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Rechtbank WP7, locatie WP1  
Ter attentie van GRF1 
Postbus  
WP1 
 
 
Betreft: Mijn reactie op uw brief van 12 juli jl. met uw kenmerk      
 
WP1, 20 juli 2018 
 
 
Geachte GRF1, 
 
Op 7 maart 2018 heb ik me tot de Rechtbank gewend met mijn verzoekschrift op grond van mijn 
overtuiging dat mijn recht op bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wbp 
(ondertussen AVG), wordt geschonden door de kerkenraad van de GKv te WP1. Hiertoe was ik 
genoodzaakt omdat ik van de kerkenraad op mijn verzoek om inzage in mijn persoonsgegevens van 20 
december 2017 een afwijzende reactie heb ontvangen. 
 
Ik ben blij met de mogelijkheid die de Rechtbank mij biedt om te reageren op alles wat u mij toestuurde 
inzake bovenstaande zaak.   
 
Voorafgaand aan mijn reactie wil ik u een (bijzonder) verzoek voorleggen en toelichten: 
 
Staat u mij toe, nádat u mijn reactie heeft doorgestuurd aan de advocaat van de kerkenraad dat ik mijn 
reactie zelf ook nog doorstuur aan alle afzonderlijke leden van de kerkenraad?  
 
Ik doe u dit (bijzondere) verzoek omdat uit het bestuderen van het door de kerkenraad ingediende 
verweer van 14 mei jl. en uit de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave (met alle bijgeleverde 
bijlagen) van 11 juli jl. namelijk onomstotelijk is gebleken dat tot op heden slechts enkele leden van de 
kerkenraad kennis hebben genomen van het dossier terwijl er wel “namens de kerkenraad” verweer 
wordt gevoerd. Ik acht het op grond van de inhoud van mijn eerder verzoekschrift, maar ook de ernst, 
de noodzaak en het verloop van deze rechtsgang absoluut noodzakelijk dat de voltallige kerkenraad, 
in casu alle afzonderlijke kerkenraadsleden, hun verantwoordelijkheid nemen door ook kennis te 
nemen van mijn reactie. In hoofdstuk 4 (mijn vorderingen) ga ik hier uitgebreider op in. 
 
Mijn reactie is ingedeeld in vier hoofdstukken met waar nodig een aantal paragrafen en tevens 
voorzien van 11 bijlagen: 
 
 Hoofdstuk          Titel                            Pagina 
 

1.        Mijn bevindingen          3  
2.        Mijn reactie op de diverse inhoudsopgaven     11  
3.        Bespreking dossierstuk 180527      15 
4.        Mijn vordering        17 
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Bijlagen bij deze brief: 
 
Bijlage   1 - Weerlegging verweerschrift 
Bijlage   2 - Belemmering rechtsgang 
Bijlage   3 - AVG en privacywaarborgen 
Bijlage   4 - Positie M1 
Bijlage   5 - Reactie op bijlage 3 van kerkenraad 
Bijlage   6 - Hiaten tussen inhoudsopgave en verzoekschrift 
Bijlage   7 - Reactie op inhoudsopgave M1 
Bijlage   8 - Brief KR aan gemeente nav publicaties rechtszaak 
Bijlage   9 - Email G8/G1/M1 aan kr – reactie op brief kr aan gemeente 
Bijlage 10 - Onderbouwing vordering 
Bijlage 11 - Voorstel Rectificatie 
  



__________________________________________________________________________________ 
Reactie G1 d.d. 20 juli 2018                                                                                                                   Pagina 3 van 18 

 

Hoofdstuk 1 - Mijn bevindingen  

In dit hoofdstuk geef ik aan de hand van een behoorlijk aantal onderwerpen weer wat ik tijdens het 
bestuderen en verwerken van alle documenten die mij zijn opgestuurd door de Rechtbank inzake mijn 
zaak met de kerkenraad ben tegengekomen.  
 
1.1 Schending van mijn privacy 
De schending van mijn privacy doet zich op verschillende vlakken voor: 
 

• In de afgelopen jaren, meer dan drie en een half jaar inmiddels, heeft de kerkenraad ondanks 
mijn herhaalde verzoeken daartoe (zie ook mijn verzoekschrift) mij structureel alle 
dossierstukken onthouden waarvan ik meen het recht op inzage te hebben. Hierdoor heeft de 
kerkenraad veel onnodig leed veroorzaakt, omdat mijn inspanningen waar ongelooflijk  veel 
uren, dagen, maanden en zelfs jaren in zitten, vruchteloos waren. Zie hiervoor ook hoofdstuk 
2. 

• In de afgelopen jaren, meer dan drie en een half jaar inmiddels, heeft de kerkenraad mij 
voortdurend in de waan gelaten dat ik te maken had met brieven en besluiten waarvan alle 
kerkenraadsleden op de hoogte waren. Dit blijkt echter niet zo te zijn. De kerkenraad heeft mij 
leed aangedaan door mij wel in deze waan te laten en mij op geen enkel moment gedurende 
deze jaren daarvan op de hoogte te stellen. Deze werkwijze vind ik onrechtvaardig en grenst 
aan frauduleus handelen door de kerkenraad. Zie verder bij hoofdstuk 2. 

• In de afgelopen jaren, meer dan drie en een half jaar inmiddels, ben ik nooit serieus genomen. 
Dit blijkt uit het feit dat slechts twee kerkenraadsleden op de hoogte waren van mijn dossier 
en tevens andere kerkenraadsleden het recht op inzage en daarmee het kennis kunnen nemen 
van mijn dossier is onthouden. Daardoor is mij een weloverwogen  standpunt van de 
kerkenraad onthouden en dat heeft met terugwerkende kracht onnodig leed veroorzaakt. Zie 
hiervoor verder bij hoofdstuk 2 en 3. 

• De bescherming die de kerkenraad mij had moet bieden is mij onthouden, doordat er op geen 
enkel moment een gewogen standpunt van een voltallige kerkenraad is geweest. Juist de 
verschillende inzichten van verschillende personen binnen een kerkenraad kunnen deze 
bescherming bieden. Het leed, mij hiermee aangedaan, is groot. Zie verder hoofdstuk 2. 

• De bescherming die de kerkenraad mij had moet bieden is mij onthouden, doordat ik, met de 
kennis van nu, vaststel dat ik in de interpretatie van al mijn inspanningen van de afgelopen 
jaren was overgeleverd aan het oordeel van enkelingen binnen de kerkenraad, waardoor 
machtsmisbruik  op de loer ligt. De kerkenraad staat toe dat deze enkelingen volledig 
autonoom kunnen handelen en beslissen. Mij is met deze werkwijze leed aangedaan. Zie 
verder hoofdstuk 2 en 3. 

• De kerkenraad heeft bij monde van zijn advocaat onjuiste informatie over mij verstrekt aan de 
rechter en mij op die manier in diskrediet willen brengen. Zie hiervoor blokkeren van de 
rechtsgang hieronder. 

• De kerkenraad heeft niet alleen zonder mijn instemming onjuiste informatie over mij verspreid 
binnen (kerkblad, brief) en buiten (adviseur, consulent, classis, de Rechtbank) de kerkelijke 
gemeente, maar ook een aantal persoonlijke aanvallen op mij gericht, terwijl ik de discussie 
op inhoud wil voeren en heb gevoerd. Met beide is mij opnieuw leed aangedaan, zie bijlage 1 
en 2 waarin een aantal van deze punten expliciet worden benoemd. 

• De kerkenraad heeft bij het vernietigen van een fors aantal door mij opgevraagde 
dossierstukken welke persoonsgegevens van mij bevatten, en nota bene ten tijde van deze 
rechtszaak, mij en/of de Rechtbank geen enkele keer gevraagd om instemming met het 
vernietigen. Op die manier heeft de kerkenraad willen voorkomen dat de desbetreffende 
dossierstukken in mijn handen zouden komen. Zie verder hoofdstuk 2. 
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• De kerkenraad heeft mij leed toegebracht door toe te staan dat leden van binnen en/of buiten 
de kerkenraad vrijelijk hun visie over mij op schrift mochten stellen en indienen bij de 
kerkenraad zonder mij het recht op inzage, maar ook het recht op hoor en wederhoor te 
verlenen. Mijn privacy is hiermee zwaar geschonden hetgeen mij schade heeft berokkend. Zie 
hiervoor de door de heer M1 op 29 mei jl. ingediende inhoudsopgave namens de kerkenraad; 

• De kerkenraad wil mij de herkomst van dossierstukken onthouden en ontneemt mij hiermee 
structureel mijn rechten. Dit blijkt uit het weglakken van namen van afzenders in bijlage 4 van 
de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave. Zie verder hoofdstuk 2. 

• Ook is er sprake van ‘omgekeerde’ schending van mijn rechten: de kerkenraad behandelt mijn 
brieven (gericht aan de hele kerkenraad) alsof het onder strikte geheimhouding zou vallen. Zo 
zijn bv. mijn verzoekschrift en mijn aanvulling op het verzoekschrift niet inzichtelijk voor de 
afzonderlijke leden van de kerkenraad. Dat is natuurlijk precies NIET wat ik beoog als ik een 
brief aan de kerkenraad schrijf, want ik wil dat mijn brief gelezen en gedeeld wordt.  

• Door alles wat reeds beschreven is, ben ik binnen de kerkelijke gemeente in een sociaal 
isolement terechtgekomen. Hoewel ik vanaf twee jaar geleden heb voorzien dat dit zou 
gebeuren, reken ik dit de kerkenraad ten volle aan. Mijn andere optie zou zijn geweest om me 
te schikken in het onrecht dat in mijn ogen niet alleen mij wordt aangedaan. 

• Zie verder bij de onderbouwing van vordering N, bijlage 10, behorend bij hoofdstuk 4. 

• Er is door de kerkenraad buiten mij om diverse keren in het kerkblad geschreven en onlangs is 
de brief van 27 mei hieraan toegevoegd. Deze laatste brief is verspreid ten tijde van de 
onderhavige rechtsgang en heb ik als zeer pijnlijk ervaren. 

 
1.2 Belemmeren van de rechtsgang  
Het belemmeren of zelfs blokkeren van de rechtsgang heeft de kerkenraad op verschillende manieren 
bewerkstelligd: 
 

• Doordat aan de Rechtbank onjuiste informatie is verstrekt bij monde van de advocaat van de 
kerkenraad, is de rechter niet in de gelegenheid gesteld zich een eerlijk oordeel te vormen. 
Er is bijvoorbeeld sprake van het onjuist informeren van de rechter bij een fors aantal punten 
uit het verweer, welke ik alle heb besproken in bijlage 1. In hoofdstuk 2, waar ik inga op bijlage 
4 en 5 van de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave, worden ook zaken die verkeerd 
zijn weergegeven, aangetoond. Deze heb ik voor zover ik dit kan overzien in bijlage 2 benoemd, 
aangezien ik hiertoe gedwongen word door de zorgwekkende hoeveelheid onwaarheden 
waarin de kerkenraad volhardend is.  

• De kerkenraad doet in zijn verweer en zijn reactie op de inhoudsopgave niet alleen geen recht 
aan de waarheid, maar heeft zich ook op geen enkel punt ingespannen om bewijs te leveren. 
Het lijkt dan ook vooral bedoeld te zijn om af te leiden van de kern van mijn verzoek.  

• De kerkenraad heeft tijdens deze rechtsgang een fors aantal door mij opgevraagde 
dossierstukken vernietigd, zgn. conform zijn vigerende werkwijze. Daarmee is naar mijn 
oordeel sprake van frauduleus handelen. De kerkenraad wil hiermee de feiten buiten 
beschouwing laten. Ik reken dit ook de advocaat aan, wiens taak het is om de rechtsgang op 
een zuivere manier te laten plaatsvinden. Zie ook hoofdstuk 2. 

• De kerkenraad heeft gemeend zelf te moeten oordelen over het wel of niet ter inzage aan mij 
toekomen van de vernietigde dossierstukken in plaats van dit over te laten aan de rechter aan 
wie dit reeds ter beoordeling voorlag. Ik meen dat dit ernstig is. Zie ook hoofdstuk 2. 

• Er is geen wettelijke bewaartermijn door de AVG, de termijn die de kerkenraad ineens heeft 
ingesteld na de hoorzitting van 22 mei jl. dient volgens mij dan ook alleen maar voor het 
blokkeren van de rechtsgang. 

• Het vernietigen van dossierstukken had sowieso pas mogen gebeuren na mijn uitdrukkelijke 
instemming. 
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Hieruit concludeer ik dat de kerkenraad het Hof veronachtzaamt door het Hof onjuist en onvolledig te 
informeren terwijl de kerkenraad dat wel verplicht is te doen. Op basis hiervan is het mogelijk om een 
klacht jegens de kerkenraad en zijn advocaat in te dienen. Ik verwijs hierbij naar een uitspraak van het 
Gerechtshof van ’s Hertogenbosch, (zaaknummer ECLI:NL:GHSHE:2014:2881) van 21 augustus 2014. 
In haar uitspraak stelt het Hof voorop dat partijen op grond van de wet (Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering, artikel 21) zijn verplicht om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en 
naar waarheid aan te voeren. Wordt deze verplichting niet nageleefd, dan kan de rechter daaruit de 
gevolgtrekking maken die hij geraden acht, aldus artikel 21 Rv.  
 
Gelet op de veelheid en op de stelligheid waarmee de kerkenraad de uitspraken op schrift heeft gesteld 
in het verweer van 21 mei jl. en de reactie op de inhoudsopgave van 11 juli jl., overweeg ik waar nodig 
u te verzoeken om de betrokken leden van de kerkenraad te verzoeken om bij de punten waar ik 
aangeef dat er sprake is van onjuiste informatie of van het ontbreken van informatie alles wat onder 
die punten beweerd wordt onder ede te laten verklaren, want het willen belemmeren van de 
rechtsgang berokkent mij leed. 
 
1.3 Blokkeren van een eerlijk onderzoek  
Zoals al in mijn verzoek van 20 december 2017 aan de kerkenraad is duidelijk gemaakt, wil ik 
beschikken over de door mij opgevraagde dossierstukken om hiermee een eerlijk onderzoek op basis 
van de feiten te kunnen laten doen en waarborgen. De wederzijdse erkenning is nodig om tot 
verzoening te kunnen komen in het conflict tussen mij en de kerkenraad. Inmiddels is de kwestie voor 
wat betreft de inhoudelijke behandeling dan ook aangemeld bij de Interkerkelijke Commissie 
Geschiloplossing (ICG). Ik stel vast dat: 
 

• Door het laten verdwijnen en het vernietigen van een fors aantal door mij opgevraagde 
dossierstukken bewerkstelligt de kerkenraad dat een eerlijk onderzoek geen kans krijgt. Dit 
lijkt mij frauduleus handelen daar de kerkenraad zelfs al had ingestemd met het laten doen 
van een onderzoek. Zie ook hoofdstuk 2. 

• De kerkenraad heeft mij steeds voorgehouden dat er geen dossierstukken zouden zijn waarop 
ik recht op inzage zou hebben, terwijl (ook kerkjuridisch) onderzoek als voorwaarde heeft dat 
een onderzoek op basis van gelijke stukken (zie ook bijlage 3 van mijn verzoekschrift) gaat. Ik 
blijk recht op inzage van de inhoudsopgave te hebben en naar ik meen ook op de fysieke 
inzage. Zie verder onder paragraaf 1.6 en hoofdstuk 4, bijlage 10 waarin ik vordering A 
onderbouw. 

• De kerkenraad is middels mijn verzoek in de gelegenheid gesteld om nog andere 
dossierstukken aan te leveren dan degene die ik al had benoemd, maar heeft hiervan geen 
gebruik willen maken. Toch verwijt de kerkenraad nu M1 dat hij in de door hem ingediende 
inhoudsopgave dossierstukken noemt waar ik, naar het zeggen van de kerkenraad, niet om 
gevraagd zou hebben. Zie verder onder paragraaf 1.10 breder verzoek dan de interpretatie van 
de kerkenraad. 

 
1.4 Privacywaarborgen 
Binnen het kader van de privacywetgeving is het totaal irrelevant of de kerkenraad het stuk beschouwt 
als wel of niet formeel kerkenraadsstuk (zie verweer kerkenraad: geproduceerd, ontvangen of 
behandeld) zijnde, maar is enkel en alleen van belang of de kerkenraad heeft voldaan aan de wetgeving 
zoals deze was vastgelegd in de Wbp en zoals deze nu is vastgelegd in de AVG. Het is aan de Rechtbank 
voorbehouden om dit te toetsen. Over de reikwijdte van het inzagerecht bestaat volstrekte 
duidelijkheid zoals die in bijlage 3 bij deze brief terug te vinden is. Mijn verdere reactie op de bijlagen 
1 en 2 van de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave zijn tevens in deze bijlage te lezen. 
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In de afgelopen jaren is steeds opnieuw gebleken dat de kerkenraad het vooringenomen standpunt 
hanteert dat de kerkenraad (sowieso) een juiste manier van handelen heeft t.a.v. de privacy van de 
leden van de kerkelijke gemeente. De kerkenraad heeft mij meermalen  gezegd en geschreven het ‘nog 
eens aan me uit te leggen’ (zie bv. het verweer van de kerkenraad van 14 mei jl.), in plaats van de 
wetgeving als uitgangspunt te nemen. 
 
1.5 Kerkelijke weg 
In het zoeken naar een oplossing in het conflict is het goed om dit waar mogelijk binnen de daartoe 
geëigende kerkelijke weg te doen. Inmiddels is mij gebleken dat dit niet mogelijk is zonder tussenkomst 
van een wereldlijke rechter. 

• Tot ruim 3 jaar na het ontstaan van het conflict heb ik getracht aan een oplossing te werken 
binnen alle mogelijke kerkelijke wegen en instanties. Zelfs nu breng ik nog steeds niet de 
inhoudelijke kwestie voor de rechter. 

• Er is geen kerkelijk controlerend orgaan dat er op toeziet dat zaken zoals hierboven beschreven 
bij blokkeren van een eerlijk onderzoek en belemmeren van de rechtsgang niet mogen 
voorkomen. Men gaat er ‘domweg’ van uit dat het niet zou kunnen voorkomen. 

• Het college van visitatoren, in feite het controlerend orgaan, heeft duidelijk aangegeven dat 
een onderzoek naar feiten niet zinvol zou zijn en dat een goed gesprek volstaat. 

• De Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing start alleen een onderzoek op basis van wat er 
vrijwillig door partijen aan informatie wordt aangeleverd. De vrijwilligheid van de kerkenraad 
lijkt niet zo groot te zijn. 

• Er is geen enkel kerkelijk meldpunt en/of kerkelijk orgaan binnen de GKv dat bij machte is de 
werkwijze zoals deze door de kerkenraad van GKv WP1 wordt gehanteerd te ontmaskeren en 
bloot te leggen. De GKv heeft in tegenstelling tot andere kerkgenootschappen geen meldpunt 
waar deze vorm van onrecht kan worden gemeld. 

 
1.6 Vaststelling dat dossierstukken mij wel ter inzage toekomen      
In het verweer van de kerkenraad naar de Rechtbank en ook in eerdere brieven van de kerkenraad aan 
mij stelde de kerkenraad ten aanzien van een aanzienlijk aantal dossierstukken dat deze mij niet 
zouden toekomen vanwege het vermeende ambtsgeheim van de kerkenraad. Dit beroep op het 
ambtsgeheim heb ik naast de informatieplicht gesteld die de kerkenraad, op grond van het door 
hemzelf vastgestelde privacy-reglement (kopie-productie 4 bij het verweer), heeft. Ik stel vast:  

• dat ambtsgeheim en informatieplicht niet strijdig zijn met elkaar, mits de kerkenraad beide op 
de daartoe geëigende momenten goed toepast en uitvoert. Zoals ik tijdens de hoorzitting al 
heb aangegeven wordt het ambtsgeheim in deze zaak ten onrechte aangehaald en toegepast 
want: 

• het ambtsgeheim heeft ten doel mij te beschermen; 

• Ik vraag in mijn verzoekschrift uitsluitend dossierstukken op die over mij gaan, dus mijn c.q. 
naar mij herleidbare persoonsgegevens betreffende; 

• Het ambtsgeheim is volgens de geldende kerkorde alleen van toepassing op pastorale zaken 
en/of zaken die handelen over opzicht en tucht; 

• Het conflict tussen de kerkenraad en mij handelt niet over pastorale zaken; dat geldt derhalve 
tevens voor alle dossierstukken in dit onderhavige conflict; 

• Het conflict tussen de kerkenraad en mij handelt niet over zaken van opzicht en tucht; dat 
geldt derhalve tevens voor alle onderhavige dossierstukken in dit conflict; 

• Het ambtsgeheim is niet bedoeld om de werking van de Wbp, nu AVG, illusoir te maken door 
te stellen dat de privacy van auteurs van op schrift gestelde voorstellen, brieven, adviezen e.d. 
die veelvuldig voorzien zijn van mijn persoonlijke gegevens, te beschermen. Het is daarmee 
zelfs mogelijk om smaad of laster af te dekken. 
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• Het mistgordijn dat de kerkenraad optrekt met het ambtsgeheim raakt mij en raakt ons gezin 
dagelijks en veroorzaakt veel leed, daar wij wél worden geconfronteerd met de werking van 
alles wat onder het mom van ambtsgeheim geschreven en verzwegen is, mede doordat de 
kerkenraad dit ook de gemeente voorhoudt. Zie de puntsgewijze weerlegging in bijlage 1. Zie 
verder ook hoofdstuk 2 en bijbehorende bijlage 7. 

 
1.7 Kerkorde, privacyregeling en de Wbp, nu AVG, buiten werking gesteld 
De kerkenraad wijst mij in het verweer op de officiële weg van bezwaar maken waarbij ik alleen op de 
inhoud van besluiten kan reageren.  

• Hiermee geeft de kerkenraad impliciet aan dat ik de inhoud van besluitteksten dien te kennen. 
Ik wil dus opkomen voor mijn basisrecht op inzage. 

• De werking van de kerkorde, de privacyregeling en de Wbp, nu AVG, zijn voor deze  kerkenraad 
van geen enkele betekenis, ze zijn alle illusoir geworden, omdat de kerkenraad zich kennelijk 
vrij voelt de wet naast zich neer te leggen.  

Zie mijn puntsgewijze weerlegging in bijlage 1. Zie ook hoofdstuk 2. 
 
1.8 Discrepanties tussen het verweer, d.d. 14 mei jl., de inbreng tijdens de hoorzitting en de reactie,  
d.d. 11 juli jl., van de kerkenraad 
Er valt een aantal conclusies te trekken na het vergelijkend bestuderen van het verweer, de hoorzitting 
en de reactie op de inhoudsopgave, alle van de kerkenraad. De kerkenraad laat steeds opnieuw zien 
niet in staat te zijn om consistent te spreken. Ik noem de volgende zaken: 

• Dossierstukken die niet bestaan volgens het verweer, worden volgens de reactie verwijderd, 
een voorbeeld hiervan is dossierstuk 151102. Iets wat niet bestaat kun je in de regel niet 
verwijderen. Nu is onweerlegbaar vastgesteld dat ze wel bestaan. 

• T.a.v. de zorgvuldige werkwijze valt op te merken dat het merkwaardig is dat dossierstukken 
er wel zijn, maar ondanks dat onvindbaar zijn, zoals bv. dossierstuk 150225. 

• Tijdens de hoorzitting is betoogd dat er sprake is van meerdere soorten dossiers waarvoor bij 
elk dossier een andere mate van geheimhouding c.q. toegang geldt. Ondanks deze zorgvuldige 
werkwijze zijn er nu toch heel wat dossierstukken volledig onvindbaar gebleken, zoals bv. 
dossierstuk 150622. 

• Tijdens de hoorzitting is gesteld dat lopende het conflict alle desbetreffende dossierstukken 
bewaard blijven. Nu stel ik vast dat de kerkenraad ná de hoorzitting alsnog dossierstukken die 
zijn opgevraagd door mij vernietigd heeft, zoals bv. 150612a. 

• Tijdens de hoorzitting heeft de rechter om instemming van de kerkenraad gevraagd om door 
M1 een inhoudsopgave in te laten dienen, zoals ook in het proces-verbaal is vastgelegd. In de 
reactie van 11 juli jl. stelt de kerkenraad echter dat hiermee niet ‘stilzwijgend’ wordt 
ingestemd.  

 
1.9 Gehanteerde uitleg: dubbel fout 
Bij een aantal dossierstukken geeft de kerkenraad aan iets niet gevonden te hebben. Of de kerkenraad 
stelt dat het de kerkenraad niet bereikt zou hebben. Vervolgens meent de kerkenraad er de conclusie 
aan te kunnen verbinden dat inzagerecht dan DUS ook niet van toepassing is! Het probleem dat de 
kerkenraad heeft, wordt daarmee afgeschoven op mij.  
 
1.10 Breder verzoek dan de interpretatie van de kerkenraad 
De KR suggereert dat ik in mijn verzoekschrift alleen maar om inzage van documenten zou vragen en 
dat dit verzoek overbodig is op het moment dat ik reeds over een afschrift of samenvatting van een 
document beschik. Ik stel vast dat: 
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• De kerkenraad geheel onterecht buiten beschouwing laat dat ik over alle in mijn verzoekschrift 
genoemde documenten een breder verzoek heb gedaan, in overeenstemming met de 
reikwijdte van het omschreven recht daartoe in de Wbp, nu AVG. Zie in de puntsgewijze 
uitwerking in o.a. bijlage 1. 

 
Verder stelt de kerkenraad dat M1 alle stukken heeft genoemd in de inhoudsopgave en dat hij meer 
heeft aangeleverd dan waar ik om gevraagd zou hebben. Ik stel vast dat: 

• M1 in zijn voorwoord aangeeft: ‘Conform het proces-verbaal […] namens de kerkenraad […] de 
inhoudsopgave toekomen van een aantal relevante stukken die […].’ 

• ik in mijn verzoekschrift heb omschreven wat ik wens te ontvangen: Het betreft alle 
correspondentie, waaronder we brieven en mailverkeer en bijbehorende bijlagen verstaan, 
vanaf 29 december 2014 tot op heden:’ en dat ik daarna de voor mij bekende dossierstukken 
benoem; 

• mijn verzoek en de inhoudsopgave van de getuige dus niet tegenstrijdig zijn met elkaar; 

• mijn ‘fishing expedition’, zoals de kerkenraad dit meende weer te moeten geven, een zeer 
gerechtvaardigd, maar ook noodzakelijk middel is geweest; 
 

1.11 Interpretatie van ‘persoonsgegevens’ door de kerkenraad 
De kerkenraad beschouwt de namen van afzenders van brieven, adviezen, voorstellen, etc., als 
vertrouwelijke persoonsgegevens, dit blijkt uit bijlage 5 waarin bij enkele dossierstukken die ik zelf 
geschreven heb, wordt gesteld dat deze persoonsgegevens zouden bevatten van mensen die ik 
uitsluitend heb aangeschreven. Ook hiermee trekt de kerkenraad een mistgordijn op, want het lijkt me 
evident dat een brief geadresseerd moet worden. 
Op de momenten dat ik over ambtsdragers heb geschreven ging dat over het functioneren van 
betrokkenen en hebben betrokkenen mijn brief of mail gewoon altijd van mij ontvangen. Ik heb in de 
afgelopen jaren nooit een verzoek gekregen om daarin correcties aan te moeten brengen.  
 
1.12 Overdracht dossier? Geen toestemming gevraagd aan mij en niet gegeven door mij 
De reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave lijkt overigens te suggereren dat nu niet langer de 
brs. KR-P3 en KR-S2.2 (zij waren aanwezig tijdens de hoorzitting) het kerkenraadsstandpunt 
behartigen, maar dat dit nu toekomt aan de brs. KR-P4 en KR-S2.3. Dat zou dan ook betekenen dat zij 
hiermee toegang hebben gekregen tot alle stukken waarin mijn persoonsgegevens verwerkt zijn. Ik wil 
graag een heldere reactie van de kerkenraad op dit punt, want ik geef uitdrukkelijk geen toestemming 
aan KR-P4 om inzage te krijgen in míjn persoonsgegevens, daar hij in de begintijd als verantwoordelijke 
in deze kwestie was aangewezen en in die rol zelfs informatie heeft achtergehouden voor andere door 
de kerkenraad aangewezen vertegenwoordigers, waaronder mijn getuige, M1. En temeer daar hij 
banden heeft met de o.a. door hem benoemde ICG (als lid van de landelijke synode) die mogelijk een 
onderzoek gaat uitvoeren in deze kwestie. Sinds juni 2018 maakt hij daarnaast ook weer deel uit van 
de kerkenraad. 
 
1.13 Positie van getuige, M1 
Een punt dat voor mij zwaar weegt betreft het in twijfel trekken van de betrouwbaarheid van mijn 
getuige door de kerkenraad. Dit blijkt in het verweer al op een aantal punten, verder blijkt het ook uit 
de reactie van de kerkenraad op de door M1 namens de kerkenraad ingediende inhoudsopgave. Ik stel 
een aantal zaken vast: 

• Hij wordt in het verweer van 14 mei jl. en in de reactie van 11 juli jl. als leugenachtig weggezet 
op alle momenten dat de kerkenraad gewoonweg het bestaan ontkent van de documenten 
die mijn getuige eenvoudigweg netjes heeft opgeborgen in zijn dossier. Zie de uitwerking in 
bijlage 1 en 2. 
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• Omdat in het kader van de privacywetgeving het niet van belang is wat de positie van M1 is, 
verwijs ik naar bijlage 4 waar ik uitgebreider in ga op de positie van M1 waarbij duidelijk wordt 
dat de kerkenraad er baat bij heeft om slechts halve waarheden over zijn positie aan de 
Rechtbank te geven.  

 
1.14 Ongeldige producties 
Zowel in het verweer van 14 mei jl. als ook in de reactie van 11 juli jl., beide van de kerkenraad, worden 
producties en bijlagen ter ondersteuning toegevoegd. Daarover een aantal vaststellingen: 

• Productie 1 is niet van toepassing, want het betreft hier een werkversie van het deputaatschap 
herziening kerkorde. Zie ook bijlage 1, punt 4. 

• Producties 2 en 3 gaan over werkwijze en geheimhouding. De beide producties zijn niet van 
kracht in WP1, aangezien deze modelregelingen behoren te worden vastgesteld, hetgeen niet 
is gebeurd. Zie bijlage 1, punt 5 en 6. Bovendien ontkrachten ze mijn basisrechten op geen 
enkele manier.  

• Ik constateer dat de kerkenraad zich (terecht, want dus niet van toepassing) niet beroept op 
het verschoningsrecht zoals dat in productie 2, artikel 4 beschreven is.  

• Productie 4 is van kracht in de GKv te WP1, echter, het betreft niet een nieuwe productie, maar 
een kopie van bijlage 4 van mijn verzoekschrift! 

• Bijlage 1 en 2, behorend bij de reactie, tonen wat mij betreft alleen maar aan dat de 
kerkenraad de zaken niet op orde had gedurende de afgelopen jaren; 

• Aan bijlage 3 kan ten aanzien van mijn verzoek tot inzage weinig waarde worden gehecht, 
echter het beschrijft wel hoe het gruwelijk mis kan gaan (en gegaan is) met de verwerking van 
kerkenraadsstukken. Kennelijk is het, gezien de splitsing in data, naar aanleiding van de 
ingevoerde AVG bedacht. Het regelt echter niet de rechten van individuen zoals deze in de 
AVG is vastgelegd, integendeel. Zie hiervoor bijlage 3 behorend bij deze brief, en ook hieronder 
bij paragraaf 1.15. 

• Bijlage 4 en 5 maken de werkwijze ten aanzien van kerkenraadsstukken echt inzichtelijk. Ook 
wordt duidelijk hoe slecht het gesteld is met de privacybescherming van de leden van de 
gemeente door de kerkenraad. In hoofdstuk 2 ga ik hier dieper op in. 

 
1.15 Bijlage 3, behorend bij de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave 
De kerkenraad stelt aan de hand van een nieuw opgesteld documentje van na 22 mei over de wijze 
van verwerken dat het verklaarbaar is waarom bepaalde stukken niet aanwezig zijn. De kerkenraad 
heeft tijdens de hoorzitting verklaard dat alle stukken bewaard blijven zolang het conflict niet is 
opgelost. Dat lijkt me ook niet meer dan logisch en daarin kan ik me vinden. De kerkenraad had de 
stukken dus niet zonder mijn instemming mogen verwijderen (het gaat met name om de stukken 
waarvan de kerkenraad kennelijk niet wil dat ze bestaan) gedurende deze rechtsgang. Ik betrek ook 
bijlage 5 van de reactie van de kerkenraad bij de beschreven werkwijze en dan blijkt steeds opnieuw 
dat er kanttekeningen zijn te maken waaruit blijkt dat de beschreven werkwijze een mooie theorie is. 
Zie hiervoor bijlage 5 bij deze brief. Ik stel vast dat: 

• De kerkenraad een werkwijze beschrijft die gehanteerd zou zijn tot 24 mei 2018. Deze sluit ik 
niet uit, maar ik kan met zekerheid stellen dat de beschreven werkwijze niet volledig is. Zie 
hiervoor bijlage 5. 

• Dat ik niet kan terugvinden dat deze werkwijze is vastgesteld door de kerkenraad; 

• Dat ik aan de hand van een beschreven voorbeeld uit mijn dossier (zie bijlage 5) niet anders 
kan dan concluderen dat uit bijlage 5 van de kerkenraad blijkt dat bijlage 3 volstrekt onbekend 
was bij de kerkenraad; 

• Dat het gerechtvaardigd is om tegen deze achtergrond te vragen of KR-P3 werkelijk de 
vertegenwoordiger namens de kerkenraad was tijdens de hoorzitting van 22 mei jl.; 
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• Dat de werkwijze uitsluitend weergeeft hoe de interne verwerking van correspondentie door 
de kerkenraad plaatsvindt, maar niets beschrijft over de verwerking van de door/namens de 
kerkenraad extern gerichte correspondentie. 
 

Overigens vraag ik me af waarom de kerkenraad deze werkwijze/bijlage 3 heeft toegevoegd/ bedacht, 
omdat inmiddels toch ook bij de kerkenraad duidelijk is dat dossiers en archief niet op orde zijn. Ik 
hoop dan ook dat deze theoretische beschrijving van de werkwijze, na aanpassing die aan de AVG 
voldoet, in de toekomst ingang vindt, maar in deze kwestie heeft de kerkenraad alleen maar laten zien 
op een andere manier te werken. 
 
1.16 Arrest van het HvJ, 2014 
Diverse keren verwijst de KR naar een arrest van het Hof van Justitie. Dit arrest had betrekking op een 
specifieke situatie die een besluit van een overheidsinstantie betrof.  

• Ik stel vast dat mijn verzoek niet gericht is op een besluit van een overheidsinstantie. In bijlage 
1 bij de punten 10 en 13 werk ik dit verder uit. 

• Ik verwijs naar het arrest van Lindqvist waarover het HvJ inzake persoonsgegevens een aantal 
uitspraken heeft gedaan en waaruit blijkt dat persoonsgegevens die worden verwerkt binnen 
een kerkelijke instantie per definitie onder de noemer inhoudsgegevens vallen. 

• Mijn verzoek heeft betrekking op gegevens die te kwalificeren zijn als persoonsgegevens. De 
getuige kan bevestigen dat deze persoonsgegevens met bepaalde kwalificaties zijn verwerkt, 
dat ze tot mijn persoon te herleiden zijn, op schrift zijn gesteld en bewaard worden in het 
kerkelijk archief.  

 
1.17 Erkenning 
Een behoorlijk aantal zaken, welke in mijn verzoek worden beschreven, is niet weerlegd door de KR. 
Daaruit concludeer ik dat ze dus niet betwist worden. Aan het eind van mijn weerlegging (d.d. 21 mei 
jl.) op het verweer van de kerkenraad van 14 mei jl., bijlage 1, stel ik deze zaken dan ook vast. 
 
1.18 Vergoeding kosten 
De KR vroeg in het verweer om een causaal verband te geven. Dat causale verband is in mijn 
weerlegging, bijlage 1, op grondige wijze uitgewerkt bij de punten 45 en 46 van bijlage 1. In hoofdstuk 
4 kom ik er nogmaals op terug. De onderbouwing is ook te vinden in bijlage 10. 
 
1.19 Hiaten tussen inhoudsopgave namens de kerkenraad en verzoekschrift 
Op 7 maart heb ik mijn verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Zo specifiek mogelijk heb ik daarin 
aangegeven welke dossierstukken ik ter inzage wilde ontvangen. Die behoefte is dankzij het verweer 
van de kerkenraad nog verder toegenomen, aangezien inmiddels duidelijk is geworden uit het 
bovenstaande dat de kerkenraad steeds meer volhardt in de onwaarheden en zich nog steeds beijvert 
om mij in een kwaad daglicht te stellen. 
In bijlage 6 bij deze brief licht ik puntsgewijs de hiaten tussen mijn verzoekschrift en de inhoudsopgave 
namens kerkenraad verder toe. 
 
 
 

Bijlagen waarnaar verwezen wordt in hoofdstuk 1: 
Bijlage 1 - Weerlegging verweerschrift 
Bijlage 2 - Belemmering rechtsgang 
Bijlage 3 - AVG en privacywaarborgen 
Bijlage 4 - Positie M1 
Bijlage 5 - Reactie op bijlage 3 van kerkenraad 
Bijlage 6 - Hiaten tussen inhoudsopgave en verzoekschrift 
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Hoofdstuk 2 - Mijn reactie op de diverse inhoudsopgaven 

In dit hoofdstuk ga ik in op de inhoudsopgave zoals deze is ingediend door M1. Ik betrek hier ook de 
bijlagen 4 en 5 van de reactie van de kerkenraad bij. 
 
In bijlage 7 heb ik per dossierstuk uit de inhoudsopgave, zoals deze is ingediend door M1 namens de 
kerkenraad, opgenomen op welke punten de kerkenraad in gebreke blijft in de uitvoering en naleving 
van de AVG en eerder ook in de uitvoering van de Wbp. Ik hanteer daarbij een vaste kolomindeling, 
waarbij door mij in elke kolom een criterium uit de Wbp, nu AVG, aan de hand van een vraag wordt 
getoetst.  
 
Mijn uitgangspunt is dat er in alle dossierstukken uit de inhoudsopgave sprake is van verwerking van 
mijn persoonsgegevens. Dat is dan ook de reden dat ze door M1 in het dossier G1 zijn opgeslagen. De 
vragen zijn: 
 

A) Heeft de verwerking zonder mijn toestemming plaatsgevonden? 
B) Zijn mijn (onjuiste) persoonsgegevens ook aan anderen / publiek verspreid (behoudens de 2 

kerkenraadsleden die inzage hebben volgens de kerkenraad)? 
C) Heeft de kerkenraad de wil mij duidelijk te maken wat de herkomst is van de documenten?  
D) Heeft de kerkenraad mij duidelijk gemaakt wie nog in bezit is van dit document?  
E) Is mij het recht op inzage, correctie of verwijdering onthouden? 
F) Is het doel van de gegevensverwerking aan mij kenbaar gemaakt? 
G) Is de bewaartermijn aan mij duidelijk gemaakt voorafgaand aan de verwerking?  
H) Wil de kerkenraad zonder mijn instemming dit document verwijderen of is dat reeds gebeurd? 

‘ja’ betekent dat de kerkenraad dit kennelijk van plan is of reeds gedaan heeft. ‘JA’ betekent 
dat de kerkenraad volgens vigerende werkwijze het betreffende dossierstuk reeds heeft 
vernietigd. 

I) Heeft de kerkenraad mij bewijs geleverd van opdracht tot verwijdering aan allen die reeds 
beschikten of nog beschikken over dit document?  

 
2.1 Bijlage 4 van de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave 
Aan de hand van bijlage 4 maakt de kerkenraad precies inzichtelijk dat er mensen om onjuiste redenen 
worden beschermd. Waarom zou het nodig moeten zijn om de namen weg te lakken van personen die 
zonder mij te spreken wél de vrijheid nemen en krijgen om over mij te schrijven… Wiens privacy wordt 
er nu geschonden?  
 
In de AVG is zelfs opgenomen, in aansluiting op de wbp, dat ook de herkomst van documenten met 
daarin persoonsgegevens moet worden vermeld, dus het weglakken van de afzenders gaat regelrecht 
tegen de wet in (zie bijlage 3).  
 
In de AVG is ook geregeld dat op het moment dat persoonlijke aantekeningen of meningen (de 
kerkenraad geeft diverse malen aan dat hiervan sprake is) worden gedeeld met anderen dat deze 
daarmee ook onder inzagerecht vallen (zie bijlage 3). Daarvan is uiteraard sprake van als er brieven 
zijn geschreven aan ontvangers door afzenders en wanneer er kerkjuridische adviezen worden 
gegeven waarin mijn naam (bv. als titel) wordt gebruikt en wanneer persoonlijke visies op schrift zijn 
gesteld en gedeeld met anderen.  
 
Hieruit blijkt de structurele werkwijze van de kerkenraad. Door namen van afzenders en ontvangers 
weg te lakken met tipp-ex en door te kiezen voor bepaalde kwalificaties (ook bijlage 5 van de reactie 
van de kerkenraad) die geen recht doen aan de werkelijke inhoud van een dossierstuk kan op 
eenvoudige wijze een zeer onjuist beeld aan de rechter worden voorgehouden.  
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2.2 Bijlage 5 van de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave 
De kerkenraad suggereert in zijn bijlage 5 dat de inhoudsopgave van M1 is overgenomen. De 
kerkenraad heeft duidelijk aangegeven de omschrijvingen niet voor zijn rekening te willen nemen. 
Echter, de kerkenraad heeft ook andere aanpassingen gedaan die niet zijn gemeld. Dit betreft o.a. de 
kolom wie het desbetreffende dossierstuk hebben ontvangen. Het is in mijn ogen echt heel 
onrechtmatig om daarin veranderingen aan te brengen en daarmee een verkeerd beeld te geven. Deze 
en overige onwaarheden zijn voor zover ik dat met zekerheid kan overzien in bijlage 2 verwerkt. 
 
Ik citeer nogmaals uit bijlage 4 van mijn verzoekschrift (privacyreglement artikel 10 sub 3): 

 
Artikel 10 - Rechten betrokkene(n): inzage, correctie, verzet  

1. Elke betrokkene heeft het recht op inzage. […] 
3. Indien de betrokkene bij de verantwoordelijke aantoont dat bepaalde opgenomen gegevens  
onjuist c.q. onvolledig zijn, dan wel gezien de doelstelling van het systeem niet ter zake doen,  
dan wel strijdig zijn met dit reglement, draagt de verantwoordelijke binnen vier weken nadat 
betrokkene de onjuistheid c.q. onvolledigheid heeft aangetoond, zorg voor verbetering, aanvulling of 
verwijdering. In dat geval worden eventueel betaalde kosten terugbetaald.  
 
Ik stel dan ook vast dat de kerkenraad mij dus niet slechts een inhoudsopgave dient te verstrekken, 
maar volledige fysieke inzage, zodat ik kan nagaan of ik op grond van artikel 10 sub 3 nog meer 
verzoeken aan de kerkenraad doe toekomen. 
Ook in het nieuwe privacyreglement (bijlage 1 en 2 van de reactie van de kerkenraad) is dit geregeld 
onder artikel 10 sub 3 en nog verder aangevuld met veel meer rechten voor betrokkenen zoals ik. 
 

• Uit bijlage 5 van de reactie van de kerkenraad op de inhoudsopgave blijkt dat slechts 2 
kerkenraadsleden toegang hebben tot de relevante stukken. Dit vormt een tegenstelling 
met het feit dat zowel het eerdere verweer, de reactie op de inhoudsopgave en ook diverse 
berichtgevingen (waaronder bv. de brief van 27 mei jl.) en alle besluiten door de gehele 
kerkenraad zijn gedaan en genomen. Daarmee is elk kerkenraadslid aansprakelijk voor 
besluiten en berichtgevingen en dient derhalve ook elk kerkenraadslid op de hoogte te 
(kunnen) zijn van alles wat daarin relevant is. Het is onjuist dat degenen die 
verantwoordelijkheid hebben, geen toegang hebben tot informatie. Overigens, ik weet ook 
niet welke ouderlingen toegang hebben (of hadden) tot de stukken, het is volstrekt 
onduidelijk gebleven. 

• De kerkenraad heeft in bijlage 5 behorend bij zijn reactie van 11 juli jl. een kolom 
toegevoegd met ‘toelichting’. In die toelichting staat een aantal keren genoemd dat mij 
geen inzage toekomt omdat het onderwerp van desbetreffende stuk het functioneren van 
de kerkenraad betreft. Laat dat nou precies het onderwerp zijn zoals ik dat bij de 
kerkenraad heb aangesneden. Daarmee is de ‘kwestie G1’ in beginsel dus hetzelfde als ‘het 
functioneren van de kerkenraad’. Overigens is alles wat de kerkenraad bespreekt tijdens 
vergaderingen en wat niet handelt over pastorale zaken die onder het ambtsgeheim vallen 
gewoon toegankelijk voor alle leden van de kerk. Wat veel erger is, is het feit dat de 
kerkenraad hiermee voorbijgaat aan de vraag over mijn privacy en de werking van de 
privacywetgeving illusoir maakt. 

• Bovendien blijkt ook dat lang niet alle stukken, in tegenstelling tot wat er tijdens de 
hoorzitting op 22 mei jl. door de preses is gezegd, nog te vinden zijn door de kerkenraad. 
Het is zeer kwalijk dat de kerkenraad al overgaat tot vernietiging van in de inhoudsopgave  
benoemde dossierstukken en ook van de in het verzoekschrift opgevraagde dossierstukken 
en daarmee de Rechtbank op voorhand de kans ontneemt om te beoordelen of het 
document mij toekomt. 
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Als de kerkenraad ervoor gekozen had om alle stukken aan de Rechtbank op te sturen om 
ze te laten toetsen, was er sprake geweest van een eerlijke toets door de Rechtbank. Nu 
worden stukken VERNIETIGD, waarmee de kerkenraad wel heel erg belemmerend bezig is.  

 
Het commentaar aan de hand van de bijlagen 4 en 5 en de reactie van de kerkenraad bestuderend kan 
ik niet anders dan tot de conclusie komen dat er een vaste lijn valt te ontdekken in welke stukken er 
enerzijds onvindbaar zijn en welke stukken er anderzijds ineens verwijderd (pas na de hoorzitting van 
22 mei jl.) worden. Hiermee is de kerkenraad bewust bezig (geweest) om sporen uit te wissen en is de 
kerkenraad geenszins van plan geweest om een eerlijk onderzoek te willen laten doen. Ook hiermee 
veroorzaakt de kerkenraad leed. Van alle genoemde stukken is mijn getuige in het bezit, dus ze 
bestaan. Volgens mij is hier dus zelfs sprake van een kerkenraad die selectieve keuzes heeft gemaakt 
in wat er wel en niet bewaard wordt zonder mij hiervan op de hoogte te stellen. Hier kom ik op terug 
in een aanvullende vordering in hoofdstuk 4, bijlage 10. 
 
De inmiddels zoekgeraakte en verwijderde documenten zijn onder te verdelen in enkele categorieën: 
 

A. Brieven door mij, door mijn man of door getuige M1 geschreven: Als een brief aan de 
kerkenraad wordt toegestuurd, en er volgt een ontvangstbevestiging , en in vele gevallen ook 
de toezegging dat de brief geagendeerd zal worden, dan is het in alle gevallen dus een 
kerkenraadsstuk dat moet worden toegevoegd aan het dossier. De kerkenraad heeft in strijd 
met wat de kerkorde opdraagt (zie bijlage 3 bij mijn verzoekschrift en bijlage 1, ad 4 behorend 
bij deze brief) de meeste brieven uit deze categorie niet beantwoord en de auteurs ook niet 
van verwijdering op de hoogte gesteld. Het is hiermee overduidelijk dat de kerkenraad zich al 
lange tijd aan het indekken is voor een mogelijk onderzoek dat gaat plaatsvinden, aangezien 
in deze brieven zaken aan de orde worden gesteld die onomstotelijk de onjuiste handelwijze 
van de kerkenraad bewijzen. In plaats van dit eerst door een rechter te laten toetsen en daarna 
door een onderzoekscommissie te laten beoordelen, heeft de kerkenraad de schade willen 
beperken door alvast zelf deze documenten in de prullenbak te laten verdwijnen. Hiervoor is 
aan mij, mijn man en aan getuige geen instemming gevraagd en door de kerkenraad zelfs geen 
kennisgeving daarvan gedaan. Door ons is ook geen instemming gegeven om deze actie uit te 
voeren. Hieronder vallen o.a. de volgende stukken uit de inhoudsopgave: 150218a, 150225, 
150428, 151003, 151014, 151231, 160104, 160118, 160128, 160427, 161020,  

 
Behalve de hierboven genoemde dossierstukken maak ik me ook ernstig zorgen over andere 
dossierstukken die door mij, door getuige, of door enkele leden uit de kerkelijke gemeente geschreven 
zijn en waarvan ik kan vermoeden dat deze inmiddels ook verwijderd zijn. 
 

B. De tweede categorie van verdwenen dossierstukken wordt gevormd door brieven, adviezen, 
voorstellen, verslagen die door (aankomende) kerkenraadsleden zijn geschreven aan de 
kerkenraad of aan het moderamen (is ook kerkenraad) over de kwestie G1. De kerkenraad 
heeft het toegestaan dat leden zich vrijelijk mochten uiten over mij. Veel van deze brieven zijn 
geagendeerd op vergaderingen en de kerkenraad had derhalve de plicht om mij daaraan 
voorafgaand te informeren en mij te wijzen op mijn recht op correctie. Nu worden de 
scribenten en/of kerkenraad beschermd door de brieven alvast maar te laten verdwijnen. Ook 
dit wijst op stelselmatig frauderen uit angst voor een komend onderzoek. 
Onder deze categorie vallen o.a. de volgende stukken: 150224, 150409, 150603, 150612a, 
150612b, 150621, 150622, 150819, 151219, 160203, 160204, 160313a, 160313b, 160402, 
160313a, 160313b,  160613, 161018, 171211a, 171211b. 
 

C. Het advies van VP2 is reeds verwijderd uit het archief. Het gaat om document 160415. In dit 
schrijnende geval worden een aantal zaken duidelijk: 
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Ik concludeer dat er in dit advies sprake was van: 
- verwerking van naar mijn persoon herleidbare gegevens; 
- (onjuiste) gegevensverwerking die zonder mijn toestemming heeft plaatsgevonden; 
- (onjuiste) gegevensverwerking die zonder mijn toestemming publiek is verspreid; 
- (onjuiste) gegevensverwerking waarbij mij het recht op correctie en/of verwijdering is 

onthouden; 
- (onjuiste) gegevensverwerking waarvan het doel mij in bijlage 12 van mijn verzoekschrift d.d 

7 maart jl. kenbaar is gemaakt; 
- een (onjuiste) oordeelsvorming over mij zonder dat er hoor en wederhoor is geweest; 
- (onjuiste) gegevensverwerking waarvan de bewaartermijn mij niet kenbaar is gemaakt.  

 
Ik concludeer voorts dat de manier waarop de kerkenraad ermee omging en -gaat duidelijk 
maakt dat: 

- De kerkenraad op de hoogte was van de verwerking van naar mijn persoon herleidbare 
gegevens; 

- Dat de kerkenraad heeft toegestaan dat deze gegevens werden verspreid; 
- Dat de kerkenraad mij niet op de hoogte heeft willen stellen en mij het recht op inzage heeft 

ontnomen; 
- Dat daardoor mij ook het recht op correctie en/of verwijdering is onthouden; 
- Dat mij het doel WEL duidelijk is gemaakt, namelijk het nemen van een besluit op basis van dit 

advies; 
- Dat mij geen toestemming is gevraagd om het document te vernietigen; 

 
Hieruit maak ik opnieuw op dat de kerkenraad in ernstige mate de rechtsgang belemmert en 
bovendien een mogelijk onderzoek al op voorhand in zeer ernstige mate blokkeert. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen waarnaar verwezen wordt in hoofdstuk 2: 
 
Bijlage 1 - Weerlegging verweerschrift 
Bijlage 3 - AVG en privacywaarborgen 
Bijlage 7 - Reactie op inhoudsopgave M1 
Verzoekschrift 7 maart 2018 - bijlage 12 
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Hoofdstuk 3 - Bespreking dossierstuk 180527 (brief van de kerkenraad aan de gemeente) 

Op zondag 27 mei 2018 heeft de kerkenraad een brief (bijlage 8) over de rechtszaak aan de plaatselijke 
kerkelijke gemeente gestuurd. De wijze waarop dit is gedaan is niet fraai, want tijdens de 
ochtenddienst is er in elk postvak in de hal van de kerk een brief gelegd zonder enige bescherming van 
de inhoud van deze brief middels een envelop. Het woord ‘vertrouwelijk’ bovenaan deze brief is dan 
ook te betwisten als zo’n brief ‘open en bloot’ in ruim 200 postvakjes terechtkomt. De gang van twee 
kerkleden naar de wereldlijke rechter wordt door de kerkenraad veroordeeld. Hoewel er geen namen 
worden genoemd in de brief, weet in een hechte kerkgemeenschap elk lid binnen de kortste keren 
over wie het gaat en de gevolgen van deze brief hebben we inmiddels moeten ervaren. 
Ook deze brief is zonder enige vorm van aankondiging of overleg met mij, dus over mij heen aan de 
kerkelijke gemeente geschreven waar ook ik en mijn gezin lid van zijn. Nog los van de inhoud van de 
brief, neem ik de wijze waarop de kerkenraad dit heeft gedaan hoog op, daar het inmiddels de 
zoveelste keer is dat de kerkenraad zich dit ‘recht’ meent toe te kunnen eigenen. Het is illustratief voor 
de houding en handelwijze van de kerkenraad in deze kwestie. Juist op het moment dat de kerkenraad 
in de rechtszaal heeft moeten erkennen dat het eerdere verweer op een aantal punten onjuist was en 
men in gebreke bleef bij het zelf kunnen overleggen van een inhoudsopgave van het dossier in deze 
kwestie, wordt alsnog de kans gegrepen om mij binnen de kerk zondermeer de schuld toe te wijzen en 
mijn gang naar de rechter te veroordelen.  
 
Hier komt bij dat ik deze brief, en daarmee de onjuiste gegevensverstrekking over mijn persoon, niet 
meer ongedaan kan maken en de gevolgen hiervan binnen de kerkgemeenschap waarvan ik lid ben, 
moet dragen en aanvaarden. 
 
De kerkgemeenschap krijgt nu door deze brief bovendien het suggestieve beeld voorgespiegeld dat de 
kwestie op inhoud is voorgelegd aan de rechter, terwijl ik er juist heel bewust en zorgvuldig voor 
gekozen heb om dat níet te doen en de kwestie zelf nog een kans te geven binnen het kerkverband en 
bij de rechter alleen te laten toetsen of de visie op/afwijzing van de kerkenraad op mijn verzoekschrift 
in strijd is met het basisrecht dat ik meen te hebben op grond van wetgeving/de AVG. 
 
De wijze waarop die pijn naar voren komt heeft verschillende vormen. Ik wil dan ook heel graag dat 
aan de gemeente duidelijk wordt gemaakt dat de kerkenraad niet juist heeft gehandeld en dat er veel 
pijn is veroorzaakt. De pijn van morele buitensluiting en ook de in mijn ogen door de kerkenraad 
gemaakte fouten staan verwoord in een tekstvoorstel voor een rectificatiebrief die ik u wil voorleggen 
(bijlage 11), welke ik bij de herhaling / handhaving en aanvulling van mijn vordering aan u voorleg ter 
beoordeling. De manier waarop de gemeente opnieuw partij wordt gemaakt in deze kwestie is ook 
voor mijn gezin zeer schadelijk. Ondanks dat dit al kenbaar is gemaakt aan de kerkenraad (zie bijlage 
9), is er tot op heden geen enkele reactie gekomen. Inmiddels zijn we een aanmerkelijke periode 
verder. Ik wil u dan ook dringend verzoeken om deze vorm van schadeloosstelling toe te kennen. 
 
Ik concludeer dat er (ook) in deze brief van de kerkenraad sprake is van: 

- onjuiste verwerking van naar mijn persoon herleidbare gegevens; 
- (onjuiste) gegevensverwerking die zonder mijn toestemming heeft plaatsgevonden; 
- (onjuiste) gegevensverwerking die zonder mijn toestemming (publiek) is verspreid; 
- (onjuiste) gegevensverwerking waarbij mij het recht op correctie en/of verwijdering is 

onthouden; 
- (onjuiste) gegevensverwerking waarvan het doel mij niet kenbaar is gemaakt; 
- (onjuiste) gegevensverwerking waarvan de bewaartermijn mij niet kenbaar is gemaakt.  

 
Zie ook bijlage 2 waarin ik aangeef hoe ook bij dit document aan de Rechtbank een verkeerd beeld 
over de inhoud wordt voorgespiegeld door de kerkenraad. 
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Bijlagen waarnaar verwezen wordt in hoofdstuk 3: 
 
Bijlage   2 - Belemmering rechtsgang 
Bijlage   8 - Brief KR aan gemeente nav publicaties rechtszaak 
Bijlage   9 - Email G8/G1/M1 aan kr – reactie op brief kr aan gemeente 
Bijlage 11 - Voorstel Rectificatie 
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Hoofdstuk 4 - Mijn vordering 
Deze vordering is onderbouwd in bijlage 10.  
 
In mijn verzoekschrift van 7 maart 2018 heb ik reeds een vordering ingediend. Door verschillende 
oorzaken (zie bijlage 10) is mijn vordering nu uitgebreid. 
 
Ingediende vordering in verzoekschrift van 7 maart 2018: 
 
Ik wil u vragen om mijn verzoekschrift gegrond te verklaren en de kerkenraad van de GKv te WP1 op te 
dragen: 

A. Mij de gegevens te verstrekken, inclusief de inzage in de documenten, zoals hierboven 
verwoord onder “opgevraagde documenten” 

B. De inmiddels door mij noodzakelijk gemaakte advocaatkosten à € x aan mij te vergoeden, zie 
de bijlagen 5, 6 en 7 (zie de toelichting bij ‘redenen verzoekschrift’, laatste bullet: ik werd 
hiertoe genoodzaakt); 

C. De proceskosten / griffierechten aan mij te vergoeden; 
D. Over te gaan tot het aan mij verstrekken van de documenten binnen 2 weken na betekening 

van uw uitspraak op straffe van een dwangsom van € x voor iedere dag dat de kerkenraad op 
dit punt in gebreke blijft; 

 
Ik handhaaf mijn eerdere vordering van 7 maart jl. en per heden vorder ik aanvullend de kerkenraad 
op te dragen: 
 

E. mij de besluittekst te verstrekken van het besluit zoals vermeld onder punt 47 van het verweer 
van de kerkenraad, d.d. 14 mei 2018; 

F. mij en de Rechtbank evident bewijs of een rectificatie op de volgende punten uit het verweer 
van de kerkenraad van 14 mei jl.: 3, 6, 8, 23, 31a, 31b, 31c, 31d, 31g, 31h, 31j, 31k, 31m, 31n, 
36, 37, 39, 40, 42, 44, 45 en 46 te doen toekomen; 

G. mij alle dossierstukken zoals genoemd in de inhoudsopgave, zoals die namens de kerkenraad 
is ingediend, ter inzage te verstrekken; 

H. een rectificatie in de vorm van een brief aan de gemeente te doen toekomen (zie mijn voorstel 
in bijlage 11) die de onjuistheden in de brief van 27 mei jl. (zie bijlage 8) waar mogelijk rechtzet. 
Deze brief dient te worden ondertekend door de in het voorstel genoemde kerkenraadsleden. 

I. mij een vergoeding voor immateriële schade te betalen: een schadevergoeding van € x (zegge: 
x euro) door ieder (oud)-kerkenraadslid (zie bijlage 9) dat op 27 mei jl. ambtsdrager was. Van 
de kerkenraadsleden die pas in juni 2018 zijn aangetreden vorder ik € x (zegge: x euro). 

J. om alle dossierstukken die de kerkenraad is kwijtgeraakt of heeft vernietigd, maar die wel 
zijn benoemd in mijn verzoekschrift of in de door M1 namens de kerkenraad ingediende 
inhoudsopgave, weer toe te voegen aan het dossier G1/het kerkenraadsarchief.  

K. om elk kerkenraadslid te verplichten om op een in overleg met mij, doch op initiatief van elk 
lid, nader te bepalen tijdstip en locatie alsnog kennis te nemen van de visie van mij en van M1 
gerelateerd aan de inhoudsopgave zoals deze door M1 is ingediend bij de rechter. Elk 
kerkenraadslid zorgt dat hij in staat is om de visie van mij weer te geven en tekent een 
verklaring dat hij hiervan kennis heeft genomen; 

L. dat er nadat elk kerkenraadslid uitvoering heeft gegeven aan vordering K een statement wordt 
opgesteld door de gehele kerkenraad over de eigen handelwijze; 

M. dat aan elk kerkenraadslid onbeperkte toegang wordt verleend tot het (kerkenraads)dossier 
G1 nadat vordering J en K zijn uitgevoerd. Dit blijft zo totdat de kwestie is opgelost of totdat ik 
aangeef dat het dossier gesloten, gecorrigeerd of verwijderd dient te worden;  
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N. om op geen enkele wijze als kerkenraad of als lid van de kerkenraad zonder mijn voorafgaande 
toestemming over mij en/of mijn getuige en tevens over andere direct betrokkenen (man en 
gezin) te communiceren naar derden; 

O. over te gaan tot het uitvoeren van de vordering E t/m N binnen 5 weken na betekening van 
uw vonnis op straffe van een dwangsom van € x voor iedere dag dat de kerkenraad of een van 
de leden, na het verstrijken van de termijn van 5 weken, op een van de punten E t/m N in 
gebreke blijft.  

 
Ik verzoek u hierbij mijn (aanvullende) vordering (zie ook onderbouwing in bijlage 10) gegrond te 
verklaren en de kerkenraad te veroordelen tot het uitvoeren van uw vonnis waarbij vordering D voor 
de vordering A t/m C van kracht is en vordering O van kracht is voor de vorderingen E t/m N. 
 
 
Bijlagen waarnaar verwezen wordt in hoofdstuk 4: 
 
Bijlage   8 - Brief KR aan gemeente nav publicaties rechtszaak 
Bijlage   9 - Email G8/G1/M1 aan kr – reactie op brief kr aan gemeente 
Bijlage 10 - Onderbouwing vordering 
Bijlage 11 - Voorstel Rectificatie 

  
  
 

 

 

Mocht u nog een nadere toelichting wensen op deze brief, dan ben ik daartoe altijd graag bereid. 

Hoogachtend, 

 

 

 

G1 

 

Bijlagen : 11 




