AANGETEKEND
Aan:
p/a:

College van visitatoren van de classis GKv WP1
VS1

WP1, 24 maart 2018
Betreft: verzoek om correctie, aanvulling en/of verwijdering van persoonsgegevens op grond van de
Wet bescherming persoonsgegevens.
Geacht college van visitatoren,
Tijdens het afrondende gesprek met uw visitatoren VS1 en VS2 op 15 januari jl.
te WP3, hebben mevrouw G1 en de heer M1 de visitatoren verzocht
om te reageren op ons verzoek om correctie, aanvulling en/of gedeeltelijke verwijdering van onze
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn opgenomen in het door u op 27 oktober 2017 aan de
kerkenraad van de GKV te WP1 uitgebrachte advies alsmede de bijbehorende rapportage en
alle verdere communicatie. Zowel het advies als de bijbehorende rapportage zijn door u, eveneens
op 27 oktober jl., aan ons ter inzage verstrekt.
Tot op heden hebben wij van u, ondanks de toezegging door uw visitatoren op 15 januari jl., helaas
geen reactie op ons verzoek mogen ontvangen. Daarom volgt nu ons formele schriftelijk verzoek
waarop u op grond van artikel 36 lid 2 van de Wet bescherming persoonsgegevens binnen een
termijn van vier weken, gerekend vanaf dagtekening van deze brief, behoort te reageren.
Verzoek:

Met verwijzing naar artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens verzoeken wij, M1
en G1 en G8 u om correctie, aanvulling en/of verwijdering van onze
persoonsgegevens zoals hierna door ons nader is uitgewerkt en toegelicht.
Het doel van ons verzoek aan u is als volgt te omschrijven:

cz

Wij hebben u op 15 januari jl. toestemming gegeven om het door u uitgebrachte advies van 27
oktober 2017 alsmede de gevoerde correspondentie tussen u en ons tijdens het met u doorlope
traject van bijzondere kerkvisitatie op te nemen en te bewaren in uw classisarchief. Mede omdat het
hier voor ons om uiterst persoonlijke en daarmee ook om vertrouwelijke informatie gaat, wensen wij
zicht en een absolute waarborg te hebben op een zorgvuldige, juiste en volledige wijze van
archiveren van het advies en de gevoerde correspondentie.
Daarbij wensen wij tevens uit te sluiten iedere vorm van het in bezit hebben en/of bewaren en/of ter
beschikking stellen en/of kunnen reproduceren van uw advies en de gevoerde correspondentie
anders dan het opnemen en bewaren hiervan in uw classisarchief met een door u vooraf helder
omschreven doel en maximale bewaartermijn. Concreet willen wij hier van u een reactie op
ontvangen zodat dit vooraf duidelijk is.
Ten aanzien van de rapportage die u op 27 oktober jl. heeft uitgebracht hebben wij u geen
toestemming gegeven om deze op te nemen in uw classisarchief. Daar het ook hier om voor ons
uiterst persoonlijke informatie gaat, die bovendien op een groot aantal punten onjuist is
weergegeven, zal deze rapportage op last van ons verwijderd dienen te worden.
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Concreet geven wij dus nadrukkelijk geen toestemming om genoemde rapportage te archiveren en
wij verzoeken u om ons te bevestigen dat u deze rapportage niet in het archief zult opnemen.
Daar de kerkorde van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, met als afgeleide daarvan de classikale
regeling voor bijzondere kerkvisitatie, ons geen mogelijkheid biedt tot het corrigeren, aanvullen
en/of verwijderen van onze door u verwerkte persoonsgegevens zien wij ons genoodzaakt u met een
beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens dit verzoek te doen toekomen.
Leesaanwijzing: in deze brief wordt meermalen verwezen naar een nummer uit de dossiermap. Dit betreft het nummer
waaronder het desbetreffende document is opgenomen in de dossiermap die wij u op 15 januari jl. hebben overhandigd en
die door u (VS2) in ontvangst is genomen. Eventuele bijlagen die onderdeel uitmaken van de correspondentie met u
zijn zowel in deze brief als in de dossiermap voorzien van een B-nummer, gevolgd door de datum van ontstaan van de
bijlage (jj-mm-dd). Daar waar er sprake is van een nieuw document vermelden wij dat expliciet in deze brief. In dat geval
dient u het desbetreffende document onder het aangegeven (B-) nummer nog toe te voegen aan de in uw bezit zijnde
dossiermap. U ontvangt als bijlage bij dit verzoek dan ook een herziene inhoudsopgave van de dossiermap waarin deze
aanvullingen zijn verwerkt.

Ons verzoek om correctie, aanvulling en/of verwijdering van persoonsgegevens baseert zich op en
betreft de volgende zaken:
1. Vastlegging in classisarchief
U stelt in uw mail van 8 januari jl. (Nr. 29) dat u de correspondentie en het advies in het
classisarchief zult opnemen en bewaren. Wij verlenen u hiervoor onze toestemming. Wij
hebben u tijdens het gesprek op 15 januari jl. van een dossiermap met alle tussen u en ons
gevoerde correspondentie voorzien, die dossiermap is door u ook in ontvangst genomen.
We verzoeken u ter aanvulling op de in de dossiermap opgenomen correspondentie ons nog
de volgende documenten te verstrekken:
Uw schriftelijke bevestiging dat de volledige correspondentie zoals opgenomen in de
dossiermap die door ons op 15 januari jl. aan u is overhandigd in het classisarchief
wordt opgenomen. Uw rapportage wordt hiervan uitgesloten, zoals hierboven al
aangegeven en zie verder punt 3 hieronder.
Tevens bevestigt u daarbij onder welke omstandigheden en met welk doel deze
correspondentie door derden geraadpleegd mag worden, en door welke daartoe
bevoegde perso(o)n(en) en gedurende welke termijn;
Uw schrijven aan alle visitatoren en mogelijk andere personen dat alle
correspondentie met betrekking tot deze kwestie die in hun bezit is verwijderd dient
te worden uit mailboxen en ook niet op een andere wijze in hun bezit en/of bewaard
mag blijven. Onze toestemming betreft immers uitsluitend de opname van de
correspondentie in het classisarchief. Wij verzoeken u op dit punt dus nog een brief
met genoemde inhoud te versturen.
Deze hierboven bedoelde (nieuwe) correspondentie wordt onder de volgende nummering
opgenomen en bewaard in de dossiermap (die wij u verstrekten) in het classisarchief:
Bevestiging opname gehele correspondentie in classisarchief: nieuw nummer B43;
Een afschrift van uw schrijven aan alle van toepassing zijnde personen waarin u hen
opdracht geeft tot verwijdering van de correspondentie uit mailboxen of anderszins:
nieuw nummer B44.
Met deze nummering blijft het voor iedereen overzichtelijk welke stukken er zijn.

Pagina 2 van 6

2. Toevoegen van stukken aan dossiermap/classisarchief
Aan de door ons aan u overhandigde dossiermap die in het classisarchief wordt opgenomen
verzoeken wij u de volgende correspondentie onder de aangegeven nummering toe te
voegen en dit aan ons te bevestigen:
De ondertekende brief van mevrouw SH1 die wij u hierbij doen toekomen,
B39-180115;
Het gespreksverslag van 15 januari jl., B38 - 180115;
Dit onderhavige verzoek van ons aan u met een beroep op de Wbp, Nr. 37;
Uw reactie op ons verzoek, Nr. 38;
Afschrift van uw rapportage aan de classis (zie hieronder bij punt 4 voor verdere
uitleg), B40;
Een afschrift van alle correspondentie tussen u en de kerkenraad inzake dit traject,
B41;
Uw bevestiging van verwijdering van de rapportage (zie hieronder bij punt 3 voor
verdere uitleg), B42.
3. Verwijdering rapportage
Wij verzoeken u om uw rapportage van 27 oktober 2017 te verwijderen, omdat het een
groot aantal onjuistheden bevat die ons in persoon treffen. Op basis van het gesprek van 11
september 2017 en op basis van het daarmee in overeenstemming zijnde gespreksverslag en
op basis van wat u reeds door ons aan feitenmateriaal was aangeleverd, is uw rapportage op
de volgende punten onjuist:
a.

Verrassing onjuist
In uw rapportage (B34) van 27 oktober 2017 beschrijft u terecht dat M1 zich
achter de brief van 9 juni 2017 (B29) van G8 en G1 heeft geschaard. Echter, in
uw rapportage schrijft u vervolgens dat u verrast was over de aanwezigheid van M1
tijdens het gesprek op 11 september 2017. De rapportage stelt: 'daar bleek ook
br. M1 aanwezig te zijn, die zich eveneens partij in het conflict voelt. U heeft in
het gesprek van 15 januari jl. bevestigd dat u dit ook bewust zo heeft genoteerd. VS2
heeft aangegeven dat het een heel bewuste keuze was om M1 niet als
partij in deze kwestie te beschrijven, omdat hij 'feitelijk' geen deel uitmaakt van het
conflict. De communicatie en het gesprek op 11 september 2017 en het samen met u
vastgestelde gespreksverslag daarvan bewijzen echter het tegendeel.
Op 24 juni 2017 (nr.2) wordt door ons aangegeven dat M1 zich heeft
aangesloten bij onze aanvraag bijzondere kerkvisitatie. De kerkenraad ontvangt ook een
afschrift van de mail van 24 juni 2017 aan u, zodat deze ook volledig op de hoogte is. Dat
blijkt ook uit verdere mailwisseling daarna wanneer u in circa de helft van de gevallen
vanuit zijn mailadres wordt aangeschreven en u ook aan hem reageert.
Tijdens het gesprek op 11 september 2017 (B31 en B32) heeft M1 u duidelijk en
uitvoerig uitgelegd dat ook hij in de afgelopen jaren slachtoffer is geworden van het
machtsmisbruik en van smaad en laster door toedoen van de kerkenraad. Hij heeft u
bovendien omstandig uitgelegd waarom hij zich pas bij u kon aanmelden nadat zijn
ambtstermijn was afgelopen. In het verslag van het gesprek (nr. 32) is in
overeenstemming met het gehouden gesprek (nr. 31) geschreven dat br. M1, vanaf
het moment dat het excuus van zr. G1 bewust onder de pet werd gehouden, deel
uitmaakt van het conflict (januari 2015). Zie ook punt 3, letter e.
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b. Onterechte tegenstelling geschetst
In uw rapportage van 27 oktober 2017 (B34) beschrijft u alleen dat wij waarheidsvinding
willen en gaat u daarmee volledig voorbij aan onze wens tot verzoening. Door voorbij te
gaan aan onze diepste wens schetst u een onterechte tegenstelling tussen wat volgens u
de kerkenraad wil en wat wij willen. Daarmee doet u ons onrecht.
In het gesprek van 11 september 2017 (B31 en B32) is door ons aangegeven dat wij heel
graag verzoening willen, maar dat het op dit moment nog niet / niet meer mogelijk is
voor ons.
We hebben aangegeven heel graag verzoening te willen, maar dat er dan eerst
onderzoek moet komen naar de feiten (waarheidsvinding), omdat deze door de
kerkenraad worden ontkend en er derhalve geen erkenning, laat staan verzoening, kan
volgen.
We hebben gezegd dat we ernaar verlangen dat de weg die de kerkorde hierin wijst
wordt opgevolgd, te meer omdat de kerkenraad hiertoe al twee keer heeft besloten,
maar de daad niet bij het woord voegt. In aansluiting op wat ook de kerkorde zegt is
verzoening alleen mogelijk als er op de belangrijkste punten overeenstemming kan zijn
over de feiten. Waarheidsvinding gaat derhalve vooraf aan verzoening.
c.

Stukken / feiten
In uw rapportage van 27 oktober 2017 (B34) geeft u aan dat er over de feiten (stukken)
valt te twisten. U bent er van op de hoogte en bevestigt zelf dat u slechts een deel
(ongeveer 1/5) van de stukken heeft gelezen. U kent de inhoud van de overige 80% niet.
U heeft in het gesprek van 15 januari jl. duidelijk aangegeven dat u die ook niet wenst te
kennen, terwijl het toch uw taak is als visitatoren dat de kerkorde wordt nageleefd
waarin zorgvuldig onderzoek meermalen genoemd wordt. Het is dan ook in strijd met
wat u eerder schreef: op 20 september 2017 (nr.13) ontvangen wij uw gespreksverslag
(B30). U vraagt onze instemming. Daarin wordt aangegeven: 'Vanwege het feit dat het
volledige gesprek is opgenomen en datgene wat in het gesprek aan de orde kwam voor
een groot gedeelte reeds is weergegeven in de uitgebreide correspondentie (veel feiten)
die voorafgaand aan het gesprek door ons zijn ontvangen, beperkt dit verslag zich tot een
weergave van het gesprek in een zeer korte samenvating. De geluidsopname en de
aangeleverde stukken maken dan ook onlosmakelijk deel uit van dit verslag. De
aangeleverde correspondentie is slechts een selectie uit het feitenmateriaal.'

c

bescherming
d. Onterechte invulling / weergave van '
In uw rapportage van 27 oktober 2017 (B34) beschrijft u dat ondanks de zuiverende en
sanerende werking van de waarheid' u hier niet voor kiest omdat dit o .a. een zware
wissel zal trekken op M1 en familie G1 en G8. De rol van de visitatoren is echter
dat de kerkorde wordt nageleefd waarin vrede door recht voorop staat. Bovendien is de
hulpvraag u gesteld door G1 en G8 / M1.
Uw advies doet echter alsof er twee partijen zijn die hulp aan u gevraagd hebben: 'de
vraag is dus of waarheidsvinding op zich het gewenste resultaat oplevert, namelijk: vrede
en gerechtigheid voor alle betrokken.' We wijzen u erop dat de hulpvraag niet bij u is
neergelegd door de kerkenraad en dat de kerkenraad hiertoe ook nooit plannen heeft
gehad, zie hiervoor ook de brief van 3 april 2017 (B28). Uw invulling van het ons in
bescherming nemen is dan ook ongevraagd en daarmee onterecht.
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e. Weergave correspondentie met de kerkenraad
U beschrijft in uw rapportage (B34) het volgende: Bij de brief was een groot aantal
stukken gevoegd, met name correspondentie tussen G8 en G1 enerzijds en de
kerkenraad anderzijds in de periode volgend op het gesprek met alle betrokkenen van 19
januari 2017. Wanneer u de brieven doorneemt zult u onder elke brief ook de naam van

f.

Ultieme poging
U stelt in uw rapportage het volgende: Er is (...door de kerkenraad...) een ultieme poging
gedaan om tot verzoening te komen door een uitgebreide verklaring van schuld en
excuses, die aanleiding was voor het gesprek dat er op 19 januari 2017 is geweest.
Voordat of nadat u een stelligheid als deze in een rapportage opneemt is het zuiver om
die van argumenten te voorzien. Die zijn er niet, integendeel. Een excuus op papier
zonder de bereidheid hieraan handen en voeten te willen geven en met daarbij een
miskenning en ontkenning van aangedaan leed bewijst het tegendeel.
Dit staat los van het feit dat individuele kerkenraadsleden zuivere intenties hebben
gehad. Het handelen van de kerkenraad als geheel kan echter niet worden bestempeld
als een ultieme poging om tot verzoening te komen. De aanleiding voor de excuses was
onze oproep (notabene via een advocaat) om de excuses inhoud te geven.

era

M1 aantreffen. In minstens de helft van de gevallen is er ook daadwerkelijk
vanuit zijn mailadres gecommuniceerd. U geeft hiermee de feiten aantoonbaar onjuist
weer. Zie hiervoor BI, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, Bil, B12, B13, B14, B15, B16,
B17, B18, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B26, B27 en B28.

Sterke indruk
In uw rapportage geeft u ook ruimte voor overwegingen en indrukken. Die horen
uiteraard niet thuis in een rapportage die een feitelijke weerslag hoort te zijn. U schrijft
het volgende: Wij hebben sterk de indruk dat de vraag naar waarheidsvinding vooral
voortkomt uit het volgende. Wat daarna volgt is niet op feiten gebaseerd. Het zou waar
kunnen zijn, maar het kan ook niet waar zijn. U heeft de kans om dit te (laten)
onderzoeken niet genomen, derhalve dient u zich dan ook van suggestieve indrukken te
onthouden.

Resumé t.a.v. punt 3. De volgende punten uit uw rapportage zijn onjuist en treffen ons in persoon:
De weergegeven verrassing is een niet-feitelijke weergave;
De geschetste tegenstelling tussen waarheidsvinding en verzoening is een foutieve
weergave van onze intenties en in strijd met het gespreksverslag;
1) geeft aan dat stukken geen feiten zijn;
We hebben u om echte bescherming gevraagd die bestaat uit het naar de geest van
de kerkorde handelen, dit als antwoord op de hulpvraag die (uitsluitend) wij u
gesteld hebben;
e. Uw weergave over de correspondentie is onjuist;
f. Uit niets blijkt een ultieme poging van de kerkenraad tot verzoening, u laat na dit
verder te onderbouwen aan de hand van feitenmateriaal;
In een rapportage waar het over personen gaat horen geen indrukken thuis, maar
feitelijkheden.

era

a.

Op grond van het bovenstaande verzoeken wij u de rapportage te verwijderen daar deze op
genoemde punten aantoonbaar onjuist is en u daarmee op een onrechtmatige wijze over ons
als persoon rapporteert.
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LH

Kennisgeving
Wij verzoeken u, conform hetgeen de Wbp aangeeft, om alle betrokkenen op de hoogte te
stellen van het feit dat de hierboven genoemde rapportage onmiddellijk verwijderd dient te
worden. Ook hiervan ontvangen wij het afschrift binnen een termijn van 4 weken na
dagtekening van deze brief.

O

4. Weergave / inzage / toevoeging rapportage op de classis
Op 15 januari jl. (B38) hebben we u reeds gewezen op ons recht op correctie van
persoonsgegevens met een beroep op de Wbp. Vanwege ons recht op inzage, met een
beroep op de Wbp (artikel 35) verzoeken wij u om ons binnen een termijn van 4 weken na
dagtekening van deze brief een exacte weergave te verstrekken van wat u wanneer, aan wie,
op de classis over deze kwestie en/of over ons als persoon heeft gerapporteerd.

Toevoegen en informeren over verdere communicatie kerkenraad
Op maandag 26 juni 2017 (Nr. 3) heeft u ons het volgende gemaild: Als visitatoren zullen wij
optimale neutraliteit waarborgen. Dat wil mede zeggen dat alle correspondentie, in deze
kwestie, met u gedeeld zal worden.
Op 30 januari 2018 laat de kerkenraad ons in een brief het volgende weten: Zoals u weet
heeft de kerkenraad, nadat u uw zaak aan de visitatoren van de classis hebt voorgelegd,
eenmaal met een tweetal visitatoren gesproken. De kerkenraad heeft hun advies ontvangen
en daarop gereageerd.
We stellen hiermee vast dat er correspondentie tussen u en de kerkenraad bestaat
aangaande onze personen die ons niet bekend is. Wij verzoeken u dan ook deze
correspondentie binnen de termijn van 4 weken na dagtekening van deze brief alsnog aan
ons te verstrekken.

Vervolg:

Graag zien wij uw inhoudelijke reactie en bevestigingen op onze verzoeken tegemoet. Als u niet
wenst in te gaan op ons verzoek, of op een of meer van de zes afzonderlijk beschreven punten van
ons verzoek, dan vragen wij u dit onder opgave van redenen schriftelijk aan ons te bevestigen.
Uw reactie zien wij graag binnen de wettelijke termijn van vier weken na dagtekening van deze brief
tegemoet. Gelieve deze per post te verzenden aan de hieronder genoemde twee adressen.

Met vriendeljke groet,

M1

Bijlagen:

G8

G1

-180115 - Ondertekende brief van mevrouw SH1
- 180324 - Herziene inhoudsopgave dossiermap
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