
Aan: Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te WP1    
         Ter attentie van KR-S2.2 (scriba)  
          Postbus  
          WP1    
 
(Tevens per email: )  
 
WP1, 29  december 2017       
 
Betreft: verzoek inzage persoonsgegevens 
 
 
Geachte kerkenraad, 
 
Ik betreur het heel erg dat de kerkenraad zich tot nu toe niet constructief opstelt in het conflict zoals 
dat inmiddels bestaat. Ondanks meerdere keren te hebben besloten om alles onafhankelijk en goed 
uit te laten zoeken werd daar toch steeds op terug gekomen. Omdat ik er echter grote waarde aan 
blijf hechten dat zowel mijn als uw handelen wordt onderzocht om op die manier tot een oplossing 
te komen, ben ik genoodzaakt u het volgende verzoek te doen toekomen. 
 
Met verwijzing naar artikel 35 en 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens verzoek ik u mij 
binnen de wettelijke termijn van vier weken, gerekend vanaf dagtekening van deze brief, de 
hieronder beschreven documenten aan mij te doen toekomen ten einde hierin inzage te krijgen met 
het recht op correctie of verwijdering van verkeerde gegevens. 
 
Over de gegevens/documenten wil ik de volgende zaken weten: 
 

1. Of u de gegevens die over mij zijn vastgelegd, gebruikt; 
2. Om welke gegevens het precies gaat; 
3. Of u bij elk stuk wilt aangeven wat het doel is van het gebruik / bewaren; 
4. Of u per document wilt aangeven aan wie u de gegevens heeft verstrekt; 
5. Wie nog in het bezit is van elk aan mij ter inzage aan te leveren document; 
6. Wat de herkomst is van de gegevens; 
7. Of u per document wilt aangeven hoe lang u het nog gaat bewaren; 
8. Of u per document kunt aangeven of u mijn instemming daarvoor had moeten vragen; 

 
Ik verzoek u mij van alle mijn persoon in directe of indirecte wijze betreffende stukken kopieën aan 
te leveren. Ik wil dit op papier, als het kan in een ordner, netjes op datum geordend van u ontvangen. 
 
Het betreft alle correspondentie, waaronder we brieven en mailverkeer en bijbehorende bijlagen 
verstaan, vanaf 29 december 2014 tot op heden: 
 

a. Tussen alle (ex-)kerkenraadsleden onderling (te weten KR6, KR-P1, KR-S2.1, M2,KR1,
       KR4, KR3, KR5, KR15, KR-P2, M3, KR-S2.2, KR18, G21, KR14, KR10, KR8, KR9, KR13, KR19, 

KR20, KR21, KR2, KR11, KR17, KR22, KR7)
 b.

 

Brieven van gemeenteleden die over mij of de kwestie handelen, waaronder die van
       KR1;

 c.
 

Brieven van (ex-)kerkenraadsleden aan de kerkenraad die over mij
 
handelen, waaronder 

in elk geval twee brieven van KR-P1, een brief van G21, een brief van M1;

 



d. Alle communicatie die u of uw afzonderlijke (ex)-leden van de kerkenraad hebben gehad 
met derden over deze kwestie, waaronder in elk geval alle correspondentie met VP2;

 e.
 

Het advies van VP2
 

aan de kerkenraad
 

van april 2016
 

waarin volgens zowel
       KR13 als ook volgens ADV1

 
 enkele pagina’s aan mij waren gewijd;

 
f.

 

Alle

 

besluitteksten die mij betreffen; 

 
g.

 

Het voorstel om tot een oplossing te komen in “de kwestie G1  ”  van  KR11  en
       KR10;

 
h.

 

De verslaglegging van gesprekken met mij en/of mijn echtgenoot

 

zoals die op 
verschillende momenten is gedaan door de brs. KR6, KR9,

 

M1,

 

KR13, KR14;

 
 

Als u niet wenst in te gaan

 

op mijn vordering, dan

 

verzoek

 

ik u dit onder opgave van redenen 
eveneens binnen vier weken na dagtekening van deze brief schriftelijk

 

aan mij

 

te bevestigen. De 
reden ‘vertrouwelijk’

 

is voor de Wet bescherming persoonsgegevens van geen enkel belang

 

en is 
geen argument om de documenten/stukken omtrent mijn persoon niet aan mij te verstrekken.

 
 

In eerdere stadia bent u door mij

 

reeds herhaaldelijk verzocht mij stukken te doen toekomen

 

die op 
mijn persoon betrekking hadden, toen met een beroep op het kerkrecht. Daar heeft u helaas geen 
gehoor aan gegeven. Ik ga er

 

van uit dat u

 

alsnog uw plicht vervult ten aanzien van het zorgvuldig 
naleven van de Wet

 

bescherming persoonsgegevens

 

en zie uw reactie dan ook graag tijdig en 
volledig tegemoet.

  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
G1  
 
Geb.datum:  
Adres       : WA1  
           WP1  




