit voorjaar (maart), 
een overleg dat niet is doorgegaan. Toen vervolgens er weer enige ruimte kwam om bij elkaar te 
komen en wij dat ook aandurfden was de vakantietijd aangebroken. 

Inmiddels hebben een aantal leden van ons deputaatschap elkaar weer ontmoet en uw brief 
besproken. 

U verwijst in uw brief naar uw eigen casus (een casus die wij overigens niet bij name kennen; wij 
nemen aan dat het gaat om de zaak ECLI:NL:GHDHA:2019:2398) en heeft ons geen toestemming 
gegeven de inhoud van uw brief met derden te delen. Het is voor ons lastig uw brief inhoudelijk te 
beantwoorden en wel om drie zelfstandige redenen: 
- u verwijst naar uw casus. Het past niet binnen de opdracht die wij van de Generale Synode 
ontvingen om als deputaatschap in een lopende zaak een standpunt in te nemen: daar is een 
behandelend deputaatschap voor; 
- het is bovendien niet goed mogelijk om een antwoord te geven als de informatie (u verwijst naar 
uw website) afkomstig is van een direct betrokkene in de lopende zaak; 
- tenslotte wij willen ons werk kunnen rapporteren aan de generale synode zonder geheimhouding. 

Uit uw brief blijkt dat u de “kwestie WP1” aan kerkelijke verbanden heeft voorgelegd en ook 
heeft voorgelegd aan instellingen buiten de kerken. Op dit punt kunnen wij u niet veel meer 
informatie geven dan u elders al hebt vergaard. Wel blijkt uit vele geschillen (zowel binnen als 
buiten kerkgenootschappen) dat het goed omgaan met beroepsgeheim en privacy, openbaarheid 
en transparantie, evenwichtskunst vergt die zich nauwelijks in algemene regels laat vangen. 

Sinds vele jaren kent het verband van de GKv de mogelijkheid van kerkelijke rechtspraak en 
daarvoor heeft de generale synode generale regelingen opgesteld om onrecht jegens een 
gemeentelid te beoordelen in een zuivere rechtsgang. Hoe in deze rechtspraak het evenwicht 
gevonden moet worden, kunnen wij evenmin in algemene zin beantwoorden. 

Het spijt ons dat wij niet concreter antwoord kunnen geven. 

Van uw brieven aan de GS van 28 december 2019 met kenmerk 191228-GSGKV2 en van 30 
december 2019 met kenmerk 191230-GSGKV1 die u ons in CC mailde hebben wij kennis genomen. 

Uw brief van 11 november 2020 is nog niet behandeld binnen ons Deputaatschap. U ontvangt naar 
verwachting op korte termijn een antwoord op die brief. 

Met vriendelijke groet, 

 

Secretaris Deputaten Kerkrecht

 




