
 
______________ 

Pagina 1 van 21 
 

KLAAGSCHRIFT 
 
Aan de secretaris van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag 
 
Naam    :  
Voornamen   :  
Geboortedatum  :  
Straat    :  
Postcode, woonplaats :  
Telefoonnummer :  

 

Uw relatie tot de persoon namens wie u klaagt, is:  
 
Klager   : betrokkene 
Arts   : preses kerkenraad / machtspositie waarbinnen artsenstatus is gebruikt. 
 
De arts is enige jaren de preses van de kerkenraad geweest van de kerkelijke gemeente waarvan ik gemeentelid ben. 
Hij heeft zijn status als arts meerdere keren ingezet om buiten mij om – onder de noemer van kerkelijk ambtsgeheim – 
over mij te schrijven en de besluitvorming van de kerkenraad over mij rechtstreeks te beïnvloeden.  

 

Dient een klacht in tegen:  
 
Naam en voorletters :   
Praktijkadres   :   
BIG-nummer  :   
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Feiten die aan de klacht ten grondslag liggen  
 
De feiten die aanleiding zijn voor mijn klacht 
Een uitgebreid feitelijk verslag vindt u in de toelichting op de feiten (bijlage 200302). In die bijlage is ook beschreven 
wat er in de aanloop naar de onderstaande feitelijkheden is gepasseerd. In onderstaande gedeelte beperk ik me tot de 
meest schrijnende/relevante feiten. Door tussenkomst van een ambtsdrager – hij raakte in gewetensnood - uit de 
kerkelijke gemeente waar deze kwestie zich afspeelt, heb ik alle deze kwestie betreffende documenten ontvangen. Als 
hij mij niet had bijgestaan, had ik nog steeds met lege handen gestaan. De huidige kerkenraad beschermt nog steeds 
deze arts, die als voormalig voorzitter aanzien geniet. Hieronder vindt u enkele citaten uit de rapportages van de arts. 
De onderstaande documenten zijn ook als bijlage bijgevoegd en zijn genummerd naar jaar-maand-dag, zo is bv. een 
document van 9 april 2015 weergegeven als bijlage 150409. 

 
1. Op 9 april 2015 heeft de arts - ook de voorzitter van zowel het moderamen (dagelijks bestuur) als preses van 
de kerkenraad (het gehele kerkbestuur) - een mail over mij aan het dagelijks bestuur van de kerkelijke gemeenschap 
(Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te WP1) gestuurd. In deze brief heeft de arts zich bovendien beroepen op een artikel 
uit een medisch tijdschrift en voegt als ‘bewijs’ een afbeelding van de titelpagina van het tijdschrift toe (zie afbeelding 
hieronder). Het gaat om het artikel Heb oog voor het lijden van uw patiënt  van de hand van arts Ignace Schretlen. Zijn 
weergave van het artikel vormt een forse tegenstelling met de inhoud van het artikel. Dhr. Schretlen is bereid om uitleg 
te geven aan zijn bedoeling en aan zijn visie. De arts/preses brengt hiermee de integriteit van de medische wetenschap 
ernstig in diskrediet en beschadigt hiermee tevens zijn collega-arts. 
 
In de brief (bijlage 150409) staan uitlatingen over mij waarin hij eerst ingaat op een gespreksverslag zoals dat door 
gemandateerden namens de kerkenraad, een ander gemeentelid en door mij gezamenlijk is vastgesteld. De afkorting 
KR staat voor kerkenraad, de afkorting ND voor Nederlands Dagblad. Hij schrijft het volgende: 

 
[…] Op paaszaterdag me nogmaals gebogen over alle correspondentie mbt KLAAGSTER. Dit ter 
voorbereiding extra KR smal en ivm afspraak een bijlage te leveren tbv archivering moderamen. 
 
Opnieuw getroffen enerzijds door de litanie van zware verwijten en beschuldigingen, in combinatie 
met het onjuist weergeven van feiten plus opblazen van gebeurtenissen. Anderzijds door het 
opgeroepen lijden van Klaagster, haar gezin en familie, maar ook van KR leden. 
 
Mede naar aanleiding van een verhaal recent in MC en commentaar daarop in het ND, is het 
onderscheid tussen diagnose (en gedrag) en lijden belangrijk : Het is goed een gesprek te allen 
tijde te starten met de liefde voor broeders en zusters. Daarnaast het functioneren als KR zelf 
kritisch te bezien. Die weg is bij uitstek bewandeld, met name de inspanningen van Ambtsdrager A 
en Ambtsdrager B. 
 
Dat alles overziende valt niet te ontkomen aan de vaststelling dat Klaagster’s gedrag afwijkend 
is en niet normaal in het kerkelijk verkeer. Er lijkt sprake van een (niet 
uitgerijpte?) karakter structuur, die structureel in conflict komt met anderen en 
zich (secundair) ernstig gekwetst voelt en dan excuses eist. Zelfreflectie 
ontbreekt. Een diep autoriteit vraagstuk is, vermoed ik, niet uitgesloten. Als 
gevolg van deze gesteldheid worden allerhande gebeurde, dan wel vermeende 
feiten in een eigen (subjectief) daglicht geplaatst. Klaagster’s waarneming 
conflicteert met hetgeen een andere partij (KR of wie dan ook) doet of zegt. Zo 
ontstaan er verschillende waarheden, die elkaar in een gesprek niet goed meer 
bereiken. Naast pastorale begeleiding en veel liefde lijkt me professionele, 
wellicht contextuele begeleiding, dringend gewenst. In de tussentijd dienst de 
kerkelijke gemeente niet verder te lijden onder, dan wel beschadigd worden 
door haar gedrag. De gevolgen voor haar man, kinderen en familie zijn groot. 
Een ‘normale’ kerkelijke doorstart, gesprekken en weer met elkaar verder leven lukt niet. […] 
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2. Op 11 april 2015 heeft de arts/preses een brief over mij aan het gehele kerkbestuur opgestuurd. Het 
kerkbestuur had als taak besluiten over mij te nemen op basis van het gespreksverslag (150218) en de daaruit volgende 
adviezen van de gemandateerde kerkenraadsleden. Het in opdracht van de kerkenraad opgemaakte gespreksverslag 
wordt echter door hem achtergehouden. De arts geeft aan ‘terughoudend’ te zijn in wat hij deelt, waarmee hij 
opnieuw niet wil laten lezen dat er goede gesprekken zijn geweest tussen mij en gemandateerden namens de 
kerkenraad. Wel geeft hij zijn eigen versie van wat er is gebeurd en voegt daar ongevraagd onjuiste niet ter zake doende 
beschadigende informatie aan toe. Hij doet voorkomen alsof deze informatie feitelijk is, maar overlegt de bewijslast 
van hetgeen hij stelt niet. Hij kan dit overigens ook niet. Hij houdt daarnaast zelf de regie door het oorspronkelijke 
gespreksverslag niet te overleggen maar uitsluitend (bij hem) opvraagbaar te maken (zie bijlage 150411). Toch besluit 
de kerkenraad op 23 april dat hij het ‘met mij in orde moet gaan maken’. Er volgt een gesprek tussen mij, mijn man en 
hem met nog een kerkenraadslid op 4 mei. 

 
3. Op 4 mei 2015 vindt er een vreselijk gesprek plaats. Er wordt me door de arts meegedeeld dat ik nog een 
plekje aan de rand van de gemeente mag hebben. Ik spreek hem aan op het feit dat hij thuis met zijn vrouw over me 
heeft gesproken, aangezien ik al in maart een niet mis te verstane brief van haar heb ontvangen. Hij is daar echter niet 
op aanspreekbaar. Als we hem vragen uit ons huis te vertrekken, doet hij dit niet. Later hebben we begrepen dat dit 
daarmee eigenlijk huisvredebreuk betreft. Omdat hij mij een zeer onveilig gevoel geeft, nota bene in mijn eigen huis, 
ben ik niet in staat hem een hand te geven. Ik heb me hier schuldig over gevoeld, maar nu, pas na jaren, besef ik dat 
het andersom behoort te zijn. Mijn angst voor deze man neemt zienderogen toe. Op 1 juni 2015 zijn mijn man en ik op 
ons verzoek bij de kerkenraad geweest. We hebben daar voor het eerst mogen en kunnen vertellen wat ons tot op dat 
moment was overkomen. Ook onze samenvatting van het 4 mei-gesprek is hierin opgenomen. Die vergadering maakte 
indruk op ons en op de kerkenraad en het leek weer allemaal in orde te komen (zie bijlage 150601).  

 
4. Tot een ruime week later. Op 12 juni 2015 heeft de arts, tevens preses van de kerkenraad en voorzitter van 
het moderamen, mij opnieuw (nu in veel bredere kring) in diskrediet gebracht door een brief over mij te schrijven aan 
zowel de gehele kerkenraad, als ook aan de leden van de gemeente die kort daarna zouden toetreden tot de 
kerkenraad. Hij breidt de kring van mensen die hij over mij inlicht uit. Hij voegt bovendien nog meer ‘feiten’ over mij 
toe, die hij eveneens op geen enkele wijze onderbouwt. Hij dringt heel erg aan op het hebben van onderling 
vertrouwen. Op deze manier profileert hij zich sterk als ‘een van hen’. Hij verwacht dus van zijn medebroeders 
onvoorwaardelijk vertrouwen te ontvangen. Het blijkt een uitstekende manier te zijn om te doen alsof ik tegen de 
kerkenraadsleden zou zijn. Niets is echter minder waar, maar het werkt helaas wel. Hij stelt zich (als dader) in deze brief 
continu op als slachtoffer en wekt medelijden op, maar hij doet alsof ik die houding heb. Die houding heb ik echter 
nooit ten toon gespreid. Achteraf denk ik dat hij daar wellicht bang voor was. Hij is ook vrienden aan het verzamelen, 
hij laat zich positief uit over mensen die hem terzijde staan. Hij stelt dat ik afwijkend gedrag heb en gaat op zoek naar 
de reden. Hij draagt zelf ook meteen het antwoord op die vraag aan. In deze brief stelt hij een diagnose over mij, 
weliswaar met een vraagteken, maar het is onmiskenbaar dat hier een ‘deskundig’ oordeel over mij geveld wordt. 
Vanaf deze dag word ik in de kerk door niemand meer serieus genomen. Volgens hem is door mijn gesteldheid het 
kerkenraadswerk niet meer veilig. Hij vindt ook dat verslagen van gesprekken tussen leden en kerkenraad niet ter 
inzage mogen zijn. Doordat hij mij tegenover de kerkenraadsleden stelt, wint hij op deze manier deze mensen voor 
zich en voorkomt hij dat ik te horen krijg wat hij over me schrijft. Hij polariseert ten koste van mij. Bovendien stelt hij 
dat ouderlingen namens God spreken. Daarmee geeft hij ook zijn eigen woorden hele grote waarde. Ik veronderstel 
dat u de arts om bewijslast vraagt van hetgeen hij stelt. Hij noemt deze brief Reflectie, maar dat is niet wat hij doet. Hij 
kijkt niet terug op eigen handelen, maar voert steeds opnieuw aan dat ik dat niet kan in zijn ogen. Toen ik in najaar 
2019 voor het eerst deze brief doorlas, was ik opnieuw wekenlang van slag. Nog nooit eerder heb ik gelezen dat ik niet 
empathisch zou zijn. Laat nou juist mijn empathie een van de punten zijn waarom en waarop ik in mijn werk al jaren 
gewaardeerd word. Het is ook bijzonder dat hij nog wel wil dat ik gebruikt word om de kerkelijke feestdagen extra 
feestelijk te laten zijn vanwege mijn muzikale talenten. Dit lijkt op een handreiking jegens mij, terwijl ik ondertussen 
onder de tafel keihard weggeschopt word. Hij is van overigens ook van mening dat ik mijn betrokkenheid op andere 
leden van de gemeente niet zou mogen laten blijken, volgens hem heb ik daar niets mee te maken. De ongelijke 
machtsverhouding blijkt ook uit het feit dat hij voorafgaand aan besluitvorming opnieuw overleg heeft gehad, daar 
deze brief aan toevoegt, terwijl hij daarmee het werk van gemandateerden volledig doorkruist. 
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Hij laat zich over mij, mijn man en mijn kinderen als volgt uit (zie ook bijlage 150612):   
 

 

Beste allen, 

Zoals al even beloofd aan enkelen, bijgaand een gedachten vorming ten behoeve van smal 22/6. 

hartelijke groet 

NAAM ARTS/PRESES 

Inleiding 

[…] 

Zo direct voor de bevestiging ambtsdragers en wisseling van de wacht heb ik behoefte aan reflectie. 

Dat betreft met name het zorgadres van de fam KLAAGSTER. De gedachten daarover wil ik graag 

met jullie delen. Ook op weg naar de smalle vergadering van 22/6. Met een belangrijke vraag in het 

hoofd. We zijn kerkenraad (KR). Maar hoe en waarom mogen we tot besluiten komen over onze 

zuster? Wat zijn de feiten, wat zijn de maatstaven? 

Feiten 

Gezin KLAAGSTER: kinderen niet opvallend vrolijk of uitbundig, eerder timide. Man op de 

achtergrond met weinig eigen profiel, lijkt niet in staat leiding te geven aan het gedrag van zijn 

vrouw. Eerdere conflicten binnen het huwelijk en op de Wegwijzer. 

[…] 

Eigen emoties 

De afgelopen weken moest ik me nogmaals verdiepen in de onverkwikkelijke situatie rondom zr 

KLAAGSTER. Daar heb ik allerlei emoties bij en een slechte nachtrust. Het laatste kwam vooral 

door heftige persoonlijke beschuldigingen, geuit tijdens het pastorale bezoek. De beschuldigingen 

grepen me aan, ook omdat die mijn vrouw betroffen. Zo werd ik ervan beticht m’n functie thuis 

misbruikt te hebben door informatie over haar te delen. Dat acht ik een schandalige aantijging, die 

onjuist is. Ik deel nooit details, ook niet over patiënten, anders dan in algemene zin waar ik mee 

bezig ben. Tijdens het gesprek hanteerde zr KLAAGSTER herhaaldelijk termen als: ‘mijn/onze 

voorwaarden’ en ‘dit pikken we niet’. Ze draaide me de rug toe, weigerde me een hand te geven (in 

tegenstelling tot br KLAAGSTER). 

Het heeft me goed gedaan de ontstane situatie met br XA, met het moderamen en met brs XB en 

XC te delen. Samen met de brs XA en XD heb ik op 4/5 een bezoek afgelegd. In het gesprek werd de 

lijn gevolgd die we eerder met elkaar binnen de raad besproken hadden. Daarnaast heb ik 

persoonlijk niets tegen zr KLAAGSTER, nooit problemen gehad ook. Integendeel zou ik zeggen. Ik 

kan me niet anders heugen dan een normale relatie, zoals met de andere leden van onze kerk. De 

basisgedachte is vertrouwen, geen wantrouwen. 

Verder terugkijkend begon het verhaal met de heftige mail eind december 2014. Daarin waren 

bewust koppen als leugenachtig en demotiverend geplaatst. Ernstige verwijten aan de KR, let wel 

over zaken die zr KLAAGSTER zelf niet eens aangingen. Met de kennis van nu, denk ik, was het 

verstandig geweest meteen samen met br XA naar de ADRES gereden te hebben voor een gesprek. 

In die zin betreur ik het zeer dat het zo gelopen is. Maar dan nog. Wat is toch de bron van de lange 

reeks conflicten en dit afwijkende gedrag ? Is het een vorm van narcisme? 

 

Narcisme, (zie ook Wikipedia bijvoorbeeld) kenmerkt zich door: 

• Opvallende behoefte aan bewondering, erkenning, aandacht, bevestiging. Overtuiging meer 

rechten te bezitten dan anderen, claimen van voorkeursbehandelingen of beloningen. 

Gevoelens van grootsheid en eigen belangrijkheid. Altijd beter weten hoe iets moet. 

• In feite een compensatie voor een laag gevoel van zelfwaarde. 

• Weinig stabiele gemoedsrust met wantrouwen en onvermogen tot langdurige, vertrouwelijke 

relaties. Samen met gebrek aan wederkerigheid, jezelf opblazen en anderen afstoten (de ander 

is altijd fout) wordt dit de narcistische cirkel genoemd. 

• Onderontwikkeld inlevingsvermogen ten aanzien van behoeften of opvattingen van anderen. 

• Boosheid en woede aanvallen als iemand wel tegenspreekt of een spiegel voor houdt 

• Manipulerend claimend gedrag. Anderen gebruiken; jaloezie; complot denken. 

• Obsessie met fantasieën over succes, roem, macht, zowel fysiek als intellectueel 
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• De bron kan de jeugd zijn waarin ouders de emotionele behoeften van hun kind 

verwaarloosden 

Enkele gevolgen van dit handelen 

• Narcisten zuigen vaak anderen leeg door destructieve manier van werken 

• Zijn nooit tevreden; kunnen niet toegeven dat ze het verkeerd hadden 

• Missen inleving: weten niet wat ze anderen aandoen en zijn in essentie niet in anderen 

geïnteresseerd 

 

Het kerkenraadswerk 

In het ambt zijn er regels en afspraken die helpen bij lastige, complexe situaties. 

Gesprekken op de KR zijn veilig (heb ik afgelopen seizoen in de raad diep mogen ervaren). 

Als ambtsdrager kom je niet persoonlijk op bezoek. Je vertegenwoordigt God, zowel in liefde voor 

zijn kinderen als in het waken over de heiligheid van zijn gemeente. Troosten, bemoedigen maar 

ook vermanen gebeuren in het zelfde ambtsgewaad. Een ouderling spreekt altijd namens de KR, 

terwijl de KR met één mond spreekt. 

Verder is een belangrijke regel dat ook het pastoraal gesprek veilig is. Die bescherming geldt zowel 

de bezochte br(s) en/of zr(s) als de bezoekende ouderling(en). Verslagen maken van bezoeken 

(uitdelen of selectief mailen daarvan) is de bijl aan de wortel van het ambtsbezoek. 

[…] 

Even een korte toelichting. Een en ander past in het beeld van de ‘personalized society’. Het 

individuele welzijn gaat daarbij boven alles. Het eist op ruwe, hoge toon tijd, kosten en inspanning 

van (ook kerkelijke) hulpverleners. In de gezondheidszorg heb ik van dichtbij compensatie 

modellen zien ontwikkelen. Een 3-tal voorbeelden: hoe verplaats ik me in de patiënt, hoe streef 

ik naar reintegratie, en waar nodig hoe de-escaleer ik fout gedrag. 

[…] 

Als moderamen hebben we enorm veel tijd besteed aan de ‘personalized care’ van de fam 

KLAAGSTER. Hebben we misschien de keerzijde laten liggen: Gods liefdevolle vermaningen en 

vragen als hoe gedraagt onze zuster zich in de kerk. Is er nog respect voor de ouderlingen? Wat 

verbindt in plaats van wat verdeelt ons? 

En waar blijft het inzicht, het nadenken over haar eigen rol in het ontstaan van het lijden? Kortom 

ze voelt zich slachtoffer, aanvaard gezag van de KR niet en uit beschuldigingen. Maar waar is de 

zelfreflectie? 

 

Conclusies: 

• De basis houding is het liefdegebod: God liefhebben boven alles, je naaste als je zelf. 

• Ik ervaar een diep gevoel van medelijden en onmacht. 

• In de loop van het afgelopen seizoen ben ik me in de contacten met zr KLAAGSTER toenemend 

   onveilig gaan voelen. 

• De talrijke feiten, waarnemingen en recente gebeurtenissen rechtvaardigen de conclusie dat 

   het gedrag van zr KLAAGSTER ernstig afwijkend is. Het vertoont kenmerken die zeer wel zouden 

   kunnen passen bij een NPS, narcistische persoonlijkheid stoornis. Het lijkt me dringend 

   gewenst dat zij op korte termijn professionele hulp zoekt. Daarnaast zou zij in de kerk een 

   personal coach kunnen vragen die haar en anderen behoedt voor verdere schade. 

• Het is onverantwoord zr KLAAGSTER weer een vaste leidinggevende of belangrijk 

   representatieve taak in de gemeente te geven. Incidentele of kortdurende projecten zijn wel 

   geschikt daarentegen, gezien haar bijzondere muzikale gaven. Daarbij valt te denken aan 

   christelijke feestdagen of een belijdenisdienst. 

 

5. In de zomer van 2015 lijkt de hele kwestie met de kerkenraad nagenoeg opgelost. Ik heb een aantal goede 
gesprekken gehad met een afvaardiging van de kerkenraad en er is excuus gemaakt namens de kerkenraad voor het 
mij ten onrechte ontnemen van taken en voor de uiterst slordige communicatie daarover.  
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Er is mij echter niets verteld over het bestaan van de bovenstaande brieven. Er volgen nog afspraken waaraan ik en de 
kerkenraad zich zullen houden. Een verslag van de gehouden gesprekken zal aan de kerkenraad worden gerapporteerd 
(zie bijlage 150819). Dat ik kan reflecteren wordt overigens in dit verslag bevestigd. Hierin staan ook een aantal 
afspraken. Deze ben ik nagekomen. 

 
6. De afspraken die de kerkenraad moet nakomen worden echter door de arts/preses/voorzitter geblokkeerd. 
In het najaar van 2015 zet hij medebroeders uit de kerkenraad onder druk. Verschillende broeders proberen met hem 
in gesprek te komen, maar hij weigert hen de toegang. Hij wil dat zij zich achter hem scharen en zich niet langer inzetten 
voor mij. Dat lukt uiteindelijk. Een voorbeeld van iemand (een van de gemandateerden die namens de kerkenraad zich 
voor mij en ons gezin zou inzetten om ons onze plek terug te geven in de gemeente) die zich onder druk gezet voelt 
(zie ook bijlage 151026): 

 

 

7. In december 2015 staat de arts onder druk van de kerkenraad om met mij in gesprek te gaan vanwege een 
kerkenraadsbesluit om mij mijn plek in de gemeente terug te geven. Een van de afspraken is dat hij in gesprek gaat met 
mij. Hij weet dit te voorkomen door aan de kerkenraad opnieuw een brief te schrijven waarin hij mij beschadigt. 
Bovendien besteedt hij erg veel woorden aan zijn eigen leed en verdriet dat hij aan mij toeschrijft. Hij stelt hierin 
opnieuw dat ik vanwege mijn karakterstoornis bij hem (en volgens hem ook anderen) veel leed veroorzaak. Ik wil u 
voorleggen dat hij al zijn stellingen moet onderbouwen, want hetgeen hij stelt is m.i. niet aantoonbaar, integendeel. 
Het lijkt eerder zijn angst te worden ontmaskerd te weerspiegelen. Ik wil hier niet onvermeld laten dat ik nog steeds 
een spreekverbod had (al vanaf januari) en dat ik me daar helaas aan heb gehouden. Hij laat zelfs een ‘wijze broeder’ 
dingen over mij zeggen. Hij heeft echter nooit willen (of kunnen?) vertellen wie dat geweest zou zijn. Ook wordt 
duidelijk dat door het achterhouden van het gespreksverslag (150218) aan de gehele kerkenraad en het achterhouden 
van het statement van mij en mijn man van 1 juni 2015 aan alle nieuwe leden van de kerkenraad de meeste leden 
slechts ten dele weten of zelfs geen idee hebben waarover het al die tijd gaat. Dat ik mij volgens hem  persoonlijk over 
leden van de kerkenraad uitlaat is ver bezijden de waarheid. Wél heb ik geregeld de kerkenraad aangeschreven over 
de taakuitvoering.  Hij doet de volgende uitlatingen (zie ook bijlage 151219) over mij: 

 

Brs, 
Na rijp beraad en overleg heb ik besloten per 1/1 a.s. terug te treden als preses (niet uit het ambt). 
Gezien alle ziekenhuis drukte was het er praktisch wellicht toch een keer van gekomen, maar dat 
is niet de hoofd reden. 
Het kost me moeite het mailtje eruit te doen, heb het een poos voor me uitgeschoven. 

KR-P4

M1

M1

KR-P4
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[…] Dank voor jullie steun, broeders. Arjen vroeg me waar het al die tijd over gaat? Een vraag, die 
ik aanvankelijk niet goed kon beantwoorden. Inmiddels is me duidelijk dat er een aantal zaken 
spelen. Zr KLAAGSTER heeft naast bijzondere muzikale gaven een niet te verzadigen honger naar 
bevestiging en aandacht. Meestal volgt een dergelijk gedrag uit grote onzekerheid. Het afdekken 
daarvan door eisende aandacht is een motor die steeds brandstof nodig heeft. Die wordt 
gevonden in aandacht en waardering voor prestaties. Conflicten over al dan niet vermeende 
fouten (van anderen) liggen steeds op de loer. Autoriteit of tegenspraak druisen in tegen het 
karakter. Naar mijn inschatting heeft de begeleiding door kerkenraadsleden weinig opgelost. Het 
heeft de procesgang gestimuleerd in plaats van af te buigen naar normale proporties. De 
kerkenraad is zelf met haar aan de slag gegaan en er is geen professionele hulp ingeschakeld. Dat 
beschouw ik als gevaarlijk, voor haarzelf en voor andere leden van onze kerkgemeenschap. Hoewel 
zr KLAAGSTER zich verbaal en met brieven/mails misdraagt en anderen beschadigt, heb ik in de 
eerste plaats vooral medelijden. Het gedrag volgt uit een karakterstoornis. Het gedrag van 
ANDER KERKLID, ook een begaafde broeder, daarentegen is me een raadsel. Wellicht leven er 
frustraties uit vroegere periodes. Zijn reactiepatroon en woordkeuze zijn primair. Zoals hij in een 
gesprek eens zei: ‘Als m’n broertje iets vervelends doe, sla ik hem ook op z’n bek’ en later in gesprek 
met PREDIKANT en ondergetekende: ’de kerkenraad maakt er een klerezooi van’. Het is voor mij 
taal van de straat die in het kerkelijk verkeer niet thuis hoort. 
Het feit dat zr KLAAGSTER en br ANDER KERKLID elkaar gevonden hebben door steeds op het zelfde 
moment hun brieven of mail te sturen, maakt het nog ingewikkelder. Zij wantrouwen bij herhaling 
het functioneren van de kerkenraad en richten dit persoonlijk op enkele KR leden. Het koppelen van 
elkaars bezwaren is op zijn minst vreemd. Dat de een niet aan het HA gaat omdat de ander een 
conflict heeft met de KR is voor hen blijkbaar gewoonte geworden. Ik zie dat als ontheiliging van 
het HA. Dat er ook met andere gemeenteleden over dit soort zaken gesproken wordt, wat mij weer 
bereikt op een huisbezoek, beschouw ik als laster en daarmee tuchtwaardig. Een wijze broeder, 
nu niet in de raad, noemde het gedrag van onze zr onlangs een giftige wortel die heel de 
gemeente beïnvloedt. Dit stelt de kerkenraad voor de vraag wat de opstelling van de raad behoort 
te zijn wanneer brs en zrs de raad wantrouwen, hun wantrouwen persoonlijk maken door laster en 
zich bij herhaling in woord en gedrag misdragen. 
[…] Zo heb ik samen met jullie ook geleefd in de raad. Toch: is er nog vermaning en tucht? Het gaat 
hier om de belijdenis dat we allen zondaars zijn en allen leven van Gods genade. Durven we in deze 
tijd nog te benoemen dat iets fout is. Of zijn we zo gewend aan het dagelijkse ‘framen’ van allerlei 
gedrag dat we niet anders meer kunnen dan ongemakkelijk toedekken wat kwaad is? Een 
belangrijke vervolg vraag: is het geoorloofd beschadiging van gemeenteleden toe te staan, zelfs te 
faciliteren? In mijn professionele omgeving speelt primam non nocere een grote rol. Doe alles 
wat je kunt voor het welzijn van een ander, maar beschadig hem of haar niet. In de kerk gebeurt 
nu het omgekeerde. We laten schadelijk gedrag toe door de taken van onze br en zr niet te 
begrenzen. We horen iedere zondag de wet als tien woorden van leven, maar wat doen we ermee 
in de gemeente? Persoonlijk zie ik ons allen als zondaren, waarbij God genadig vergeeft. Dat is geen 
rem , maar juist een aanmoediging om elkaar in liefde te vermanen, wat ten goede komt aan heel 
de gemeente. Broeders, voor mij is er een grens bereikt. Tegen deze achtergrond kan ik als preses 
geen verantwoordelijkheid meer dragen voor wat zich de laatste tijd heeft afgespeeld en hoe de 
raad daar mee is omgegaan. […] 

 

8. Op 31 december beschrijft een ambtsdrager hoe hij de houding van de arts/preses ervaart. Hij maakt duidelijk 
hoe de kerkenraad keer op keer in gesprek probeert te komen met de arts, maar hoe dit geweigerd wordt. Terwijl ik 
me aan de afspraken heb gehouden, blijkt dat het steeds opnieuw de preses is die de besluiten van de kerkenraad 
blokkeert. Hij is niet aanspreekbaar op zijn handelen en hij weigert zich te verantwoorden voor zijn handelen. In plaats 
daarvan kruipt hij in de slachtofferrol. Het gesprek dat deze arts met mij moet hebben (kerkenraadsbesluit), is er tot op 
heden niet geweest. Ook wordt duidelijk hoe ik al tijden word geframed door de arts (zie bv. bijlage 151231). In de 
periode hierna treedt de arts af als voorzitter van de raad en wordt een van zijn vrienden de nieuwe voorzitter. Die 
voorzitter maant mij en mijn man dat de arts erg onder druk staat en dat de druk vanwege de situatie ‘levens kan gaan 
kosten’. Impliciet wordt mij dus al bij voorbaat in de schoenen geschoven dat fouten van de arts op mijn conto komen 
te staan. De arts is nog steeds lid van de raad, dus er verandert voor mij niets. 
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9. In het voorjaar van 2016 besluit de kerkenraad om een adviseur en een mediator (zie bijlage 160215) aan te 
trekken. In het besluit van 15 februari staat helder vermeld dat het aanvaarden van mediation aan alle partijen als 
harde voorwaarde wordt gesteld. De mediation wordt door de arts echter geweigerd (zie bijlage 160313). De adviseur 
wordt door enkele leden van de kerkenraad ingelicht, de broeder (zie bij punt 6) welke bevriend is met de arts is degene 
die de adviseur inlicht. Ondanks de toezegging heb ik geen gesprek met de adviseur.  
De arts bemoeit zich actief met hetgeen aangeleverd wordt aan de adviseur. Ten onrechte wordt mijn brief waarover 
ik excuus heb gemaakt meegenomen en ten onrechte wordt de smaad en laster van de arts niet voorgelegd. De 
uitkomst van het advies is dan ook zoals te verwachten is. Over mij wordt wederom gesteld dat ik aan een 
karakterstoornis lijd en dat ik psychische hulp nodig heb. Het advies wordt buiten mij om op schrift gesteld en dit advies 
heb ik tot op de dag van vandaag niet ter inzage overlegd gekregen. Het advies wordt bovendien door een leek 
gegeven. 
Het komt de arts echter wel goed uit, want het advies pakt behoorlijk in zijn voordeel uit, hij zou zelfs in ere hersteld 
moeten worden. De arts is van de medische uitlatingen over mii, gedaan door iemand met een grote status op het 
gebied van kerkrecht, volledig op de hoogte, maar hij grijpt opnieuw niet in en komt zijn zorgplicht jegens mij niet na. 
Bijlage 160415 betreft het advies van de adviseur. 

 
10. Op diverse data doe ik een verzoek aan de kerkenraad toekomen om het advies, besluiten en overige gronden 
die tot besluiten hebben geleid ter inzage aan te leveren. Dit recht op inzage wordt mij ontzegd. De arts is dan nog 
steeds lid van de kerkenraad en hij weet dus wat hij ten onrechte voor mij achterhoudt. Als ik een advocaat in de arm 
moet nemen om een pro forma bezwaar te maken om besluiten in handen te krijgen, is dat een financiële aderlating 
voor me. De arts heeft – hij is nog steeds lid van de kerkenraad – geen enkele blijk gegeven van besef hiervan. Ik krijg 
echter van de kerkenraad zowel een afwijzing op mijn pro forma bezwaar omtrent de inzage, als ook een brief waarin 
de kerkenraad excuus aan mij maakt. Hiermee is overduidelijk dat er nu binnen de raad een tweedeling is ontstaan, 
want de beide brieven van dezelfde datum nota bene spreken elkaar tegen qua intentie. Voor de arts is het excuus de 
reden om af te treden als lid van de kerkenraad. Het excuus van de kerkenraad van 29 november 2016 (zie bijlage 
161129) bevat de volgende passages: 

 

 
 

11. De excuusbrief heb ik geaccepteerd onder de voorwaarde dat de onjuiste informatie die over mij is 
gepasseerd en vastgelegd, in alle transparantie met mij besproken wordt. Aan deze voorwaarde om te komen tot 
verzoening wil de kerkenraad echter geen gehoor geven. Met de kennis van nu vind ik dat onbestaanbaar. Hoe kun je 
aan verzoening werken terwijl je geen verantwoordelijkheid neemt voor alle smaad en laster die over mij verspreid is? 
Omdat mijn veelvuldige verzoeken tot inzage niet worden gehonoreerd leg ik de vraag om inzage op 7 maart 2018 
voor aan de kantonrechter. Hetgeen de arts heeft geschreven wordt op dat moment al 3 jaar voor me 
achtergehouden. Hiervan is de arts volledig op de hoogte. De kerkenraad heeft in tegenstelling tot mij, wél de 
mogelijkheid om de gemeente (600 leden) te informeren. Om gezichtsverlies te voorkomen wordt dit dan ook gedaan. 
Men schrijft over de rechtszaak een brief aan de gemeente. Hoewel de informatie die aan de gemeente (600 mensen, 
waaronder een groot deel van onze familie en van inmiddels voormalige kennissen) wordt verstrekt apert onjuist is, 
grijpt de arts niet in en laat hij de berichtgeving intact. In deze brief staan geen medische gegevens over mij, maar de 
kwalificaties vloeien wel voort uit het frame waarin ik inmiddels ben geplaatst (zie bijlage 180527). 
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12. Tijdens de rechtszaak en daarna (vanaf mei 2018) wordt mij pas duidelijk hoe vaak er door de arts over mij 
geschreven is. Mijn getuige legt hierover ook een verklaring af (zie bijlage 200229). De kerkenraad verklaart echter dat 
de desbetreffende stukken (en andere) grotendeels zijn vernietigd en/of dat ze alleen voor intern gebruik zijn bestemd 
vanwege hun vertrouwelijke karakter. Inmiddels weten we dat de zogenaamde vertrouwelijke informatie over mij júist 
aan mij toekomt. Hier was echter het woord ‘verhullend’ meer op z’n plek. De arts grijpt echter niet in (zie bijlage 
180711). 

 
13. De beschikking van de rechtbank volgt op 22 augustus 2018. Van de hand van de arts hoeft de kerkenraad mij 
slechts één brief ter inzage te overleggen. Dat betreft de brief van 19 december 2015. Verder moet ik nog een brief ter 
inzage ontvangen die door een medebroeder is geschreven en die dat prima vindt. 
Voor het overige besluit de kantonrechter dat stukken die vernietigd zouden zijn (zo stelde de kerkenraad ten 
onrechte) of die voor intern gebruik bestemd zijn, niet ter inzage hoeven te worden overlegd. De kerkenraad besluit 
evenwel om vanwege de brief van de arts in hoger beroep te gaan. Aan de gemeente wordt het door de kerkenraad 
op een geheel andere wijze meegedeeld. Het zou gaan om ‘pastorale brieven’ die ‘in vertrouwen’ geschreven zijn. De 
arts, die als gemeentelid hierover op dezelfde wijze is geïnformeerd, corrigeert de handelwijze van de kerkenraad niet 
en staat dus opnieuw toe dat ik op ernstige wijze geschaad word binnen de kerkelijke gemeenschap. Beetje bij beetje 
wordt alles wat en iedereen die mij lief was binnen de kerkelijke gemeente afgenomen. Het is ontluisterend dat juist 
de brief aan de gemeente bevestigt dat de brief van de arts door de kerkenraad uiterst serieus besproken is door de 
kerkenraad. Men acht de brief daarmee van grote waarde. De kerkenraad heeft het ervoor over om hier de gemeente, 
maar ook mij, heel veel geld aan te laten besteden. Alles om de arts en zichzelf te beschermen. De kerkenraad laat ook 
deze keer niet na om mij moreel te veroordelen vanwege het feit dat ik informatie over mezelf opvraag. Er wordt een 
onjuiste tegenstelling geschetst tussen mijn onbijbelse houding en de kerkenraad die zo graag verzoening wil. Het is in 
kerkelijke kringen niet mogelijk om een zwaardere veroordeling over je heen te krijgen. Alles als gevolg van de 
bescherming die de arts geboden wordt. In de volledige bijlage is het na te lezen. 
In de brief van de kerkenraad (zie bijlage 181122) aan de gehele gemeente wordt het volgende over o.a. de brief van 
de arts gesteld:  

 

 
 



 
______________ 
Pagina 10 van 21 

 

14. Naast de immateriële schade die inmiddels is ontstaan en die nooit meer terug te draaien is, word ik vanaf 
dan gedwongen om veel kosten te maken. Om de kosten te drukken ben ik vanwege het hoger beroep dat door de 
kerkenraad is ingesteld wekenlang bezig met het schrijven van mijn verweer en van mijn incidenteel beroep. De arts 
laat dit gebeuren, wetende waarover het gaat en wetende dat dit ons zowel materiële als immateriële schade oplevert. 
Alles om hem de handen boven het hoofd te houden. Vanuit zijn ambtsopvatting als arts had hij hier uit eigen beweging 
voor mij moeten getuigen om het recht zijn loop te laten hebben. In plaats daarvan laat hij echter de valse 
beschuldigingen aan mijn adres in stand en houdt de rechtsongelijkheid willens en wetens in stand. Zelfs als hij vindt 
dat hij gelijk heeft met de diagnoses in zijn brieven, moet hij als arts zijn verantwoordelijkheid nemen en inzage 
verschaffen. Want, ik moet nu aantonen dat er documenten zijn die ik niet ken. Indien gewenst kan ik u de declaraties 
van mijn advocaat waaruit de materiële schade blijkt overleggen. Het gerechtshof Den Haag behandelde het hoger 
beroep in mei 2019. 

 
15. Op 15 juli 2019 besluit voormalig ambtsdrager A (aan wie alle communicatie steeds was opgestuurd) om 
openheid van zaken te geven. Hij heeft hiertoe zorgvuldig en veelvuldig advies ingewonnen. Hij verbreekt hiermee de 
hem opgelegde geheimhouding door de kerkenraad. Ambtsdrager A geeft duidelijk aan waarom hij zich hiertoe 
gedwongen voelt en stelt de kerkenraad in de gelegenheid om omissies en/of fouten aan te geven. De kerkenraad 
distantieert zich hiervan. Hij stelt heel duidelijk dat het de kerkenraad is die het ambtsgeheim schendt en de zorgplicht 
niet nakomt. De arts maakt vanaf het begin deel uit van de kerkenraad. Sterker nog, de arts heeft flink gebruik gemaakt 
van zijn bijzondere dubbelrol als voorzitter van het dagelijks bestuur en als preses van de kerkenraad. Vanuit die rol kon 
hij exact sturen wat er aan informatie aan de overige leden van de kerkenraad werd gedeeld. Het verstrekken van 
onjuiste informatie en het achterhouden van de juiste informatie maakt daar deel van uit. Vanaf 15 juli 2019 kan ik 
beschikken over hetgeen over mij geschreven is door de arts. Hiervan maak ik echter nog lange tijd geen gebruik, want 
ik begrijp inmiddels wat me te wachten staat bij het lezen. Pas vanaf 2020 heb ik alles doorgenomen. Het dossier van 
Ambtsdrager A vormt de bron van mijn klacht (zie bijlage 190715). 

 
16. In de periode vanaf 1september t/m december 2019 doen mijn man en ik herhaaldelijk het aanbod, tevens 
verzoek, aan de kerkenraad om met elkaar in gesprek te komen over hetgeen over ons geschreven is. Daarbij wil ik 
uitdrukkelijk ook de hierboven genoemde brieven bespreken. Het gaat me in die verzoeken om het nemen van 
verantwoordelijkheid door de kerkenraad. Een gesprek op deze logische voorwaarde wordt echter afgewezen door de 
kerkenraad. Dit is een van de redenen om over te stappen naar het indienen van deze klacht.  
Ik vind dat deze arts zich dient te verantwoorden voor wat hij heeft aangericht. Na alles wat er is gebeurd, zoek ik de 
erkenning voor hetgeen is gebeurd (zie bijlagen 190901 en 200119). Die erkenning komt echter niet als de kerkenraad 
(en de arts) stellen dat er niets aan de hand is (zie bij punt 18).  
 

17. Op 17 september 2019 volgt de uitspraak van het gerechtshof Den Haag. Deze is verrassend; mijn verzoek om 
inzage wordt vanwege de bescherming van mijn privacy toegewezen, zelfs zonder dat de inhoud ervan bekend is (zie 
bijlage 190917). 

 
18. Op 17 december 2019 blijkt dat de kerkenraad ondanks de ‘principiële redenen’ niet in cassatie gaat. Wellicht 
heeft dit te maken met het feit dat de advocaat van de kerkenraad niet langer deze kerkenraad wil vertegenwoordigen. 
Dit blijkt als bij de uitvoer van het vonnis een datalek ontstaat. Daarmee wordt de inbreuk op mijn persoonlijke 
levenssfeer nog ernstiger, want hetgeen de arts over mij met naam en toenaam aan schadelijke diagnoses op schrift 
heeft gesteld ‘ligt nu op straat’. Deze keer ook nog eens voorzien van een grote envelop met daarop mijn naam en 
adres (zie bijlagen 191212 en 191220). Dit zou nooit het geval geweest zijn als de arts had gehandeld volgens de 
richtlijnen en gedragsregels voor artsen. De arts heeft verzuimd (zie de gedragsregels van de KNMG) de noodzakelijke 
waarborg van vertrouwelijkheid van de door hem op schrift gestelde medische gegevens te bewerkstelligen. Op 4 
februari wordt duidelijk dat PostNL de verzonden documenten gevonden heeft en daar ook geen zoekactie naar zal 
doen, aangezien de documenten ergens in de gewone kerstpost zoekgeraakt zijn. 
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In de datalekmelding van de kerkenraad staat dat de gegevens (dus ook de uitlatingen en diagnoses van de arts/preses 
over mij) juist zijn en dat deze passend zijn voor een kerkgenootschap (zie bijlagen 200204 en 191224). Dit zou 
gecorrigeerd moeten kunnen worden. 

 
19. Na het ontstaan van het datalek heeft de kerkenraad alsnog inzage moeten verschaffen. Dit is echter op een 
dusdanige wijze uitgevoerd dat ik mijn recht op correctie nog steeds niet kan uitoefenen (zie bijlage 200115). 

 
20. Het is nu maart 2020. Op geen enkel moment heeft de arts iets teruggenomen van hetgeen hij in de afgelopen 
jaren over mij heeft gesteld. Er is geen moment van spijt bij hem geweest, integendeel. Het is dan ook onontkoombaar 
om te concluderen dat hij nog steeds achter alles staat wat hij heeft geschreven. M.i. is dit een arts onwaardig. Het is 
echt de vraag of iemand met deze stellingname en met deze handelwijze waarin hij alleen maar beschadigend bezig is 
geweest nog zomaar zijn beroep kan uitoefenen. Het bewust inzetten van het kerkelijk ambtsgeheim om zich als arts 
te kunnen misdragen, geeft alleen maar vragen over de integriteit van deze arts, maar maakt ook zijn deskundigheid 
als arts discutabel. Is het verantwoord om mensen aan de zorg van deze arts toe te vertrouwen? Als de gedragsregels 
van de KNMG naast het gedrag en de handelingen van deze arts worden gelegd is er sprake van een grote discrepantie 
tussen wat verwacht mag worden en wat er aan feiten voor u ligt (zie bijlage 200228). 
 
Bovenstaande brieven wil ik plaatsen in het bredere kader van de feiten en ik roep u dan ook op om kennis te nemen 
van bijlage 200302 waarin ik alle overige handelingen van deze arts benoem vanuit zijn rol als voorzitter van het 
moderamen en als preses van de kerkenraad. 
 
De brieven van de hand van de arts wil ik uitdrukkelijk in het geding brengen. Ze maken alle onderdeel uit van een 
conflict tussen mij en de arts en kerkenraad, waarbij de arts mij van begin af aan als lid van de kerkenraad geen enkele 
kans heeft willen geven. Zonder zijn bemoeienis zou er niet eens sprake zijn geweest van een conflict. Ik wil u ter 
overweging voorleggen of het mogelijk is om bij gebleken strafwaardigheid o.a. een bericht in het lokale kerkblad, in 
Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad en Trouw te laten plaatsen. Deze christelijke kranten zijn de 
kranten waarin over de rechtszaken veel is gepubliceerd en waarin de kerkenraad steeds over ‘pastorale en 
vertrouwelijke gegevens’ heeft gesproken. Door veel christenen is mijn vraag om inzage derhalve opgevat als een 
aanval op de kerk, hetgeen zeker niet het geval is. Bovendien schrijft deze arts vaak artikelen in het Nederlands Dagblad 
als gezaghebbend en deskundig arts. 
 
Uiteraard ben ik van harte bereid u inzage te geven in alles wat er tijdens deze periode tot op heden aan documenten 
passeert. Op de website www.mijnkerkinorde.nl is het mogelijk de volledige casusbeschrijving van de kwestie te 
vinden. Mijn getuige, dhr. Ambtsdrager A, heeft hierop de casus vanuit zijn oogpunt als voormalig ambtsdrager 
beschreven en voorzien van de feiten die zijn verhaal onweerlegbaar ondersteunen. De feiten bestaan uit documenten 
die geanonimiseerd zijn omdat de casus op deze website niet dient om personen te beschadigen. 
Het ondersteunt echter wel de oproep van het platform www.mijnkerkinorde.nl die aan de kerken is gedaan om de 
invulling van het ambtsgeheim opnieuw te overdenken en om ook aan kerkleden rechtsbescherming te bieden. Voor 
u kan het van belang zijn om te weten dat ik ben aangegeven als G1, mijn getuige is M1 en de arts, dhr. ARTS is KR-P1, 
hetgeen staat voor kerkenraad – eerste preses. De casusbeschrijving verloopt chronologisch en heeft eenzelfde 
nummering als de bijlagen in dit klaagschrift (jj-mm-dd), zo is bv. 9 april 2015 aangegeven als 150409. 

  

http://www.mijnkerkinorde.nl/
http://www.mijnkerkinorde.nl/
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Positie arts/preses t.o.v. positie klaagster 
Ik acht het nodig om aandacht te geven aan de machtspositie van de arts/preses t.o.v. mij. Het was namelijk voor hem 
mogelijk om gebruikmakend van het kerkelijk ambtsgeheim (en dat ook op te dringen aan anderen) zijn 
kwaadsprekerij over mij in alle vrijheid door te zetten. Als voorzitter van de raadsvergaderingen leverde hij voorafgaand 
aan de besluitvorming zijn schriftelijk zienswijze mee en vervolgens kon hij ook tijdens de vergaderingen de 
besluitvorming in vergaande mate beïnvloeden.  

 
Als arts:  

• Heeft hij zijn zorgplicht jegens mij niet waargemaakt, integendeel; 

• heeft hij bewust een diagnose gesteld zonder reden en/of verzoek daartoe; 

• heeft hij bewust een onjuiste diagnose gesteld; 

• heeft hij bewust de diagnose geheel buiten mij om en zonder enige vorm van onderzoek gesteld; 

• heeft hij mij geen inzage verleend in zijn rapportages; 

• heeft hij me bewust onder de noemer van een diagnose veroordeeld en laten veroordelen; 

• heeft hij zich bewust ten onrechte begeven op een ander vakgebied: de aard van de diagnose valt buiten zijn 
vakgebied; 

• heeft hij bewust zijn status misbruikt met het oogmerk er zelf voordeel bij te hebben door mijn geesteswelzijn 
in twijfel te trekken; 

• heeft hij bewust en opzettelijk mijn gezondheid ondermijnd; ik ben jarenlang zeer depressief geweest; 

• heeft hij niet ingegrepen toen ook de adviseur aan de haal ging met de over mij gestelde diagnose; 

• heeft hij mij enorm op kosten gejaagd door niet in te grijpen toen hoger beroep werd ingesteld; 

• staat hij nog steeds achter wat hij over mij op papier heeft gezet; 

• heeft hij mij daarmee bewust en opzettelijk zwaar beschadigd in mijn integriteit; 

 

 
Als preses (dus in de privé-sfeer): 

• is als oud-preses van de gemeente waar ik lid van ben en geniet binnen de gemeente gezag en vertrouwen 
door zijn vooraanstaande positie als arts die regelmatig publiceert in het Nederlands Dagblad (een christelijk 
dagblad dat veel gelezen wordt binnen de GKv); 

• heeft hij andere ambtsdragers onder druk gezet om zich niet (langer) voor mij in te zetten; 

• vanuit pastoraal oogpunt had hij het door mij geschonken vertrouwen moeten waarmaken, betrouwbaar 
willen zijn en het verdriet en de ellende van mij en mijn gezin zich moeten aantrekken en dit verdriet 
erkennen, maar deze arts heeft zich over mij / ons niet bekommerd en heeft er zelfs voor gezorgd dat ook 
anderen die zorg niet zouden leveren aan mij; 

• heeft deze arts me (telefonisch en) mondeling bedreigd; 

• heeft hij leugens meerdere keren als feiten zijnde kenbaar gemaakt; 

• binnen de kerkenraad heeft deze arts zich laten voorstaan op zijn artsentitel en misbruik gemaakt van zijn rol 
als preses van de kerkenraad en tevens als voorzitter van het moderamen en deze ingezet om mij ongevraagd 
en ongewild op die basis van een ongefundeerde ‘diagnose’ te voorzien; 

• heeft deze arts zijn machtspositie optimaal benut om mij buiten spel te kunnen zetten en monddood te 
maken door 

o mijn brieven niet te agenderen; 
o door het werk van gemandateerden steeds opnieuw te frustreren en te dwarsbomen; 
o mijn excuus te verzwijgen; 
o door brieven van mij te laten ‘verdwijnen’, hij noemt dit ‘terughoudend’ zijn in informatie geven; 
o door in het kerkblad over mij te schrijven ‘namens de kerkenraad’; 

• heeft hij verschillende besluiten van de kerkenraad niet opgevolgd, maar zich ertegen verzet en ze (dus) niet 
opgevolgd; 
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• heeft enkele jaren lang de agenda van de kerkenraad bepaald en is verantwoordelijk voor het laten 
verdwijnen van brieven van mij (waaruit onomstotelijk blijkt dat ik geen narcist ben) die aan de kerkenraad 
gericht waren; 

• heeft hij diverse andere kerkenraadsleden onder druk gezet door o.m. duidelijk te maken dat de toestand 
‘levens kon gaan kosten’ i.v.m. zijn werk als arts; 

• omdat hij als preses/arts brieven buiten mij om schreef, heb ik nooit de kans gekregen om me te kunnen 
verweren, te meer omdat mijn brieven ook nog eens in de prullenbak verdwenen; 

 

Gevolgen 
Voor mij is de situatie in door toedoen van deze arts/preses ziekmakend. Omdat de kerkenraad steeds van 
samenstelling wisselt, krijgt men daar alleen een versie te horen die in navolging van deze arts/preses niet op de bal, 
maar wel op mijn persoon wordt gespeeld. Ik acht deze arts/preses daar voluit verantwoordelijk voor. Hij heeft het 
voor elkaar gekregen om mijn goede naam, mijn eer en mijn integriteit dusdanig te beschadigen dat er op dit moment 
in de gemeente bijna niemand meer is die nog met mij wil omgaan. De gemeente is nu al 5 jaar lang voorgelogen over 
de gebeurtenissen, terwijl mij een spreekverbod werd opgelegd door deze arts/preses. Ik ben zo naïef geweest om 
daar gehoor aan te geven, omdat je binnen een hechte gemeenschap nou eenmaal je geschillen niet naar de rechter 
behoort te brengen. Mijn verzoek om inzage heeft me binnen de gemeenschap dan ook een veroordeling opgeleverd. 
 
Toch ben ik nog lid van deze gemeente omdat: 

• mijn man, kinderen en meer familie hiervan lid zijn en zij ongetwijfeld de lasten moeten dragen van het feit 
dat ik ofwel zelf vertrek ofwel uit de gemeente wordt gezet; 

• ik wil dat mijn moeite vanwege deze arts/preses niet tevergeefs is geweest en dat toekomstige situaties zoals 
deze voorkomen kunnen worden en dat mijn casus hierbij een voorbeeld voor anderen mag zijn; 

• ik zelf wil kunnen beslissen of ik lid van deze gemeente blijf en niet uit de kerk gezet wil worden om voor altijd 
nagewezen te worden. Dit kan alleen als er een vorm van recht is gedaan aan mij; 

• ik geen wraak wil koesteren, maar wel vind ik dat er ook, of zelfs juist, een vorm van recht moet kunnen zijn 
en verwacht mag worden.  Zeker iemand die beloofd heeft altijd met het oog op de gezondheid van anderen 
te zullen handelen, moet daarop aangesproken kunnen worden.  

 
Gevolgen van wat de smaad en laster van de arts/preses heeft aangericht: (in de weergave is enige overlapping 
onontkoombaar) 
 

1. Mijn mentale gezondheid is gedurende de afgelopen jaren zwaar onder druk gezet. Met name in 2016 en 
2017 heb ik heel zware jaren moeten doormaken. Ik durfde geen hulp in te schakelen, omdat ik ervan 
overtuigd was dat ook dat weer ‘tegen’ me gebruikt zou worden. Het zou als een bevestiging worden gezien 
van wat de arts/preses in 2015 al nodig vond. 

2. Vanaf februari 2020 heb ik het pas aangedurfd om via de huisarts om hulp te vragen. Ik ben onzeker geworden 
in wie ik nu echt ben. Ik hoop daar achter te komen om van daaruit weerbaarder te worden in wat me 
allemaal is overkomen door toedoen van de arts/preses. 

3. In het kerkblad is meerdere malen over me geschreven door de arts/preses. Deze weergaves waren onjuist. 
Dit werd na tussenkomst van de ‘adviseur’ doorgezet. Opnieuw verscheen er in het kerkblad een bericht dat 
zondermeer op mij was terug te voeren; 

4. De arts/preses, die weigerde de besluiten van de kerkenraad uit te voeren, is in ere hersteld; 
5. Tot op de dag van vandaag is het conflict alleen maar verergerd aangezien de kerkenraad zich inspant om o.a. 

deze arts/preses de hand boven het hoofd te houden en de inhoud van de door hem geschreven brieven 
voor mij verborgen te houden onder de noemer ‘interne gedachtevorming’ en / of onder de noemer 
‘vertrouwelijk of ambtsgeheim’. 
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6. De zondagen waren altijd rijk gevuld met het geven van liturgische invulling aan de erediensten, dat is nu 
volledig weggevallen in mijn thuisgemeente. De kerkenraad acht mij vanwege mijn aandoening niet in staat 
om leidinggevende taken uit te voeren; 

7. Onze kennissenkring bestond voor 95% uit kerkmensen, die kring is steeds verder gekrompen, men weet ook 
niet wat er is gebeurd want ik mag geen ‘onrust zaaien’; we hebben nu geen kennissen over binnen deze 
kerkelijke gemeente; 

8. Ons gezin lijdt zwaar onder deze toestand, het is ons ook als gezin volledig ontnomen om samen muziek te 
maken in erediensten, iets waar we op het moment dat het begon net enkele keren samen van hadden 
mogen genieten. Bovendien worden onze kinderen ook belast met de opmerkingen van gemeenteleden die 
erop wijzen dat ik een ‘slecht voorbeeld’ voor mijn kinderen ben, waarin overigens de vrouw van de 
arts/preses een grote rol speelt; 

9. Inmiddels is het uitgesloten dat ik ooit nog als volwaardig lid van de GKv te WP1 kan worden gezien, hiermee 
is mij een voor mij voorheen veilige plek afgenomen. De diagnose die over mij gesteld is, zorgt ervoor dat elke 
actie van mij op die wijze wordt geframed; 

10. Zelfs in mijn werk als docent aan een gereformeerde school ben ik me onveilig gaan voelen, aangezien enkele 
collega’s van mij ook deel uitmaakten van de kerkenraad en aangezien ook kinderen van ouderlingen tot mijn 
leerlingen behoren. Ook is mijn werkgever door gemeenteleden gewaarschuwd om te waarschuwen voor 
mijn manipulerende gedrag; 

11. Iets als dit snijdt dwars door families heen, aangezien een groot deel van de (schoon)familie loyaal kerklid is 
en in feite ook niet goed geïnformeerd kan worden door mij; 

12. Het voorbeeld dat door de arts/preses is gegeven vindt navolging: inmiddels doen diverse leugens over mij 
de ronde en heeft de kerkenraad al diverse keren de gemeente op een onjuiste manier over mij(n handelen) 
ingelicht; een kans op verweer is er niet; 

13. Mijn studie heeft vertraging opgelopen en dit heeft de nodige kosten gegeven; 
14. Mijn privacy is ernstig geschonden. 
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De verwijtbare handelingen van de aangeklaagde betreffen  
 
Mijn klacht dien ik in ingevolge artikel 65, eerste lid, onder a, van de Wet BIG.  
Mijn klacht is gebaseerd op een overtreding van de tweede tuchtnorm zoals vastgelegd in artikel 47 van de Wet BIG. 

 

Omschrijving Klacht Verwijzing jurisprudentie 

 
De arts heeft meerdere keren onjuiste medische gegevens buiten mij om en  buiten zijn 
vakgebied om ter beschikking gesteld aan de kerkenraad, te weten ‘derden’, en daarmee het 
beroepsgeheim sowieso al geschonden. Aangezien de gegevens die de arts opvoert apert onjuist zijn, voldoet 
hij hiermee niet aan de criteria die in aanmerking genomen dienen te worden bij het opstellen van 
rapportages. Ook de door hem genoemde feiten zijn verzinsels en kunnen niet onderbouwd worden. Hij 
heeft zich onnodig onwaar en grievend over mij uitgelaten. Ook heeft hij zonder opdracht daartoe van de 
instelling aan wie hij dit gerapporteerd heeft op eigen initiatief gehandeld. Hij heeft zichzelf onder de 
bescherming van het kerkelijk recht een vrijbrief verschaft om zich over mij in medische kwalificaties uit te 
laten. Het geven van een waardeoordeel mag alleen als doel behandeling of begeleiding hebben en dient 
door een onafhankelijke arts die deskundig is op het desbetreffende gebied te worden gedaan. Deze arts 
was niet deskundig op dit vakgebied. Hij heeft zijn beroepsgeheim in vergaande mate geschonden. Door 
deze handelwijze, waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd gemaakt op mijn 
persoonlijkheidsrecht en in mijn persoonlijke levenssfeer, heeft de arts in zeer ernstige mate de integriteit 
van en het vertrouwen in de medische stand geschonden en ondermijnd. 

 

Meerdere keren zie feiten hierna,  

r.o. 5.10 ECLI:NL:TGZRZWO:2016:61 

Onjuiste medische gegevens r.o 5 ECLI:NL:TGZREIN:2016:90 

Buiten mij om r.o. 4.5 ECLI:NL:TGZCTG:2019:259 

Buiten zijn vakgebied  ECLI:NL:TGZCTG:2014:17 

r.o. 5.2 ECLI:NL:TGZCTG:2016:361 

Beschikbaar gesteld aan derden en 

daarmee beroepsgeheim geschonden 

 

r.o. klachtonderdeel 7 uit 

ECLI:NL:TGZREIN:2019:31,  

r.o. 5.4 ECLI:NL:TGZRZWO:2016:61 

Niet onderbouwd r.o. 5 van ECLI:NL:TGZREIN:2019:31 

Onnodig onwaar en grievend r.o. 4.6 ECLI:NL:TGZCTG:2019:212 

Zonder opdracht r.o. 5 ECLI:NL:TGZREIN:2018:29 

Niet-deskundig  r.o. 5.4 ECLI:NL:TGZCTG:2019:259 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
De gegevens zijn door hem bedacht en op papier gezet om mij in diskrediet te brengen steeds op de 
momenten dat er op hemzelf druk werd uitgeoefend om zowel excuus aan mij te maken en om met mij in 
gesprek te gaan. Hij had duidelijk belang bij het opstellen en verspreiden van de rapportages over mij, terwijl 
hij als arts en als voorzitter én als preses voor had moeten waken dat er sprake kon zijn van rolverwarring en 
belangenconflicten. Zowel het maken van een excuus als ook het gesprek aangaan heeft hij geweigerd, 
bovendien heeft hij het inschakelen van een mediator geweigerd. Hij heeft steeds opnieuw zijn status als 
arts aangewend om er zelf voordeel uit te halen.  
Hij stelt zich op als de deskundige binnen het college dat vervolgens besluiten moet nemen. Bovendien heeft 
hij zich hierbij valselijk beroepen op medische artikelen en aan de strekking daarvan onrecht gedaan. Hij 
heeft daarmee niet alleen de eigen artsen-status aangewend, maar ook identiteitsfraude gepleegd door zich 

Zijn doel: mij in diskrediet brengen 

 

ECLI:NL:TGZCTG:2019:212 

Niet voorkomen van rolverwarring en 

belangenconflicten, gebruik maken van 

rolverwarring 

ECLI:NL:TGZCTG:2016:148  
ECLI:NL:TGZCTG:2018:3 

Status-arts aangewend met als oogmerk: 

geen verantwoordelijkheid nemen voor 

eigen handelen / beïnvloeden 

besluitvorming 

ECLI:NL:TGZRAMS:2019:99; 
r.o. 5.1. 

ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 
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te beroepen op het werk van een andere arts. Hij heeft de persoonsgegevens van de auteur-arts op 
oneigenlijke wijze gebruikt. Door op deze wijze bewust plagiaat te plegen heeft hij mij doelbewust in 
diskrediet willen brengen. Er was geen sprake van naïef of onnadenkend gedrag. Door deze handelwijze, 
waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht en 
in mijn persoonlijke levenssfeer, heeft de arts in zeer ernstige mate de integriteit van en het vertrouwen in 
de medische stand geschonden en ondermijnd.  

 

Identiteitsfraude met eigen gewin als 

oogmerk 

r.o. 5 ECLI:NL:RBOVE:2019:3329 
 

Bewust plagiaat met als oogmerk mij in 

diskrediet te brengen 

r.o. 4.2 ECLI:NL:CRVB:2017:4022 
 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
De arts had geen opdracht om zijn medische mening over mij naar voren te brengen. Hij heeft me nooit op 
de hoogte gesteld van zijn uitlatingen, maar ook niet achteraf geïnformeerd. Hij heeft zelfs voorkomen dat 
ik mijn inzagerecht kon uitoefenen.  Bovendien werd ik hierdoor niet in staat gesteld mijn correctierecht uit 
te oefenen en dat had veel onheil kunnen voorkomen. Gedurende de afgelopen jaren wist hij dat zijn 
handelen afgedekt zou worden door het kerkelijk recht. Door zijn rapportages achteraf te bestempelen als 
‘intern en vertrouwelijk’ gingen zijn rapportages door voor ‘pastoraal werk’. De lange duur van dit alles valt 
hem ook zeer kwalijk te nemen, omdat dit mijn gezondheid heeft ondermijnd en mijn gezinsleven in 
vergaande mate beïnvloed heeft. Het feit dat hij tot op de dag van vandaag niet is teruggekomen op zijn 
handelen, betekent dat hij nog steeds achter de kwalijke inhoud van zijn uitlatingen staat. Zelfs als medische 
gegevens juist zouden zijn, is het onjuist om deze te gebruiken ten behoeve van kerkelijke niet-pastorale 
besluitvorming. Dit is echter wel hetgeen de arts heeft beoogd en wat hem is gelukt. Het kerkelijk instituut 
heeft hem niet gevraagd om een medisch rapport over mij samen te stellen en er zijn geen kerkelijke regels 
waar dit op te baseren zou zijn. Door deze handelwijze, waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak 
inbreuk werd gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht en in mijn persoonlijke levenssfeer heeft de arts in 
zeer ernstige mate de integriteit van en het vertrouwen in de medische stand geschonden en ondermijnd.  
 

Niet geïnformeerd: niet vooraf (zie boven), 

niet tijdens, niet achteraf 

r.o. 4 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

Heeft voorkomen dat ik mijn inzagerecht 

kon uitoefenen 

r.o. 3.2 en 5.3 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839;  
r.o. 3 uit ECLI:NL:TGZCTG:2019:280;  
r.o. 5.8 ECLI:NL:TGZRAMS:2017:117 

Heeft voorkomen dat ik mijn correctierecht 

kon uitoefenen 

r.o. 5.3 ECLI:NL:TGZCTG:2019:280 

Heeft mij zowel actief als passief jarenlang 

schade berokkend vanwege zijn 

rapportages 

 
ECLI:NL:TGZCTG:2016:364 

Staat nog steeds achter de kwalijke inhoud 

van zijn uitlatingen 

r.o. 3.2 uit ECLI:NL:TGZCTG:2019:280 

Gegevens zijn voor een oneigenlijk doel 

gebruikt 

r.o. 3.3 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

Inbreuk op mijn persoonlijkheidsrecht r.o.2.25 ECLI:NL:PHR:2000:AA7041 
 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
De arts geeft in zijn brieven een oordeel over mijn geestelijke en psychische kwaliteiten. Hij ontleent zijn 
gezag aan zijn status als arts. Maar zijn vakgebied bestrijkt niet het kunnen beoordelen van mijn geestelijke 
en psychische kwaliteiten. Het rapport dat hij over me opmaakte is echter zeer serieus genomen en heeft 
mij binnen de kerkelijke gemeenschap opgeleverd dat ik niet meer serieus genomen werd vanwege mijn 
vermeende karakterstoornis. Zijn rapportages zijn misleidend en beschadigend. Als arts behoort hij anders 
te handelen. Het opstellen van een rapportage door een arts moet gericht zijn op het kunnen starten van 
een behandeling. Hij heeft het echter aangewend om mij te isoleren en te beschadigen met zijn 
waardeoordeel. Hij wist dat de interpretatie die derden zouden geven aan zijn rapportages voor mij grote 
gevolgen zou hebben. Het was gedurende al deze jaren heel goed mogelijk dat hij mij zou 

 

 

 

Misleidend en beschadigend 

 
 
 
r.o. 5.1 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
Beschrijving karakterstoornis is ingezet als 

waardeoordeel 

r.o. 5 ECLI:NL:TGZREIN:2017:53 

Gebruik gemaakt van de interpretatie die 

derden zouden geven aan zijn rapportages 

 
r.o. 5.1 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

  
r.o. 5.1 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 
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opzoeken/bezoeken om mij te informeren of om mij te vragen of ik een medisch onderzoek nodig zou 
hebben. Het valt hem kwalijk te nemen dat hij mij niet heeft willen zien en spreken, hoewel dit goed mogelijk 
was. Bovendien heeft hij in het najaar van 2015 daartoe zelfs opdracht gekregen vanuit de kerkenraad. De 
raad heeft echter getolereerd dat hij, vanwege zijn statuur, dit weigerde. De integriteit van mij is daardoor 
ter discussie komen te staan. Dit heeft diep ingegrepen in relaties die er binnen de kerkelijke gemeente 
bestonden. Het heeft zelfs voor een breuk gezorgd tussen familieleden. Door deze handelwijze, waarbij 
zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht en in mijn 
persoonlijke levenssfeer, heeft de arts in zeer ernstige mate de integriteit van en het vertrouwen in de 
medische stand geschonden en ondermijnd.  
 

Heeft mij niet willen spreken, was wel 

mogelijk en hij had bovendien daartoe 

opdracht gekregen 

 

Heeft inbreuk gemaakt in het familieleven 

 

 
r.o.2.27 ECLI:NL:PHR:2000:AA7041 
 

 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

 
r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
Los van de onjuiste inhoud en van zijn oogmerk de besluitvorming van de kerkenraad als preses met de 
deskundigheidsstatus van een arts eenzijdig te sturen door mij in diskrediet te brengen, valt hem zwaar te 
verwijten dat hij inbreuk heeft gemaakt op mijn persoonlijke integriteit. Bij zijn rapportages over mijn 
geestelijke en psychische gesteldheid is er sprake van persoonsgegevens die subjectief zijn en daarmee 
onvervreemdbaar zijn van mijzelf.  De arts heeft hierop inbreuk gemaakt, terwijl hij mij vanuit zijn ambt als 
arts én vanuit zijn ambt als ambtsdrager binnen een kerkelijke gemeenschap daarin juist had moeten 
beschermen. Hij heeft dus wederrechtelijk gehandeld. In de onderhavige kwestie, waarin de rapportages 
wederrechtelijk zijn opgesteld, was ik uiteraard gerechtigd om een afschrift van de rapportages te ontvangen. 
De arts heeft echter geweigerd afschriften te overleggen ondanks mijn verzoeken hiertoe. Hij heeft echter 
wel geëist dat de door hem bedachte rapportage moest worden opgenomen in het kerkelijk archief. 
Uiteraard ook buiten mij om. Het opnemen van persoonsgegevens die niet rechtmatig verkregen zijn en 
ook onjuist zijn is niet alleen bij wet verboden, maar laat zien welke ambtsopvatting deze arts heeft. Hij heeft 
dit niet alleen als arts geweigerd, maar dus ook als preses van de kerkenraad. Ook in de jaren na zijn aftreden 
bleef de kerkenraad inzage weigeren om hem daarmee te beschermen. De arts heeft opnieuw zijn plicht 
verzuimd toen de kerkenraad een brief rondstuurde aan de gemeente waarin werd gesteld dat zijn 
rapportages pastorale brieven zouden zijn. Het is niet nodig hier nogmaals aan te tonen dat door deze 
handelwijze, waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd gemaakt op mijn 
persoonlijkheidsrecht en in mijn persoonlijke levenssfeer, de arts in zeer ernstige mate de integriteit van en 
het vertrouwen in de medische stand heeft geschonden en ondermijnd.  

 

 

 

Inbreuk gemaakt op persoonlijke integriteit 

 

 
 
r.o. 5.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 

Arts heeft wederrechtelijk gehandeld 

 
r.o. 5.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 

Arts heeft geweigerd afschriften te 

overleggen 

 

 
 
r.o. 5.3 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

Arts heeft bevolen dat persoonsgegevens 

over mij zouden worden vastgelegd en 

verwerkt 

 

r.o. 22 ECLI:NL:PHR:2002:AD9609 
 

Arts heeft stelselmatig onjuiste gegevens 

verspreid en laten verspreiden 

 

r.o. 4 ECLI:NL:PHR:2002:AD9609 
 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
Ook kan hij zich op geen enkele manier beroepen op de regels van het kerkelijk instituut aan wie hij zijn 
rapportages op eigen initiatief verstrekte. Wanneer een arts zich bovendien aan het tuchtrechtelijk toezicht 

 

Arts heeft zich niet verantwoord en onttrekt 

zich daarmee nog steeds aan tuchtrechtelijk 

toezicht  

 
 
r.o. 7.3 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 
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onttrekt door zich te verschuilen achter (daar niet voor bestemde) kerkelijk ambtsgeheim dient hij hiervoor 
verantwoordelijkheid te nemen (zie r.o. 5.4 van 1998). Tot op de dag van vandaag doet hij dit echter niet. 
Zelfs nu hij weet dat ik al enige tijd in het bezit van de rapportages ben, heeft de arts zich nog steeds niet 
verantwoord, hetgeen betekent dat hij nog achter de inhoud van de rapportages staat. Hiermee laat hij zien 
dat hij zich nog steeds onttrekt aan het tuchtrechtelijk toezicht. In de gedragscode van het NRGD is 
bovendien vermeld dat een deskundige zich toetsbaar dient op te stellen. Door deze handelwijze, waarbij 
zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht en in mijn 
persoonlijke levenssfeer, heeft de arts in zeer ernstige mate de integriteit van en het vertrouwen in de 
medische stand geschonden en ondermijnd.  

 

Deskundige dient zich toetsbaar op te 

stellen 

 

 

 
r.o. 3.2 uit ECLI:NL:TGZCTG:2019:280 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
Dat er momenteel niet of nog niet een kerkelijke procedure loopt, doet niet af aan mijn belang bij de 
klachten die ik geuit heb. Ik heb me op geen enkel moment neergelegd bij de inhoud van de rapportages 
over mijn psychische gesteldheid. Bovendien beschik ik daar pas sinds half juli 2019 over. Het lezen van de 
rapportages kost mij veel emotionele moeite, omdat ik dagelijks met de gevolgen ervan moet omgaan. Dat 
er tussen deze arts en mij geen arts-/patiëntrelatie heeft bestaan is voor de tuchtrechtelijke beoordeling van 
de gedragingen van deze arts niet van betekenis. Ik ben hoe dan ook de rechtstreeks belanghebbende. Het 
is des te kwalijker dat hij vanuit een machtspositie als voorzitter en preses zijn status heeft aangewend. De 
arts heeft zich achter het vermeende ambtsgeheim van de kerkelijke ambtsdragers verscholen. Hij en de 
andere ambtsdragers vonden dat dat de reden was om mij geen inzage te geven. 
 
De regelingen en opvattingen van een instituut mogen echter nooit in strijd zijn met het in Nederlands 
geldende recht. Door deze handelwijze, waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd 
gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht en in mijn persoonlijke levenssfeer, heeft de arts in zeer ernstige 
mate de integriteit van en het vertrouwen in de medische stand geschonden en ondermijnd. 
 

Mijn belang is niet afhankelijk van 

kerkelijke procedure 

r.o. 6.3 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

Immateriële schade 

 

 

Er is geen sprake van een arts/patiënt-

relatie 

r.o. 6.4 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839;  
r.o. 5.2 ECLI:NL:TGZCTG:2019:280 

De arts heeft misbruik gemaakt van het 

ambtsgeheim door te stellen dat dit op deze 

kwestie van toepassing zou zijn. 

r.o.5.4 en 6.5 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

In strijd met het in Nederland geldende 

recht 

r.o.5.4 en 6.5 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839  

Ernstige en verwoestende inbreuk in mijn 

persoonlijke levenssfeer 

 

r.o. 14 ECLI:NL:PHR:2013:BZ3625 
 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
De financiële gevolgen ten gevolge van de rapportages van deze arts zijn groot. Om inzage te verkrijgen heb 
ik met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens een rechtszaak moeten aanspannen. Later is 
de kerkenraad hiertegen in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof heeft uitgesproken dat mijn verzoek om 
inzage terecht is geweest, maar dat neemt niet weg dat ik inmiddels ruim 30.000 aan juridische kosten heb 
moeten maken. Het is overduidelijk dat hiervan nooit sprake zou zijn geweest als de arts zich aan de voor 
hem geldende regels had gehouden. Zijn rapportages hebben voor mij op dit financiële vlak dus grote 
gevolgen gehad. Het spreekt voor zichzelf dat de arts oog had moeten hebben voor de gevolgen van zijn 

 

 

Arts heeft mij grote materiële schade 

berokkend 

 

 
 
 
r.o. 5.19 en 5.20 ECLI:NL:TGZRAMS:2018:112 

Arts heeft verwijtbaar gehandeld 

 

ECLI:NL:TGZCTG:2016:364 

 
Arts heeft opzettelijk gebruik gemaakt van 

de vermenging van rollen  

 

r.o. 5.2 ECLI:NL:TGZRAMS:2019:99 
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Omschrijving Klacht Verwijzing jurisprudentie 
handelen. Tot op heden geeft hij echter geen enkele blijk van reflectief vermogen op zijn handelen en alle 
gevolgen daarvan en heeft hij ernstig verwijtbaar gehandeld. Dat hij hierbij bovendien als voorzitter en als 
preses in een ideale positie verkeerde die hij ten volle heeft benut betreft vermenging van rollen die hem als 
arts onwaardig maakt. Door deze handelwijze, waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk 
werd gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht en in mijn persoonlijke levenssfeer, heeft de arts in zeer ernstige 
mate de integriteit van en het vertrouwen in de medische stand geschonden en ondermijnd. 

Integriteit van en vertrouwen in medische 

stand geschonden en ondermijnd 

 

 

r.o. 3.2 ECLI:NL:GHSHE:1998:AD2839 

 
 
Samenvatting 
Het handelen van deze arts heeft in de afgelopen jaren mijn sociale leven totaal verwoest. Voor mij en voor ons gezin was de kerk een veilige plek waar we gewaardeerd werden. Toen ik echter in 
december 2014 het moderamen probeerde wakker te schudden vanwege de gevolgen van hun handelen dat anderen betrof, heeft deze arts (en voorzitter van het moderamen) dat willens en wetens 
willen opvatten als een persoonlijke aanval op hem. Het feit dat ik excuses heb gemaakt voor mijn toonzetting aan de kerkenraad heeft hij achtergehouden. In mijn ogen heeft deze arts duidelijk laten 
blijken dat de hem verleende bevoegdheden als arts bij hem niet in veilige handen zijn. Voor hem geldt alleen de loyaliteit jegens hemzelf en daarmee heeft hij de regels van zijn beroep als geneeskundige 
geheel uit het oog verloren. Hij is er niet voor teruggeschrokken om op eigen initiatief rapportages aan het besluitvormende orgaan te verstrekken waarmee hij ontkwam aan het moeten maken van 
excuses aan mij. Op geen enkel moment heeft hij in de jaren die volgden ingegrepen om mij alsnog bescherming te bieden. Hij geeft geen enkel besef van verdriet en het nadeel dat hij mij en mijn 
gezin heeft bezorgd. Hij heeft me gestigmatiseerd en een sociale outcast van me gemaakt binnen de kerkelijke gemeenschap waar ik me tot die tijd geliefd en gewaardeerd wist. Het uitbrengen van zijn 
pseudo-rapportages heeft diep ingegrepen in mijn leven en beheerst mijn leven bij tijd en wijle nog steeds. Door deze handelwijze, waarbij zonder enige te rechtvaardigen noodzaak inbreuk werd 
gemaakt op mijn persoonlijkheidsrecht, heeft de arts in zeer ernstige mate de integriteit van en het vertrouwen in de medische stand geschonden en ondermijnd. 
 
Zijn handelen is in strijd met wat een arts behoort te doen op basis van de gedragsregels van de KNMG (hij overtreedt o.a. de regels 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.1, 2.7, 2.8, 2.9, 2.11 t/m 2.16, 3.1, 3.5, 4.3, 
5.1, 5.2) en daarmee moet zijn handelen op basis van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg art. 47 worden beoordeeld. Nu duidelijk is dat in de onderhavige kwestie het handelen 
van de arts grote weerslag heeft op het belang van de individuele gezondheidszorg is een beoordeling daarvan op basis van de tuchtnormen aan de orde. De tuchtnormen zoals beschreven in artikel 
47.1 a en b Wet BIG betreffen handelen of nalaten dat in strijd is met de zorg die een arts behoort te betrachten ten opzicht van de patiënt en diens naaste betrekkingen, maar vooral ook ander handelen 
of nalaten in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg (de tweede tuchtnorm). De onderhavige klacht behoort vooral op basis van de tweede norm beoordeeld 
te worden. Het handelen van de arts is o.m. in strijd met artikel 35 uit de wet BIG, eerste en tweede lid en valt derhalve onder de feiten zoals verwoord in artikel 96 van de wet BIG, eerste, tweede en/of 
derde lid en artikel 97 uit de wet BIG. Hij heeft mijn gezondheid bewust ondermijnd en daarvan gedurende jaren een gewoonte van gemaakt. 
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De bijlagen die het klaagschrift ondersteunen 

Bijlagen in chronologische volgorde (jj-mm-dd): 
 

datum Inhoud 

150218 Verslag gesprek tussen gemandateerden kerkenraad en KLAAGSTER 

150409 ARTS/PRESES bedenkt diagnose over KLAAGSTER en vindt ‘steunbewijs’ in een artikel van een 
collega-arts, noemt ook een aantal ‘feiten’. 

150411 ARTS/PRESES houdt gespreksverslag tussen gemandateerden en KLAAGSTER achter en geeft 
eigen lezing van de gebeurtenissen. 

150601 Verslag van de gebeurtenissen tot die datum, geschreven door KLAAGSTER(en). 

150612 ARTS/PRESES doet uitgebreid verslag van zijn eigen emoties en veroordeelt KLAAGSTER 
moreel, stelt nogmaals zijn diagnose, ondersteund door ‘feiten’. 

150819 Verslag van gesprekken tussen gemandateerden en familie KLAAGSTER. 

151026 Ouderling XB geeft aan dat hij vanwege zijn banden met ARTS/PRESES niet langer namens de 
kerkenraad zijn taak kan vervullen. ARTS/PRESES weigert gesprekken, is niet aanspreekbaar. 

151219 ARTS/PRESES veroordeelt opnieuw, stelt het ‘schadelijke’ gedrag van KLAAGSTER nogmaals 
aan de kaak. 

151231 Ambtsdrager A beschrijft aan de kerkenraad de handelwijze van ARTS/PRESES. 

160215 Kerkenraad stelt dat conflict met KLAAGSTER op goede wijze is beëindigd, maar dat er nog 2 
acties openstaan. Tevens wordt een mediatontraject verplicht gesteld (voorwaarde) aan 
ARTS/PRESES en aan KLAAGSTER. 

160313 Uit een mail van de nieuwe preses blijkt dat ARTS/PRESES het besluit van de raad tot 
mediation weigert. 

160415 Adviseur VP2 geeft advies zonder KLAAGSTER te spreken. De diagnoses over KLAAGSTER zijn 
door de adviseur overgenomen. 

161129 De kerkenraad geeft in een brief aan dat er verkeerde informatie is verspreid. 

180307 Ten behoeve van een verzoek om inzage dat voorgelegd wordt aan de kantonrechter 
verklaart Ambtsdrager A dat er sprake is van smaad en laster. 

180527 Middels een brief wordt er door de kerkenraad onjuiste en veroordelende informatie over 
KLAAGSTER verspreid onder de 600 leden van de kerkelijke gemeente. 

180711 De kerkenraad is van alle documenten op de hoogte, maar verklaart dat een groot deel is 
vernietigd of niet is gevonden. 

181122 De kerkenraad geeft in een brief aan 600 gemeenteleden aan dat de brieven 151219 en 
151231 pastorale brieven zijn en veroordeelt het inzageverzoek van KLAAGSTER. 

190715 Ambtsdrager A schrijft een brief aan de kerkenraad dat hij openheid van zaken gaat geven 
vanwege het langdurig schenden van het ambtsgeheim dat beschermend zou moeten 
werken. 

190901 KLAAGSTER(en) doen een verzoek aan de raad om met elkaar in gesprek te komen waarbij de 
brieven van ARTS/PRESES onderdeel van het gesprek vormen. 

190917 Hof Den Haag, Arrest 200.249.921 Geref. Kerk - KLAAGSTER. 

191212 Functionaris gegevensbescherming maakt foto van enveloppe uitvoering arrest 

191220 Functionaris gegevensbescherming stuurt foto op als ‘bewijs’ 

191224 Melding datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens. De functionaris gegevensbescherming geeft 
aan dat alle gegevens juist zijn en passend voor een kerk. 

200115 Advocaat KLAAGSTER stuurt kerkenraad samenvatting van de bevindingen uitvoering arrest. 

200119 KLAAGSTER(en) moeten concluderen dat gesprek met kerkenraad niet mogelijk is. 

200204 Kerkenraad geeft aan dat het datalek met de gegevens van KLAAGSTER nog steeds bestaat. 

200228 Gedragsregels KNMG met markeringen 

200229 Verklaring getuige Ambtsdrager A 

200302 Referentie  voormalig leidinggevende KLAAGSTER 

louis
Markeer
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200302 Toelichting op de feiten 

000000 Casusbeschrijving op de website, zie: www.mijnkerkinorde.nl  

Naschrift  
 
Ik wil benadrukken dat het bovenstaande, alles wat ik ARTS/PRESES ten laste leg, niet gaat over de procesgang van 
de kerkenraad waarvoor de route via kerkrecht gevolgd dient te worden. Mijn klacht betreft dan ook uitsluitend 
het handelen van deze arts / preses, waaronder ook alles wat hij zonder mijn medeweten naar derden over mij 
gezegd en geschreven heeft gerekend dient te worden. Ook alle gevolgen voor mijn persoonlijke levenssfeer 
(besluiten over mij, het overnemen van de ‘diagnose’, de gevolgen van het framen, de leugens van de 
kerkenraad om hem te beschermen) van zijn handelen dienen hieronder gerekend te worden en onderdeel uit 
te maken van uw toets en beoordeling. 

 

 

Plaats en datum :  WP1, 6 maart 2020  
Naam klager     :  KLAAGSTER   
 
 
Handtekening   :        

http://www.mijnkerkinorde.nl/


 bARTS etwist de  in  genoemde  stukken  gestelde  verwijten  alle  zeer  nadrukkelijk en  zal  in
 

het
 onderstaande  op  een  aantal  verwijten  ingaan.  Waar  niet  concreet  of  niet  volledig
 

is ingegaan
 op  stellingen  of  aantijgingen  van  klaagster  en  de  door  klaagster  gestelde

 
gevolgen

 
die

 
zij

 daarvan  heeft  ervaren,  dient  dat  niet  als een  gebrek  aan  betwisting
 

te
 

worden
 

opgevat.
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VERWEERSCHRIFT

Zaaknaam:  
Kenmerk: 2020-035

Aan het Regionaal Tuchtcollege 
voorde Gezondheidszorg Den Haag

Verweerder is:

de heer  dr.  ARTS  ,  wonende
te

 ,  als internist  verbonden  aan  het  
te , BIG-registratienummer , te dezer zake woonplaats 

kiezende te (3072 DE) Rotterdam, aan het Wilhelminaplein 16, ten kantore van 
HerikVerhulst N.V. (Postbus 50535, 3007 JA Rotterdam), waarvan mr. A.N. Kampherbeek 
te dezer zake als gemachtigde zal optreden, zulks met het recht van substitutie;

Inleiding

1. Verweerder, hierna te noemen: "ARTS", heeft kennis genomen van het klaagschrift 
gedateerd 6 maart 2020, ingekomen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg Den Haag op 10 maart 2020 en aan hem toegezonden bij brief 23 
maart 2020, ingediend door mevrouw , wonende te , 
hierna te noemen: “klaagster”.

2. De klacht  luidt  dat  ARTS,  in  de  periode  dat  hij  functie  bekleedde  van  preses (voorzitter)  van
 

de
 kerkenraad  van  de  Gereformeerde  Kerk  Vrijgemaakt  te ,  de  , van

welke  kerk   lid  is,  zijn  status als arts meerdere  keren  
heeft ingezet om besluitvorming van de kerkenraad over klaagster rechtstreeks te 
beïnvloeden . In het  klaagschrift  wordt  aan   ARTSeen  groot  aantal  verwijten  gemaakt ,  zoals 
geschetst  in  het  bij  het  klaagschrift  behorende  overzicht ,  getiteld  “De  verwijtbare  handelingen

 van  de  aangeklaagde  betreffen ".  Tevens  wordt  in  het  klaagschrift  in  het  hoofdstuk  “Positie
 

arts/

preses  t.o.v.  positie  klaagster ”  een  groot  aantal  verwijten  gemaakt ,
 

zowel
 

aan
 

 ARTS in
 

zijn
 hoedanigheid  van  arts,  als in  zijn  positie  van  preses (dus  in

 
de

 
privésfeer).

C
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Dat is dan het gevolg van de veelheid aan stellingen, informatie en herhalingen en 
de, voor de beoordeling die aan de orde is - te weten tuchtrechtelijk verwijtbaar 
handelen als bedoeld in artikel 47 Wet BIG - niet steeds relevante opmerkingen en 
gevolgtrekkingen van klaagster. Indien en voor zover uw Tuchtcollege of de voorzitter 
op concrete punten nadere informatie of een nadere reactie wenst, is ARTS  gaarne 
bereid die te verstrekken.

Tuchtrechtelijk toetsbaar handelen van ARTS, de tweede tuchtnorm van artikel 
47

 
lid 1 sub b van de Wet BIG

4. Vast staat dat ARTS  weliswaar arts (internist) is, maar dat er nimmer sprake is 
geweest van  enige  zorg-  of  behandelrelatie  tussen   ARTSen  klaagster .   ARTS is ook op

 
geen

 enkele  wijze  betrokken  geweest  bij  enige  behandeling  van  klaagster ,  ook  niet  zijdelings ,
 

is 
daarvan  ook niet  op  de  hoogte  en  heeft  klaagster  ook  nimmer  medische  zorg

 
verleend ,

 
in

 welke  vorm  dan  ook.  Van  het  stellen  van  een  medische  diagnose,  en
 

dus een
 

handeling
 

op
 

het
 gebied  van  de  geneeskunst  als bedoeld  in  artikel  1  van  de

 
Wet

 
BIG,

 
of

 
enige

 
andere

 
handeling

 op  het  gebied  van  individuele  gezondheidszorg
 

als bedoeld
 

in
 

artikel
 

1
 

Wet
 

BIG
 

is ten
 

opzichte
 van  klaagster  door   ARTSnimmer

 
sprake

 
geweest.

Hoewel
 

klaagster
 

derhalve
 

in
 

de
 

omschrijving
 

getiteld:
 

“De
 

verwijtbare
 

handelingen
 van

 
de

 
aangeklaagde

 
betreffen'' en

 
haar

 
toelichting

 
en

 
ook onderaan

 
dat

 
stuk verwijst

 naar
 
handelen

 
van

 
de

 
arts in

 
strijd

 
met

 
onder

 
meer

 
artikel

 
35

 
Wet

 
BIG

 
(voorbehouden

 handelingen)
 

en
 

een
 

handelen
 

vallend
 

onder
 

de
 

artikelen
 

96
 

(bij
 

het
 

verrichten
 

van
 handelingen

 
op

 
het

 
gebied

 
van

 
individuele

 
gezondheidszorg

 
buiten

 
noodzaak,

 benadeling
 

of
 

een
 

aanmerkelijke
 

kans op
 

benadeling
 

veroorzaken)
 

en
 

97
 

Wet
 

BIG,
 kan

 
de

 
klacht

 
uitsluitend

 
gebaseerd

 
zijn

 
op

 
een

 
overtreding

 
van

 
de

 
tuchtnorm

 
van

 artikel
 
47

 
lid

 
1
 
sub

 
b
 
Wet

 
BIG

 
(de

 
tweede

 
tuchtnorm).

 
Klaagster

 
geeft

 
dat

 
zelf

 
ook aan

 onder
 

het
 

kopje
 

“De
 

verwijtbare
 

handelingen
 

van
 

de
 

aangeklaagde
 

betreffen”,
 

door
 

te
 stellen

 
“mijn

 
klacht

 
is gebaseerd

 
op

 
een

 
overtreding

 
van

 
de

 
tweede

 
tuchtnorm

 
zoals 

vastgelegd
 
in

 
artikel

 
47

 
van

 
de

 
Wet

 
BIG”.

De
 
primaire

 
vraag

 
is  echter

 
of

 
het

 
handelen

 
van

 
 ARTSin

 
zijn hoedanigheid

 
van

 
preses  van

 

de

 
kerkenraad

 
van

 
de

 
Gereformeerde

 
Kerk Vrijgemaakt

 
(GKV)

 
te

  
een

 
zodanig

 

verband

 
heeft

 
met

 
zijn

 
positie

 
van

 
arts dat

 
dit

 
handelen

 
bestreken

 
wordt

 
door

 
artikel

 

47

 

lid

 

1

 

sub

 

b

 

(de

 
tweede

 
tuchtnorm ).

 
Klaagster

 
meent

 
dat

 
dit

 
wel

 
het

 
geval

 
is,

 
onder

 

andere

 

door

 

 ARTS in

 

het

 
klaagschrift

 
telkenmale

 
op

 
tendentieuze

 
wijze

 
aan

 
te

 
duiden

 

als “de

 

arts”

 

of

 

“de

 

arts-preses”.

 

Er

 is echter  geen  verband  te  vinden  tussen  het

 

feit

 

dat

 

 ARTSarts  is  en

 

zijn

 

privé-activiteiten

 

als  
voorzitter  van  de  kerkenraad.  Om  handelen

 

onder

 

de

 

tweede

 

tuchtnorm

 

te

 

laten

 

vallen

 

dient

 

dat

 verband  er  wel  te  zijn ,  gelet

 

op

 

het

 

doel

 

van

 

de

 

Wet

 

BIG

 

en

 

het

 

tuchtrecht

 

voor

 

de

 gezondheidszorg.

<_
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7. Niet ieder privé handelen van een zorgverlener is tuchtrechtelijk toetsbaar. Het moet 
handelen zijn in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt, 
hetgeen betekent dat er een duidelijk verband moet zijn met de beroepsbeoefening. 
Ook artsen mogen privé-activiteiten ontplooien, mogen daarin (menselijke) fouten 
maken, kunnen zich daarbij zelfs onbehoorlijk gedragen (zonder hiermee te willen 
aangeven dat dat in het geval van ARTS  het geval is geweest), onhebbelijkheden 
vertonen en dergelijke, maar dat betekent niet dat zodra in een privésituatie van over 
de schreef gaan sprake is, dat tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

De tweede tuchtnorm is in de huidige vorm op 1 april 2019 in de Wet BIG opgenomen. 
In Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht wordt opgemerkt dat handelen in de 
privésfeer in het algemeen niet onder de werking van één van de tuchtnormen vallen, 
tenzij het gedragingen betreft die in het licht van de beroepsuitoefening absoluut 
ongeoorloofd moeten worden geacht en die het vertrouwen in de beroepsgroep 
ondermijnen. Gedragingen in de privésfeer zijn dus wel tuchtrechtelijk toetsbaar, ook 
wanneer die niet zijn begaan in de hoedanigheid van BIG-geregistreerde (waarvan in 
casu evident sprake is, immers de gewraakte gedragingen zijn uitsluitend gedaan in 
de hoedanigheid van voorzitter van de kerkenraad), indien dat gedragingen zijn die 
het vertrouwen in de beroepsuitoefening ernstig kunnen schaden. In de 
Kamerstukken is aangegeven “hierbij kan worden gedacht aan gewelds- en 
zedendelicten, zoals seksueel misbruik of ernstige mishandeling, begaan door een 
BIG-geregistreerde in de privésfeer of tijdens de uitoefening van een ander beroep 
dan waarvoor hij is geregistreerd.”

Uit de uitspraken van het Centraal Tuchtcollege valt duidelijk af te leiden dat de 
toepassing van de tweede norm zich beperkt tot ernstige ontsporingen in de 
privésfeer die zijn weerslag hebben op de individuele gezondheidszorg. In dit verband 
wordt verwezen naar de annotatie van mrs. Horst en De Die in GZR Updates 
Gezondheidsrecht naar aanleiding van de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg 31 juli 20181 waarbij een arts in opleiding tot psychiater in 
een privéconflict zich uitliet over de geestesgesteldheid van klager. In die noot wordt 
de aangepaste tweede tuchtnorm besproken en geconcludeerd dat de nieuwe 
behoorlijkheidsnorm gekoppeld blijft aan de hoedanigheid van beroepsbeoefenaar en 
dat de wetgever verwezen heeft naar de formulering van de tuchtnorm in de 
Advocatenwet. Ook daar is de norm dat een gedraging van de advocaat in het licht 
van zijn beroepsuitoefening absoluut ongeoorloofd moet worden geacht. Dat wordt 
dus niet snel aangenomen.

' Annotatie mr. S. Horst en mr. A.C. de Die in GZR Updates Gezondheidsrecht 2018 bij uitspraak Centraal Tuchtcollege 
voor de Gezondheidszorg 31 juli 2018, ECLI:NL:TGZCTG:2018:230
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10. De eis van voldoende weerslag op de individuele gezondheidszorg is niet in de wet 
opgenomen, maar terecht wordt geconcludeerd dat het onredelijk is van BIG- 
beroepsbeoefenaren te verlangen dat zij zich te allen tijde onkreukbaar gedragen. 
Niets menselijks is ook de BIG-beroepsbeoefenaar vreemd. Het tuchtrecht dient nog 
steeds de kwaliteit van de beroepsuitoefening en dus niet, zoals in casu, om 
geschillen in daar volledig buiten staande omgevingen te beslechten. Verwezen wordt 
ook naar recente uitspraken, waarvan twee uitspraken dateren van na de invoering 
van de nieuwe tweede tuchtnorm (1 april 2019).

11. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag oordeelde op 
20 augustus 20192 in een klacht tegen een kaakchirurg die ten onrechte en in strijd 
met de waarheid declaraties had opgesteld, dat klagers onvoldoende belang hebben 
omdat de klacht “veeleer is ingegeven door het zakelijke, ernstig geëscaleerde, 
conflict tussen klagers en beklaagde”. “Dit belang raakt niet de individuele 
gezondheidszorg". Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 
sluit zich inzake een klacht tegen een psychiater, werkzaam als hoofd van de afdeling 
van een GGD3 aan bij het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege te Amsterdam, 
inhoudende: "Verweerder is niet betrokken geweest bij de zorg van klager. Ook de 
inhoud van het medisch dossier van klager is verweerder niet bekend. De eerste 
tuchtnorm is dan ook niet van toepassing”.

"Aan verweerder was verzocht om als hoofd van die afdeling een brief uit te laten 
gaan namens de E. Het verzenden van de brief van 28 juli 2016 heeft geen weerslag 
op de individuele gezondheidszorg. Bovendien heeft verweerder zich bij het hem 
verweten handelen niet begeven op het terrein waarop hij deskundigheid bezit 
behorende bij zijn inschrijving als psychiater in het BIG-register. Ook de tweede 
tuchtnorm is derhalve niet van toepassing." Klager wordt niet ontvankelijk verklaard.

12. Verwezen wordt ook naar een uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg Zwolle4, waarin klager niet ontvankelijk wordt verklaard en wordt 
overwogen: “Zij heeft de verklaring ondertekend met haar naam, zonder haar 
professie te noemen. Voor klaagster en de ontvanger moet volkomen helder zijn 
geweest dat de verklaring op persoonlijke titel is geschreven. Er staat geen 
professioneel oordeel in, het gaat kortom om een persoonlijk getinte collegiale 
verklaring."

2 ECLI:NL:TGZRSGR:2019:143, Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag 2019-042 d.d. 20 augustus 
2019
3 ECLI:NL:TGZCTG:2019:186. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag. C2019.025 d.d. 25 juli 2019.
4 ECLI:NL:TGZRZWO:2018:179, Regionaal Tuchtcollege voorde Gezondheidszorg Zwolle 126/2018 d.d. 27 november 
2018.
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‘Hoe verweerster zich privé gedraagt is, behoudens bijzondere omstandigheden, 
geen zaak voor de tuchtrechter. Dat is slechts anders indien dit privégedrag van 
invloed is op de beroepsuitoefening. ’’

13. Het Centraal Tuchtcollege oordeelt, daarmee bevestigend een uitspraak van het 
Regionaal Tuchtcollege te Zwolle, in een zaak van een radioloog die met zijn zus in 
een civielrechtelijke procedure is verwikkeld5, dat verweerder, die e-mailberichten had 
ondertekend met zijn voornaam en uit wiens teksten niet blijkt dat verweerder zichzelf 
presenteert als radioloog en in die hoedanigheid aan een hoogleraar een verklaring 
heeft verzocht die hij wilde gebruiken in de civiele procedure, zich niet ten onrechte 
als BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar heeft gepresenteerd. Dit terwijl in het e- 
mailbericht wel een werk e-mailadres en een automatisch gegenereerde 
handtekening, samenhangend met zijn positie als radioloog, was opgenomen. Ook in 
deze kwestie wordt klager niet ontvankelijk verklaard.

14. Ten slotte wordt verwezen naar de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de 
Gezondheidszorg Den Haag6 betreffende een tandarts die met een verborgen camera 
in een woning opnames had gemaakt. Evident strafbaar handelen. Hier bevestigt het 
Centraal Tuchtcollege het oordeel van het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam 
waarbij klager niet ontvankelijk wordt verklaard, omdat het verwijt geen handelen 
betreft dat valt onder de eerste of de tweede tuchtnorm. Het Regionaal Tuchtcollege 
had overwogen: “Na het oordeel van het College is het beklaagde handelen niet 
verweven met de hoedanigheid van tandarts en is er sprake van privégedrag. 
Behoudens bijzondere omstandigheden is privégedrag geen zaak voor de 
tuchtrechter. Dit is slechts anders indien dit privégedrag van invloed is op de 
beroepsuitoefening. Daarvan is in dit geval geen sprake. De conclusie moet zijn dat 
het beklaagde handelen niet ter toetsing aan het College kan worden voorgelegd. ”

15. Hoewel deze oordelen, gezien de data waarop het beklaagde handelen plaatsvond, 
mogelijk niet volledig aan de nieuwe strenge tuchtnorm zijn getoetst, valt niet in te 
zien dat in casu tot een ander oordeel moet worden gekomen. Aan de Kamerstukken 
bij de wijziging van de tweede tuchtnorm valt te ontlenen dat de regering van oordeel 
is dat met de wijziging het door het CTG gehanteerde criterium voor de beoordeling 
van gedragingen die niet zijn begaan in de hoedanigheid van geregistreerde is 
gecodificeerd. Ook wordt geconcludeerd dat het aan de beoordeling van de 
tuchtcolleges wordt overgelaten of een handeling van dien aard en ernst is dat er 
sprake is van schending van de voorgestelde tweede tuchtnorm.

5 ECLI:NL:TGZCTG:2018:291. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2018.230 d.d. 8 november
2018.
6 ECLI:NL:TGZCTG:2018:246. Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag C2018.056 d.d. 11 september 
2018.
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ADVOCATEN

16. Reeds uit het gestelde in het klaagschrift en de inhoud van het grote aantal bijlagen 
blijkt dat het in casu gaat over een geschil dat zich geheel binnen de 
kerkgemeenschap van de GKV te afspeelt. Ik verwijs onder andere ook 
naar de bijgevoegde getuigenverklaring van de zeer nauw betrokkene, de heer  

(bijlage 200229 bij het klaagschrift) en ook de brief van klagers aan de huidige 
kerkenraad d.d. 19 januari 2020 (bijlage 200119), geschreven meer dan vier jaar na 
het aftreden  van   ARTSals preses van  de  kerkenraad .  Hieruit  blijkt  dat  er  sprake  is van  een

 voortdurend  conflict  met  een  onverzoenlijke  houding  van  klaagster  en  genoemde  heer
  waarbij  de  suggestie  wordt  gewekt  dat  dat  conflict  alleen  kan  worden  weggenomen

 wanneer  alle  huidige  en  voormalige  kerkenraadsleden  schuld  belijden  
en excuses aanbieden. Om in kerkelijke termen te blijven: iedere notie van 
verzoenlijkheid en  barmhartigheid  jegens  de  kerkenraadsleden  en  zeker  jegens  ARTS ,

 
lijkt

 volledig  te  ontbreken  en  het  heeft  er  alle  schijn  van  dat  klaagster,  daarbij  gesteund
 

door
 

de
 

heer
  zich  dit  conflict  niet  wil  laten  afnemen.

17. In een poging om toch tot verzoening te komen is door de opvolgend kerkenraad op 
28 november 2016 naar aanleiding van een aangekondigde juridische procedure een 
zeer deemoedige brief geschreven (bijlage 161129 bij het klaagschrift) waarin de 
kerkenraad uitvoerige excuses aanbiedt voor onzorgvuldig handelen, in de hoop dat 
de verhoudingen weer hersteld konden worden, maar ook dat heeft niet mogen baten. 
Inmiddels zijn door klaagster, met betrokkenheid van genoemde heer  interne 
kerkelijke procedures gevoerd, is de classis van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 
ingeschakeld, hetgeen tot een visitatie en een onderzoek heeft geleid, is de 
Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing benaderd, is geklaagd en vervolgens een 
bezwaarprocedure gevoerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is tot in hoger 
beroep geprocedeerd over de inzage in persoonsgegevens. Bovendien zijn vrijwel 
alle stukken betreffende het conflict tussen klaagster en de kerkenraad door de heer 

gepubliceerd op genoemde website www.miinkerkinorde.nl, waarmee dus 
uitdrukkelijk door klaagster zelf de publiciteit wordt gezocht.

18. De huidige tuchtklacht is een volgende stap in de doorlopende strijd van klaagster 
tegen het door haar binnen haar kerkgenootschap ervaren onrecht en het trachten ter 
zake genoegdoening te verkrijgen. Daarvoor is het tuchtrecht in de gezondheidszorg 
echter niet  bedoeld .  Het  enkele  feit  dat   ARTSarts is en,  in  een  helaas mislukte  poging  om

 
de

 geschillen  te  beperken  en  de  verhoudingen  te  normaliseren  (bij  de  gewraakte  
uitlatingen die intern ten behoeve van door hem vertrouwelijk geachte 
beraadslagingen binnen de kerkenraad zijn gedaan), verwezen heeft naar een 
mogelijk ziektebeeld biedt onvoldoende aanknopingspunt voor tuchtrechtelijk 
ingrijpen.

19. Het enkele feit dat iemand arts is en om die reden maatschappelijk gezien - en 
daardoor wellicht ook binnen het kerkgenootschap of de voetbalvereniging waarvan 
hij lid is - een zeker gezag geniet, betekent nog niet dat uitlatingen van een medisch
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beroepsbeoefenaar, ook al zijn die onzorgvuldig en mogelijk zelfs beschadigend voor 
de persoon,  in  een  dergelijke  setting  tuchtrechtelijk  getoetst  behoren  te  worden.   ARTSmeent

 dan  ook dat  klaagster  niet  ontvankelijk dient  te  worden  verklaard.

Subsidiair: ook op inhoudelijke gronden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar

20. Subsidiair meent ARTS  dat, indien er toch ruimte zou zijn voor het tuchtrechtelijk 
toetsen van zijn handelen als preses van de kerkenraad van de GKV te 
aan de tweede norm, geoordeeld dient te worden dat zijn handelen niet tuchtrechtelijk 
verwijtbaar is.

21. Zijn uitlatingen dienen, gelet op zowel de inhoud als de context en het bestaande 
conflict wat  velen  binnen  de  kerkenraad  tot  wanhoop  bracht  en  ook  de  wijze  waarop   ARTSdoor

 klaagster  bejegend  is,  niet  tot  de  conclusie  te  leiden  dat  er  sprake  is van  
handelen in strijd met hetgeen een behoorlijk beroepsbeoefenaar betaamt. Er is 
evident sprake van privéhandelen in een conflictueuze context en bovendien binnen 

een beperkte  groep  (de  kerkenraad )  waarbij   ARTSer  op  dat  moment  van  uit  mocht  gaan
 

dat
 zijn  uitlatingen  binnen  die  beperkte  groep  zouden  blijven.

22. Zijn uitlatingen zijn bovendien niet met grote stelligheid en zeker niet als een diagnose 
geformuleerd . Verwezen wordt  naar  de  gewraakte  e-mail  van  9  april  2015  van   ARTSaan

 
het

 moderamen  (dagelijks  bestuur )  van  de  kerk  (bijlage  150409  bij  het  klaagschrift ).
 

De
 

brief
 

wordt
 ondertekend  met  “Ad ”.  Derhalve  geen  enkele  verwijzing  naar

 
de

 
professie

 
van

 
ARTS .

 Bovendien  is  in  de  mail  opgenomen :  “Willen  jullie  kritisch  meelezen ,
 

etc .”
 

De
 

bij
 

de
 

mail
 gevoegde  aantekeningen  bevatten  ook  geen  enkele  verwijzing

 
naar

 
de

 
professie

 
van

 
ARTS ,

 maar  meer  een  voorzichtig  geformuleerd  zoeken
 

naar
 

waar
 

nu
 

de
 

oorzaken
 

van
 

zulk vijandig,
 boos en  gekwetst  gedrag  van  klaagster

 
liggen.

 
De

 
enkele

 
verwijzing

 
naar

 
een

 
artikel

 
uit

 
het

 
blad

 Medisch  Contact  maakt
 

niet
 

dat
 

geoordeeld
 

moet
 

worden
 

dat
 

 ARTShier
 

als  arts  een
 diagnose  heeft  

gesteld. In het vervolg van de desbetreffende mail wordt een voorgeschiedenis van 
eerdere incidenten beschreven. De desbetreffende mail is ook naar de heer  

gezonden, die destijds ook kerkenraadslid was.

23. Ook de mail van 12 juni 2015 aan de kerkenraad en de betrokken notulist, de heer 
, welke mail ook gezonden is aan de heer  is afkomstig van het 

privé e-mailadres van  de  heer ARTS  en  ondertekend  met  “Ad".  De  inhoud  van  die  
gewraakte mail is ook een voor interne afweging binnen de kerkenraad bedoelde 
notitie over de zeer conflictueus verlopen gang van zaken en het feit dat er nog geen 
oplossing is. Deze brief bevat ook geen diagnose van een arts, maar vragen over wat 
een mogelijke verklaring voor het - voor velen onbegrijpelijk geachte - gedrag van 

klaagster was.   ARTSstelt  geen  diagnose ,  maar  stelt  slechts de  vraag :  “Is het  een  vorm
 

van
 narcisme?”  en  verwijst  naar  de  beschrijving  van  narcisme  te  vinden  op  Wikipedia,
 

hetgeen
 

ook 
niet  als een  medisch  wetenschappelijke  bron  kan  worden
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beschouwd , maar  juist  een  voor  leken  toegankelijk  medium  is.   ARTSconstateert ,  maar
 

dat
 

is 
nadrukkelijk  zijn  mening  (en  die  mening  lijkt  gelet  op  de  gang  van  zaken  ook weer

 
niet

 
zo

 vreemd)  dat  het  gedrag  van  klaagster  ernstig  afwijkend  is en  dat  het  
hem gewenst lijkt dat zij professionele hulp zoekt. Al met al genuanceerd 
geformuleerd en als een  nadrukkelijk  te  bespreken  mening  geventileerd .   ARTS heeft  zich

 duidelijk niet  geprofileerd  als arts,  maar  als  lid  van  de  kerkenraad  die  moeilijke  besluitvorming
 over  de  oplossing  voor  een  tot  op  dat  moment  onoplosbaar  gebleken  probleem

 
voorbereidde.

24. Voor zover  de  betrokken  kerkenraadsleden  wisten  dat   ARTSarts was,  wisten  zij  ook dat
 

hij
 internist  was  geen  psychiater  en  dus  geen  specifieke  kennis  van  psychische  problematiek  had .

ARTS   stond  bovendien  op  geen  enkele  wijze  in  een  behandelrelatie  ten
 

opzichte
 

van
 

klaagster
 en  had  ook  geen  vertrouwelijke  gesprekken  met  haar  gevoerd.

25. Ten aanzien  van  betrokkenheid  van  ARTS bij  de  ontstane  situatie  wordt  gewezen  op  het
 volgende .   ARTSheeft  hierbij  niet  de  bedoeling ,  en  ook niet  de  mogelijkheid ,  u  een  volledige

 chronologische  weergave  van  al  hetgeen  is voorgevallen  te  verschaffen.

26.  iARTS s op  31  december  2015  afgetreden  als preses van  de  kerkenraad,  heeft  nog  een
 

korte
 tijd  als ouderling  daar  deel  van  uitgemaakt  en  medio  2016  zijn  taken  definitief

 
neergelegd .

 
 

ARTSbeschikt  niet  over  een  volledig  archief  van  de  kerkenraad  en
 

heeft
 

geen
 

toegang
 

tot
 

alle
 documenten .  A .D . heeft  zodoende  ook niet  de  mogelijkheid

 
om

 
alle

 
documenten

 
en

 correspondentie  betreffende  de  telkens oplaaiende
 

geschillen
 

tussen
 

de
 

kerkenraad,
 

en
 

soms 
ook andere  kerk -  en  commissieleden ,

 
en

 
klaagster

 
chronologisch

 
en

 
volledig

 
met

 
stukken

 onderbouwd  te  schetsen .
 

Wel
 

is duidelijk  dat
 

klaagster
 

geen
 

volledig
 

beeld
 

schetst
 

van
 

de
 situatie  en  

een aantal stukken weglaat. In het hierna volgende wordt een aantal stukken en 
verklaringen waar  ARTS . de  beschikking  over  heeft  bij  dit  verweerschrift  gevoegd ,  zonder

 daarbij  compleetheid  na  te  streven  of  te  suggereren .  Uiteraard  blijft   ARTS beschikbaar
 

en
 bereid  om  alle  door  u  gewenste  nadere  informatie  en  inlichtingen  te  verschaffen

 
voor

 
zover

 
dat

 wenselijk mocht  zijn  voor  de  beoordeling  van  de  voorliggende
 

klacht.

27.  iARTS s in het  voorjaar  van  2014  verkozen  tot  ouderling  en  daarmee  lid  van  de  kerkenraad
 binnen de GKV  te , de  .  In  de  zomer  van  2014  

vertrok de predikant naar een andere gemeente. In een kerkgemeenschap is de 
predikant vaak de enige professional. De overige taken worden alle door vrijwilligers 
vervuld. In de periode dat een predikant afwezig is, betekent dat in de praktijk dat op 
de kerkenraad, en ook op het moderamen (het dagelijks bestuur) van de kerkenraad, 

nog meer  taken  komen  te  rusten.   ARTSwerd  gevraagd  voorzitter  (preses)  van  de  

kerkenraad te worden. Daarmee maakte ARTS  ook deel  uit  van  het  moderamen.  A.

D.

 

heeft die taak aanvaard, ook omdat de verhoudingen goed waren.
2020-05-15 verweerschrift
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28. Eind december  2014  werd  ARTS. geconfronteerd met een  bericht  van  secretaris van  de
 kerkenraad  (scriba),  de heer  ,  naar  aanleiding  van  een  door  hem  

ontvangen mail d.d. 29 december 2014 van klaagster. Deze mail is door klaagster 
niet bij de stukken gevoegd, terwijl deze mail nu juist de start is geweest van de 
conflicten die daarna zijn ontstaan en nog steeds voortduren. Daarom wordt deze 
mail als bijlage 1 bijgevoegd. Het betrof een mail gericht aan de heer , lid 
van de kerkenraad belast met liturgiezaken, en uit dien hoofde contactpersoon voor 
de liturgiecommissie. Klaagster had als lid van het muziekteam regelmatig contact 
met de liturgiecommissie. De mail was medegericht aan het moderamen en degenen 
binnen de kerk die bij de liturgie waren betrokken. Deze mail bevatte een litanie van 
klachten en aantijgingen onder de kopjes "lafheid", 'ongeloofwaardigheid", "laksheid”, 
“ondankbaarheid", “ontbreken jeugdbeleid”, “angst”, “inconsequent”, “gebrek aan 
liturgische kennis” en mededelingen zoals dat het handelen van de kerkenraad “het 
zo effectief mogelijk demotiveren van gemeenteleden” betrof en dat de gemeente ziek 
was. De mail sluit af met de mededeling dat er geen zelfreflectie is bij de kerkenraad.

29. De heer , de scriba, was zowel door de inhoud als door de felheid en 
ongenuanceerdheid van  verwijten  ernstig  van  slag  en  zocht  contact  met  ARTS. De heer

 had  in  reactie  op  de  mail  van  klaagster  bij  mail  van  eveneens  29  december
 

2014
 

een
 uitnodiging  aan  klaagster  gezonden  om  te  spreken  over  haar  mail .

 
Naar

 
aanleiding

 
van

 
die

 uitnodiging  heeft  klaagster  laten  weten  dat  zij  zich  met  onmiddellijke
 

ingang
 

terugtrok  uit
 

alle
 kerkelijke  activiteiten  waarbij  zij  was betrokken .  Klaagster

 
gaf

 
aan

 
dat

 
zij

 
de

 
komende

 
weken

 geen  contact  wenste  (bijlage  2).

30.  hARTS eeft vervolgens telefonisch  contact  gezocht  met  klaagster  en  kreeg  haar man,
  ,  aan  de  telefoon,  met  wie  hij  een  afspraak maakte  voor  een  gesprek op

 
korte

 
termijn

 
om

 over  de  inhoud  en  toon  van  de  mail  te  spreken.  Een  gebruikelijke  
reactie bij het ontvangen van zo’n mail die doet vermoeden dat er heel veel is 
gebeurd . Kort  daarop  werd   ARTS teruggebeld  door  klaagster  die  het  niet  eens was met

 
deze

 afspraak  en  uitsluitend  over  de  inhoud  en  niet  over  de  toon  van  de  mail  wilde
 

spreken .
 

Toen
 klaagster  op  onaangename  wijze  begon  te  schreeuwen  aan  de  telefoon

 
heeft

 
 ARTS het

 gesprek
 

beëindigd.

31. In januari 2015 werd in de voltallige kerkenraad de hiervoor geschetste gang van 
zaken besproken en de vraag hoe met deze situatie moest worden omgegaan. De 
heftige reacties van klaagster hadden verbazing en ongemak opgeroepen. Wel 
herinnerden enkele leden zich dat klaagster eerder een zeer felle brief over de komst 
van een nieuw podium aan de raad geschreven had. Dat had destijds tot een 
bemiddeling geleid om verdere escalatie te voorkomen. Als bijlage 3 wordt de 
desbetreffende brief van klaagster van 2 april 2012 bijgevoegd.
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32. Begin 2014 was er een conflict tussen klaagster en mede-organist ontstaan waarop 
de liturgiecommissie de hulp van de kerkenraad had ingeroepen. Ook toen is een 
begeleidingscommissie ingesteld.

33. De kerkenraad besloot, volgens zijn Bijbelse principes, de weg van geduld en overleg 
te bewandelen . Overigens  hecht  ARTS . eraan  te  benadrukken  dat  er  ook zeker  positieve

 kanten  aan  de  kerkelijke  bijdragen  van  klaagster  zitten .  Zij  heeft  van  uit  haar  specifieke
 kwaliteiten  in  het  verleden  ook regelmatig  een  zeer  positieve  bijdrage  geleverd,

 
met

 
name

 
op

 het  gebied  van  de  muziek.  Omdat  de  klachten  met  name  op  
het gebied van muziekzaken en liturgie lagen, werd besloten dat twee 
kerkenraadsleden die contact met de liturgiecommissie onderhielden eerst op bezoek 
zijn gegaan. Dit betrof de heer , aan wie ook de e-mail van 29 december
2014 was gericht en  als voorzitter van de diaconie, lid van het 
moderamen. De heer is het kerkenraadslid dat inmiddels de genoemde 
website www.mijnkerkinorde.nl heeft opgezet en, zo blijkt ook uit de bijlagen bij het 
klaagschrift, alle stukken - buiten medeweten van de kerkenraad om -aan klaagster 
ter beschikking heeft gesteld. In dit verband wordt weer verwezen naar de verklaring 
van de heer ten behoeve van het klaagschrift d.d. 29 februari 2020 gevoegd 
als bijlage  200229  waarin  zich  op  zeer  beschuldigende  wijze  jegens ARTS  uitlaat

 
en ARTS

 . vergaande  verwijten  maakt .  A.D. betwist  nadrukkelijk  de  juistheid van het
 

door
  gestelde  en  kan  nog  steeds  niet  begrijpen  waarom   zich  op  deze  wijze

 
in

 
dit

 
geschil

 opstelt.

34. In februari, maart en april 2015 vonden verschillende gesprekken met klaagster 
plaats , waar   ARTSniet  rechtstreeks  bij  betrokken  was.  Helaas  verbeterde  de  situatie  niet,

 
maar

 werd  steeds  ingewikkelder .  Er  ontstond  discussie  over  verslagen  van  die  gesprekken .
 Klaagster  maakte  zelf  ook verslagen  van  gesprekken .  Over  de  inhoud  daarvan

 
ontstond

 
dan

 wederom  discussie .  Klaagster  trad  terug  uit  kerkelijke  functies (zie
 

bijlage
 

1),
 

maar
 

verweet
 later  de  kerkenraad  dat  die  haar  ontheven  zou  hebben  van

 
functies .

 
Als  voorbeeld

 
wordt

 overgelegd  een verslag opgesteld  door  de  heer   
 

d.d.
 

26
 

maart
 

2015
 

waarin
 

op
 pagina  2  wordt  ingegaan  op  gemaakte  excuses en

 
ook wordt

 
genoteerd

 
dat

 
klaagster

 
eerder

 heeft  aangegeven  haar  taken  tijdelijk neer
 

te
 

zullen
 

leggen.
 

Daaronder
 

een
 

mail
 

van
 

klaagster
 van  28  maart  2015  waarin  zij

 
aangeeft

 
dat

 
haar

 
het

 
geven

 
van

 
catechisatie

 
is ontzegd

 
en

 geklaagd  over  een  
liefdeloze opstelling van drie van de vier (de vierde was de heer  
moderamenleden (bijlage 4). Deze stukken zijn ook afkomstig van de door de heer 

ingestelde website www.miinkerkinorde.nl.

35. De situatie met klaagster en de voortdurende discussies, verwijten van verkeerde 
verslaglegging, onjuiste interpretatie en dergelijke duurde maar voort. Op 13 maart

2015 schreef  de  echtgenote  van  de  heer   ARTSop  eigen  titel  een  brief  aan  klaagster,  omdat
 

zij,
 evenals  veel  gemeenteleden ,  inmiddels op  de  hoogte  was van  het  feit  dat  klaagster

 
haar

 activiteiten  had  opgeschort  in  verband  met  gerezen  onenigheden  en
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zij van  ARTS,  zonder  overigens details te  vernemen,  had  vernomen  dat  de  situatie  nog
 steeds

 
niet  was opgelost.  Deze  brief  werd  gezonden  in  een  oprechte  poging  om  

als medekerklid met klaagster in contact te komen en een oprechte wens om 
klaagster zich weer binnen de gemeente thuis te laten voelen. Deze brief wordt als 
bijlage 5 toegevoegd en is eveneens ontleend aan genoemde website. G1 is 
klaagster, G8 is de echtgenoot van klaagster, en G9 is de 
ondertekenaar mevrouw D..  Naar  aanleiding  van  deze  brief  heeft  klaagster ARTS  
beschuldigd  zijn  ambtsgeheim  als  kerkenraadslid  te  hebben  geschonden ,  hetgeen

 
een

 onterechte  beschuldiging  is.

36. Omdat de situatie niet werd opgelost en steeds aan de orde bleef komen, terwijl het 

wantrouwen en  de  beschuldigingen  over  onjuist  handelen  bleven,  heeft   ARTSter  bespreking
 

in
 de  kerkenraad  de  hiervoor  reeds genoemde  brief  van  9  april  2015  (bijlage

 
150409

 
bij

 
hel

 klaagschrift)  aan  het  moderamen  ter  bespreking  verzonden.  Ter
 

voorbereiding
 

van
 

een
 

overleg
 van  de  kerkenraad  is door   ARTS op  11  april  een  mail

 
gezonden

 
gevoegd

 
als bijlage

 
bij

 
het

 klaagschrift  nummer  150411 .  De  uitkomsten van het
 

overleg
 

in
 

de
 

kerkenraad
 

waren
 

dat de
heer   ,  de  scriba  en ARTS, samen met de heer

  
,

 
op

 
4

 
mei

 
een

 
bezoek aan

   
   

(dus klaagster
 

en
 

haar
 

echtgenoot)
 

zouden
 

brengen
 

om
 

te
 

bezien
 

of
 

op
 

zijn
 

minst
 

over
 
de

 
toonzetting

 
en

 
de

 
wijze

 
waarop

 
men

 
elkaar

 
benaderde

 
kon

 
worden

 
gesproken

 
in

 
een

 
duidelijke

 
poging

 
de

 
lucht

 
te

 
klaren.

 
Dit

 
gesprek  betrof

 
overigens  de

 

enige

 keer  dat  ARTS . klaagster  uitvoerig  gesproken  heeft .  Een  verslag  van

 

het

 

gesprek is door

 klaagster  bij  haar  klaagschrift  gevoegd .  Dit  betreft  echter  in  de

 

visie

 

van

 

 ARTSeen

 

eenzijdige

 weergave.

37. Tijdens het  gesprek heeft   ARTSnamens de  kerkenraad  bij  herhaling  aangeboden  een  streep
 te  zetten  onder  alle  gebeurtenissen  en  in  feite  een  nieuwe  start  te  maken .  Dat  was echter

 
niet

 akkoord  voor  klaagster .  De  kerkenraad  moest  naar  haar  mening  schuld
 

belijden
 

over
 

alle
 fouten  die  jarenlang ,  met  name  met  betrekking  tot  de  liturgie  en

 
het

 
podium

 
etc.

 
richting

 
haar

 gemaakt  zouden  zijn.  Het  gesprek verliep  daardoor  wederom
 

zeer
 

onbevredigend .
 

Er
 

bleek 
groot  wantrouwen  en  er  werden  zware  beschuldigingen

 
geuit

 
aan

 
de

 
kerkenraad ,

 
maar

 
ook 

aan   ARTSpersoonlijk .  Klaagster  gaf
 

onder
 

andere
 

aan
 

dat
 

 ARTSkerkenraadzaken
 

uitvoerig
 thuis  gedeeld  zou  hebben ,  onder

 
verwijzing

 
naar

 
de

 
door

 
haar

 
ontvangen

 
brief

 
van

 
zijn

 echtgenote,  van  welke  brief
 

 ARTSop
 

dat
 

moment
 

overigens geen
 

weet
 

had.
 

Een
 

goed
 

gesprek 
bleek  niet  mogelijk .

 
Het

 
gebruikelijke

 
dankgebed

 
bij

 
het

 
einde
 

van
 

een
 

dergelijk pastoraal
 gesprek vond

 
geen

 
doorgang

 
en

 
klaagster

 
wilde

 
 ARTSbij

 
vertrek geen

 
hand

 
geven.

38. Vervolgens zijn er, zeer kort samengevat, diverse bijeenkomsten en overleggen 
geweest. Is een trio van drie kerkenraadsleden waaronder de heer benoemd 
om te bemiddelen, hetgeen succes leek te hebben. Vervolgens ontstond echter 
discussie over een gezamenlijke tekst in het mededelingenblad. Klaagster eiste dat 

de kerkenraad eenzijdig  moest  vaststellen  dat  er  fouten  zijn  gemaakt,  terwijl   ARTSer
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de voorkeur aan gaf om meer neutraal te formuleren dat er “wederzijdse moeiten en 
tekortkomingen zijn benoemd”. De maildiscussie daaromtrent van september 2015 
wordt als bijlage 6 toegevoegd.

39. Na de discussie over de tekst in het mededelingenblad escaleerde de samenwerking 
met de liturgiecommissie. In een bijeenkomst van de liturgiecommissie met andere 
betrokkenen bij de liturgie op 17 september manifesteerde klaagster zich weer 
zodanig dat de gehele liturgiecommissie besloot af te treden. Als bijlage 7 wordt 
overgelegd een verklaring van mevrouw , destijds 
voorzitter van de liturgiecommissie en leidster van de desbetreffende vergadering. Uit 
deze verklaring blijkt dat de moeilijke verhouding tussen de kerkenraad en klaagster 
haar toen met bekend waren, hetgeen onderstreept dat er geen brede ruchtbaarheid 
aan is gegeven. Ook blijkt uit de verklaring duidelijk dat het gedrag van klaagster 
zodanig was dat de vergadering zeer onaangenaam verliep.

40. Deze gang van zaken heeft de heer , ouderling belast met liturgiezaken, 
uiteindelijk doen besluiten zijn taken neer te leggen. heeft zijn besluit bij brief 
van 2 november 2015 aan de kerkenraad toegelicht. Deze brief wordt als bijlage 8 
overgelegd. Verwezen wordt naar de inhoud van de brief en de daarin aangestreepte 
passages, waaruit duidelijk blijkt dat het ook in de visie van onmogelijk is om 
met klaagster  samen  te  werken.  geeft  ook aan  dat  het  voor ARTS   wellicht  ook 
verstandig zou zijn zich niet langer te laten betrekken in deze onverkwikkelijke 
discussies.

41. Uiteindelijk besluit   ARTSom  zich  per  eind  december  2015  terug  te  trekken  als preses.  De
 brief  van ARTS  aan  de  kerkenraad  ter  zake  van  15  december  2019  wordt  als bijlage

 
9

 toegevoegd.

42. Als voorbeeld voor de verwijten die klaagster aan bijna iedereen maakt, wordt 
verwezen naar mails van de echtgenoot van klaagster van 28 november en 
16 december 2015 (bijlage 10). Rond die periode bleef de e-mailwisseling tussen 
klaagster en haar echtgenoot en de kerkenraad overigens aanhouden. In deze mails 
van de heer wordt gesteld dat allerlei excuses onoprecht waren, dat het 
schandalig is dat de heer heeft laten weten niet meer met klaagster te willen 
samenwerken en dat zij doelbewust worden beschadigd.

43. Met het  terugtreden  van  ARTS . bleek de  situatie  niet  opgelost .  De  kerkenraad  onder  een
 nieuwe  preses bleef  pogingen  doen  de  situatie  op  te  lossen.  Naar  aanleiding  van  een
 

melding
 van  klaagster  bij  de  classis  (het  regionale  kerkbestuur )  vond  er  een  visitatie

 
plaats .

 
Daaruit

 bleek dat,  ondanks  meer  dan  30  bezoeken  die  namens  de  kerkenraad
 

bij
 

klaagster
 

afgelegd
 waren,  het  nog  steeds niet  mogelijk was  om  in  vrede  met

 
elkaar

 
te

 
verkeren.
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44. Door de kerkenraad werd een commissie aangesteld om een extern adviseur in te 
schakelen om te vragen hoe nu verder. De heer maakte deel uit van deze 
commissie. De commissie heeft aangezocht, een gewaardeerde 
oud-predikant van de kerkelijke gemeente, die onomstreden was en bekend staat als 
kerkrecht deskundige. Hij genoot aanzien en was tweemaal voorzitter van de 
landelijke synode geweest.

45. leek overigens ook het vertrouwen van klaagster te hebben, nu zij in 
haar eerdere verslag over het bezoek dat op 4 mei 2015 had plaatsgevonden, 
aangegeven heeft dat zij en haar man ten einde raad op 6 mei advies aan 

hadden gevraagd. had toen geadviseerd om weer met elkaar 
in gesprek te gaan.

46. bracht op 14 april 2016 een uitvoerig advies uit (als bijlage 160415 
gevoegd bij het klaagschrift). Uit het advies blijkt duidelijk dat hij van oordeel is dat de 
kerkenraad in de moeilijke situatie naar behoren heeft gehandeld en dat klaagster 
voortdurend in conflicten is betrokken. Hieronder enkele citaten uit pagina 10 van het 
rapport:

“zijn er ‘met gestrekt been’ ingegaan. Daar moet niet in worden meegegaan 
en het moet zeker niet beloond worden met de verheffing van tot gelijkwaardige 
conflictpartij."

en

“Dat in de omgeving van  voortdurend conflicten ontstaan, is een heel vervelende 
zaak. ”

Het advies sluit af met de conclusie dat er sprake is van een volstrekt integere 
kerkenraad die zich vanuit een te waarderen relationele instelling in vergaande 
procedurele onhandigheid door een zuster die met een schijn van recht en een 
scherpe tong haar zaak bepleitte, heeft laten meezuigen in een moeras van 
onheldere besluitvorming ten kosten van een ambtsdrager (ARTS) aan wie - 
duidelijk onbewust! - gepaste bescherming is onthouden.

47. Klaagster was in het geheel niet eens met dit advies en heeft daarover nog met ds. 
contact gezocht. Als bijlage 11 wordt overgelegd een mail van ds. 

aan klaagster d.d. 30 april, waarin hij gemotiveerd uiteenzet dat hij bij zijn 
advies blijft. Deze mail is ontleend aan de website www.mijnkerkinorde.nl. Dit advies 
leidde dus helaas ook niet tot een oplossing. Uiteindelijk doet een (wederom nieuwe) 
kerkenraad bij brief van 28 november 2016 nog een ultieme poging om, door 
uitgebreid excuses aan te bieden voor al hetgeen er fout is gegaan, de verhoudingen 
te herstellen. Daarop is in januari 2017 in een vergadering verzoening bereikt tussen 
de kerkenraad en klaagster. Echter kort nadien ontstond weer discussie over de 
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inhoud van de mededeling daarover in het mededelingenblad van de kerk. Klaagster 
wenste ook daar een uitvoerige tekst met excuses. Daarover kon geen 
overeenstemming worden bereikt. Geconstateerd moet worden dat de brief van 28 
november 2016 voor klaagster waarschijnlijk slechts heeft uitgewerkt als een 
bevestiging van haar gelijk.

48. Vervolgens is zij, overigens juridisch interessant, een procedure begonnen over het 
aan haar ter beschikking stellen van verwerkte persoonsgegevens die tot een voor 
kerkgemeenschappen in het algemeen interessante uitspraak van het Gerechtshof 
Den Haag heeft geleid over de verhouding tussen ambtelijk geheim binnen kerken en 
het recht op kennisneming van verwerkte persoonsgegevens, gebaseerd op de AVG. 
Met de ten gevolge van die procedure ontvangen gegevens heeft klaagster haar strijd 

V, tegen de kerkenraad en ARTS  voortgezet. Overigens zijn al die gegevens (niet
geanonimiseerd en dus nadrukkelijk in strijd met het oordeel van het Gerechtshof in 
de uitspraak van 17 september 2019) door de heer al aan klaagster ter 

beschikking gesteld, zo blijkt ook uit de bijlagen bij het klaagschrift.

Afsluitend

49. Met vorenstaande feitelijke uiteenzetting is aangetoond dat de feitelijke gang van 
zaken als door  klaagster  gesteld,  eenzijdig  en  in  ieder  geval  zeer  subjectief  is.   ARTSheeft

 
niet

 alle  stukken  overgelegd,  maar  heeft  slechts een  aantal  stukken  in  het  geding
 

gebracht
 

waarvan
 hij  meent  dat  die  nuttig  zijn  om  aan  te  tonen  dat  hij,  overigens nadrukkelijk in

 
zijn

 
positie

 
van

 preses van  de  kerkenraad ,  zonder  ooit  in  enig
 

stuk te
 

hebben
 

verwezen
 

naar
 

zijn
 

beroep
 

als 
arts ,  getracht  heeft  zorgvuldig  met  de

 
hem

 
toevertrouwde

 
taken

 
als voorzitter

 
van

 
de

 kerkenraad  om  te  gaan.  Dat  hij  
daarbij door alle beschuldigingen aan zijn medekerkenraadsleden, leden van de 
liturgiecommissie en uiteraard ook aan zijn persoon, zeer onaangenaam geraakt is 
en dat dit ook bij hem de nodige emoties heeft opgeroepen, moge duidelijk zijn.

50. Dat in aanmerking nemende zijn de gewraakte opmerkingen over mogelijke 
achterliggende psychische problematiek bij klaagster begrijpelijk. Die opmerkingen 
zijn voorzichtig gesteld en zeker niet als waarheid geponeerd en al helemaal niet als 
een diagnose. Het is ook niet verwonderlijk dat men zich bij de wijze waarop klaagster 
zich telkenmale heeft gemanifesteerd af gaat vragen: waar komt dit nu toch vandaan 
en hoe is dat nu op te lossen? Die vraag hebben ook anderen zich gesteld (zie 
bijlage 8) en ook ds. Niemeijer in zijn rapportage.

51. Klaagster meent dat zij door deze uitlatingen onheus is bejegend en onrechtmatig is 
behandeld en  haar  veel  schade  is aangedaan.   ARTSbetwist  dat  nadrukkelijk.  Bovendien

 
geldt

 ook hier  “wie  kaatst,  kan  de  bal  verwachten ”.  Waar  klaagster  zich  telkenmale
 

jegens velen
 

op
 zeer  beschuldigende  wijze  uitlaat,  moet  zij  er  rekening
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mee houden dat dat reacties oproept die door haar niet als prettig worden ervaren. 
Voor enig  causaal  verband  tussen  handelingen  en  optreden  van  ARTS .,  louter  in  zijn  privé

 hoedanigheid  als preses,  en  de  door  klaagster  gestelde  schade  en  gevolgen ,  is geen
 

enkele
 aanwijzing.  Die  schade  en  gevolgen  zijn  overigens in  hoge  mate  

subjectief en zo die er al zijn, lijken die veeleer het gevolg van de conflictueuze 
opstelling die klaagster, daarbij overigens gesteund door de heer  kiest.

52. Ter illustratie  van  het  feit  dat  het  niet  alleen  de  heer ARTS   is die  problemen  met  klaagster
 

heeft
 ervaren,  wordt  nog  overgelegd  een mail van mevrouw   ,  de

 
echtgenote

 
van

 
een

 voormalig  predikant  van  de  gemeente ,  aan   ARTS waarin  zij  naar
 

aanleiding
 

van
 

het
 

feit
 

dat
 

zij
 gehoord  had  over  de  klacht,   ARTS schrijft  dat  zij  hem

 
steunt

 
en

 
een

 
aantal

 
voorvallen

 
aanhaalt

 waaruit  blijkt  dat  zij  ook  geconfronteerd  is  geweest
 

met
 

het
 

conflictueuze
 

karakter
 

van
 

klaagster
 (bijlage  12).

53. Als bijlage 13, 14 en 15 worden verklaringen overgelegd van respectievelijk de heer 
, de toenmalige scriba van de kerkenraad, de heer , de 

ouderling die  samen  met  de  heer  en ARTS  op  4  mei  2015  bij  de  familie  
 

op
 bezoek  is geweest ,  en  van de heer  die  als notulist  aanwezig  was  bij

 
alle

 vergaderingen  van  het moderamen. en   bevestigen  dat  er  in
 

het
 

gesprek van
 

4
 mei  2015  geen  sprake  is  geweest  van  bedreigingen  van   ARTSaan het adres  van
 

klaagster .
  geeft  aan  dat ARTS   zich  telkenmale  weloverwogen

 
en

 
respectvol

 
heeft

 
uitgedrukt

 over  alle  betrokken  partijen.  Ook deze  personen
 

zijn
 

ontsteld
 

over
 

het
 

feit
 

dat ARTS
 

 nu
 

met
 een  tuchtklacht  wordt  geconfronteerd.

54. Aangaande de door klaagster op het overzicht getiteld “De verwijtbare handelingen 
van de aangeklaagde betreffen” aangevoerde jurisprudentie en nader geformuleerde 
korte weergave van een specificatie van de klachten in de kolom “Klacht” merkt deze 
het navolgende op. Uit het vorenstaande blijkt al dat al hetgeen als klachten wordt 
aangevoerd onjuist is. Er is geen sprake van het verstrekken of gebruiken van 
medische gegevens en schending van een beroepsgeheim, er is geen sprake van 
schending van  het  vertrouwen  in  de  medische  stand.   ARTSheeft  niet  als doel  gehad  klaagster

 in  diskrediet  te  brengen  en  heeft  ook niet  zijn  status van  arts  (zo  die  er  in  
het huidige tijdsgewricht al is) aangewend met als oogmerk het beïnvloeden van 
besluitvorming. Van identiteitsfraude of het plegen van plagiaat is geen sprake. 
Het voorkomen van correctierecht en inzagerecht is niet aan de orde. Er was een 
evidente juridische discussie over de vraag hoe ver het inzagerecht ging en die is 
beslecht door het Gerechtshof. Bovendien heeft die discussie zich volledig 
afgespeeld nadat   ARTSwas teruggetreden  uit  de  kerkenraad.  Van  het  anderszins niet  integer

 handelen  of  een  ernstige  en  verwoestende  inbreuk maken  op  een  persoonlijke  levenssfeer
 

en
 het  berokkenen  van  materiële  en  immateriële  schade  is ook  geen  sprake.
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55. Het voert te ver om alle door klaagster genoemde tuchtrechtelijke uitspraken te 
behandelen. Veel uitspraken zien op het opstellen van rapportages waarbij 
onvoldoende zorgvuldig is gehandeld en waarbij een expliciet medisch oordeel 
gevraagd, dan wel een arts zich nadrukkelijk heeft gepresenteerd als arts. Daar is in 
casu geen sprake van geweest en ARTS  heeft in casu op geen enkele wijze 
opgetreden in zijn hoedanigheid van arts of de suggestie gewekt dat hij in die 
hoedanigheid optrad. Klaagster heeft klaarblijkelijk erg haar best gedaan om in de 
jurisprudentie enig aanknopingspunt te vinden voor tuchtrechtelijk verwijtbaar 
handelen van ARTS, maar is daar niet in geslaagd. Dat is ook logisch, omdat 
dat

 
aanknopingspunt er niet is.

56. Tenslotte, voor zover in dit verweerschrift niet al het door klaagster gestelde expliciet 
is betwist,  beroept   ARTSerop  dat  hij  niets daarvan  als juist  en  onvoldoende  betwist  erkend

 
wil

 hebben.  Opvallend  is  overigens  dat  klaagster  ook  allerlei  feiten  die  zich  hebben
 

voorgedaan
 

na
 het  terugtreden  van   ARTSals  preses  van  de  kerkenraad  nog  aan

 
 ARTSverwijt ,

 
bijvoorbeeld

 met  betrekking  tot  het  helaas bij  PostNL  zoekgeraakte  stuk,
 

waardoor
 

een
 

mogelijk datalek is 
ontslaan.

57. Voor zo ver er op ARTS  enige bewijslast zou rusten van zijn stellingen, biedt hij 
aan

 
die stellingen te bewijzen en/of desgevraagd nader toe te lichten.

Conclusie

58. Klaagster dient primair niet ontvankelijk te worden verklaard, omdat de feiten 
waarover geklaagd wordt in een te ver verwijderd verband staan van de 

beroepsuitoefening van ARTS, waardoor zijn handelen niet bestreken wordt door 
de

 
tuchtnormen van artikel 47 Wet BIG.

59. Subsidiair dient geoordeeld te worden dat, gezien de conflictueuze situatie en al 

hetgeen zich  heeft  voorgedaan,  gevoegd  bij  de  wijze  waarop   ARTSheeft  gemanoeuvreerd,
 

zijn
 gewraakte  uitlatingen  begrijpelijk zijn,  althans niet  zodanig  in  strijd

 
met

 
hetgeen

 
een

 
behoorlijk 

beroepsbeoefenaar  betaamt  dat  er  sprake  is van  tuchtrechtelijk  verwijtbaar
 

handelen.

60. Overigens meent ARTS  dat gelet op het vorenstaande het evident is dat  de  klacht  niet  
ontvankelijk respectievelijk ongegrond is. Er is dus sprake van kennelijke niet- 

ontvankelijkheid en/of kennelijke  ongegrondheid  als  bedoeld  in  artikel  67  a  Wet  BIG.   ARTS
verzoekt  de  voorzitter  dan  ook dienovereenkomstig  te  beslissen  zonder  dat  een  zitting

 
wordt

 bepaald.
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REDENEN WAAROM

 veARTS rzoekt om:

I. Primair: klaagster niet ontvankelijk te verklaren;

II. Subsidiair: de klacht van klaagster ongegrond te verklaren.

Rotterdam, 15 mei 2020

Advocaat 

✓

Deze zaak wordt behandeld door mr. A.N. Kampherbeek - dossiernummer: , Herik Verhuist N.V., "Wilheiminatoren", 
Wilhelminaplein 16, Postbus 50535, 3007 JA Rotterdam, Telefoon 010 - 410 00 55/Telefax 010 - 481 51 72, E-mail: 
kampherbeek@herikverhulst.nl.
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Bijlagen bij verweerschrift inzake 
Kenmerk: 2020-035 Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den 
Haag

Bijlage 1: mail aan scriba kerkenraad en , ouderling en
contactpersoon liturgie d.d. 29 december 2014;

Bijlage 2: mails dhr. , scriba, en 29 december 2014;

Bijlage 3: brief aan kerkenraad 2 april 2014;

Bijlage 4: verslag van dhr. 26 maart 2015 met daaronder mail van
28 maart 2015;

Bijlage 5: brief mevr. D. aan  13  maart  2015;

Bijlage 6: mailwisseling 11 september 2015 omtrent tekst in
mededelingenblad;

Bijlage 7: verklaring van mevrouw , voorzitter van de
liturgiecommissie omtrent het verloop van de vergadering van 17 
september 2015.

Bijlage 8: brief  aan kerkenraad 2 november 2015;

Bijlage 9: brief ARTS  aan kerkenraad 15 december 2015;

Bijlage 10: mails van dhr. 28 november en 16 december 2015;

Bijlage 11: mail ds. aan 30 april 2016;

Bijlage 12: brief d.d. 13 april 2020 van mevrouw aan ARTS;

Bijlage 13: verklaring , scriba;

Bijlage 14: verklaring ;

Bijlage 15: verklaring .
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