
 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Pagina 1 van 5 

 

 
 
Aan: Deputaten Kerkrecht 

Ter attentie van [secretaris]  
   
   
 
Per email: kerkrecht@gkv.nl 
 
 
WP1, 25  januari 2020  
 
Betreft: vragen over de werking van het kerkrecht 
 
Geachte Deputaten Kerkrecht, 
 
Wij willen u heel graag enkele vragen voorleggen die rechtstreeks te maken hebben met onze eigen casus, de 
kwestie WP1. Wij hebben in de afgelopen jaren in onze casus gezocht naar mogelijkheden om ons te kunnen 
beroepen op het kerkrecht voor wat betreft onze rechtsbescherming . Daar zoeken we nog steeds naar. Los 
daarvan  hebben  we ook naar  mogelijkheden  gezocht  om hetgeen  wij zijn tegengekomen  aan te kaarten 
buitenom de kerk. Die mogelijkheden buiten de kerk hebben we inmiddels goed in kaart. Voordat we echter 
de stap maken  om (een deel/delen van) onze kwestie  buiten  de kerk te laten beoordelen , willen  we een 
allerlaatste poging doen om de mogelijkheden binnen de kerk alsnog na te gaan. We menen dat we dan bij u 
aan het juiste adres zijn. Wij vragen u niet om onze kwestie te beoordelen, maar wij stellen u vragen over de 
werking, de strekking en de reikwijdte van het kerkrecht en in hoeverre het kerkrecht bescherming biedt aan 
kerkleden. U mag de onderhavige informatie pas na onze instemming delen met derden.   
 
Bevindingen ten aanzien van het kerkrecht 
In de afgelopen jaren zijn wij heel erg teleurgesteld geraakt in de werking van het kerkrecht. Wij hebben op basis 
van het kerkrecht tot nu toe geen enkele stap kunnen zetten om het doen en laten van beide conflictpartijen aan 
een kerkelijke instantie voor te leggen. We realiseren ons dat het kerkrecht die mogelijkheid wel lijkt te bieden. We 
beginnen nu dus geen discussie over onze ervaringen t.a.v. het kerkrecht, maar we willen graag aan u, als degene 
die alle toch echt alle kerkrechtkennis in huis heeft, een aantal vragen stellen die gaan over de werking van het 
kerkrecht. De vragen komen uiteraard wel rechtstreeks voort uit onze casus. 
Omdat enige context nodig kan zijn voor een goed begrip verwijzen we hierbij naar een samenvatting van de 
kwestie WP1.  Vragen daarover kunnen en willen we indien gewenst graag beantwoorden.  
  
G1 heeft aan de kerkenraad  op basis  van het kerkrecht  inzage gevraagd  in besluiten  (en gronden) die over 
haar genomen waren. Omdat de inzage werd geweigerd is het vervolgens voorgelegd aan de kantonrechter. 
De civiele procedure  op basis van de toenmalige  Wbp maakte  voor het eerst duidelijk  aan betrokkenen  in 
welke  mate  er  zonder  daarover  ooit  geïnformeerd  te  zijn  over  betrokkenen  is  geschreven  en 
gecommuniceerd. De afloop maakte duidelijk dat het Gerechtshof, zelfs zonder de stukken in te kunnen zien, 
al oordeelde dat de kerkenraad  ten onrechte stukken achterhield . Binnen het kerkrecht zou dit nooit boven 
water  zijn gekomen . De uitvoering  van de beschikking  van het Gerechtshof  is echter  nog maar  van heel 
recente datum 

 
en maakt duidelijk dat betrokkenen nog steeds geen gebruik kunnen maken van hun recht op 

correctie of verwijdering.
 

 

Bevindingen buiten de GKv
 

Voordat we onze vragen stellen, lijkt het ons goed om u daarnaast ook op de hoogte te stellen van onze 
bevindingen die we buiten de kerk hebben opgedaan. We zijn daarvoor in de afgelopen jaren met de nodige 
instanties in gesprek geraakt.

 

https://www.mijnkerkinorde.nl/wp-content/uploads/2019/12/5.-Samenvatting-casus.pdf
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In onze kwestie is door Bureau Slachtofferhulp (ingeschakeld in de zomer van 2016) vastgesteld dat er sprake is van 
machtsmisbruik, van smaad, smaadschrift en laster en dus ook van slachtoffers. Men volgt onze kwestie en men 
adviseert ons om op basis van smaad(schrift) en laster een strafrechtelijke procedure aan te spannen. 
 
Door de politie/justitie is al in najaar 2018 vastgesteld dat het om ernstige smaad(schrift) en laster gaat, maar dat 
het doen van aangifte op dat moment geen kans van slagen zou hebben, omdat het slechts om een interne 
kerkelijke zaak gaat waar alleen maar 600 gemeenteleden bij betrokken zijn. Bovendien had het slachtoffer de 
desbetreffende documenten nog niet in bezit en dat is nodig voor het in behandeling kunnen laten nemen door 
het Openbaar Ministerie. 
 
Bij de Stichting Maatschappij en Veiligheid onderkent men in 2018 dat er in onze kwestie sprake is van 
machtsmisbruik en de veiligheid van burgers in het geding is, omdat alle kenmerken in onze kwestie zijn terug te 
vinden. Het gaat dan ook om de vaststellingen dat er sprake is van manipulatie, van het uitblijven van kerkrechtelijk 
onderzoek, van het ontbreken van een loket om machtsmisbruik binnenkerkelijk te melden en daardoor ook een 
verlies van rechtsbescherming. Men geeft ons hier verschillende opties om deze misstand te laten onderzoeken. 
Deze Stichting volgt onze kwestie nauwgezet. Men heeft hier goed in beeld dat je als kerklid niet beschermd wordt 
door de manier waarop het kerkrecht en het ambtsgeheim worden gebruikt, en dat je bovendien juist dóór het 
bestaan van het kerkrecht minder of geen rechten hebt bij een inhoudelijke behandeling van de kwestie in een 
civiele procedure. Dit mede vanwege de scheiding van kerk en staat waardoor een burgerlijk rechter zeer 
terughoudend is in het zich mengen in kerkelijke kwesties, zelfs wanneer deze niet-pastoraal van aard is. 
 
Een van de opties is een melding bij het Huis voor Klokkenluiders. Het HvK heeft onderkend dat er sprake is van een 
misstand en heeft daarover een rapport geschreven. De misstand betreft met name dat er tot dat moment geen 
mogelijkheid is om binnen de kerk de kwestie te laten onderzoeken en het ontbreken van een loket voor 
machtsmisbruik. Het HvK moet echter afzien van een nader inhoudelijk onderzoek vanwege de scheiding van kerk 
en staat. Dit voorlopige besluit wordt echter herzien zodra zich meer gevallen vanuit de GKv zouden melden. 
Daarnaast heeft men ons aangeraden om het platform www.mijnkerkinorde.nl onder de aandacht van de 
landelijke GKv te brengen. 
 
Vanwege de aard van de documenten is er door ons ook advies gevraagd aan een tiental kerkrechtdeskundigen uit 
de Gkv, de PKN, de RKK en/of academici. Degenen die advies gegeven hebben, hebben op een na, aangegeven dat 
er in onze kwestie sprake is van machtsmisbruik en van misbruik/omkering/schending van het ambtsgeheim. Men 
gaf tevens aan dat er in de GKv niet in mogelijkheden is voorzien om dit aan te kaarten. Eerst had men overigens 
nog wel hoop dat de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing hierin van betekenis kon zijn door het doen van 
onderzoek. 
 
Al in een vroeg stadium hadden wij contact met de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (heet tegenwoordig 
Stichting Evangelisch Meldpunt). Deze stichting stelt ten behoeve van de aangesloten kerkgenootschappen 
gedragscodes op om daarmee misbruik van gezag en macht door leidinggevenden te voorkomen. Men heeft ons 
laten weten dat de GKv het niet nodig vindt zich hierbij aan te sluiten. De GKv richt zich uitsluitend op het voorzien 
in een meldpunt voor seksueel misbruik. Wij hebben bij de GKv niet nagevraagd of dit een bewuste keus is. SGL gaf 
helder aan dat ook kerken zich ervan bewust moeten zijn dat er altijd mensen kunnen zijn die macht naar zich 
toetrekken. In de GKv is dit besef inmiddels ook bij een aantal kerkenraden doorgedrongen. 
 
Met de Stichting Geen Doofpot is er contact. Dit is een stichting die ervoor kan zorgen dat misstanden die (nog) 
nergens worden opgepakt onder de aandacht van de media komen. Men volgt hier onze uiterst curieuze zaak, 
vooral omdat het terrein ‘kerk’ hier helemaal nieuw is.  
 
 
 
 

http://www.mijnkerkinorde.nl/
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We hebben ook contact gezocht met academische medische ethici en met het Landelijk Meldpunt Zorg. Vanwege 
de auteurs van de documenten in onze kwestie is dit een bijzonder aspect in onderhavige kwestie. Zij hebben op 
basis van de feiten vastgesteld dat er sprake is van ernstige overtreding en schending van het medisch 
ambtsgeheim. Daarnaast heeft men ook vastgesteld dat een niet-arts op de stoel van een psychiater is gaan zitten. 
Men wijst ons op verschillende opties om de inhoud van de documenten te laten beoordelen. 
 
Door enkele juristen hebben we onze kennis op het vlak van persoonlijke bestuurdersaansprakelijkheid laten 
bijspijkeren. In onze kwestie ging het ons namelijk niet om de personen die ons schade hebben berokkend, maar 
het ging ons om het uitblijven van het nemen van verantwoordelijkheid door de kerkenraad als lokaal 
bestuursorgaan. Inmiddels ligt het nemen van verantwoordelijkheid niet meer alleen op het niveau van de 
kerkenraad, maar ook op het niveau van de ‘meerdere vergadering’. Is de GKv überhaupt in staat om misstanden 
aan te pakken? Hoe heeft de GKv dit geborgd in kerkrecht? En, wil de GKv dit wel borgen? 
 
Andere juristen, met wie we in contact kwamen na de uitspraak van het gerechtshof Den Haag, hebben ons 
gewezen op de mogelijkheid om een (nieuwe) procedure inzake de AVG te starten. Zeker nu onlangs de kerkenraad 
verklaard heeft dat er geen sprake is van het verwerken van onjuiste gegevens en dat er geen sprake is van het 
verwerken van gegevens die buiten de doelstelling van de kerk vallen, blijkt dit mogelijk. 
 
Enkele politici met de portefeuilles justitie/medische ethiek/religie die werkzaam zijn in de Tweede Kamer zijn in 
gesprek met ons. Met hen staan we vooral stil bij het verlies van rechtsbescherming van kerkleden (burgers) 
vanwege de scheiding van kerk en staat. Op dit moment wordt met hen het aangaan van een proefproces 
overwogen om duidelijkheid te krijgen over de spanning die er is tussen verschillende wetten en/of het gebrek aan 
controlemechanismen binnen de GKv en mogelijk ook andere kerkgenootschappen. Dit ligt deels ook in het 
verlengde van wat er zich momenteel afspeelt t.a.v. de Jehova’s Getuigen. 
 
Diverse media volgen de casus. Dit betreft zowel de schrijvende pers als ook redacties van tv-programma’s. Wij 
maken daarin de keuzes die wij nodig achten, daarbij rekening houdend met het feit dat we juist niet de kerken in 
het diskrediet willen brengen. Wél willen wij ons inzetten voor een kerk die zich toetsbaar opstelt en die de 
rechtsbescherming van haar leden op orde wil hebben.  
 
Doelstellingen 
Alles overwegend hebben wij voor onszelf opnieuw moeten vaststellen wat ons doel is. Wij komen uit op twee 
doelstellingen. De eerste hebben we al jaren geleden geformuleerd, de tweede hebben we er onlangs aan 
toegevoegd: 
 

1. Binnen de GKv moet er voor elk kerklid sprake zijn van rechtsbescherming, ook wanneer er sprake is van 
een conflict met ambtsdragers/kerkenraad 

2. Wij bestrijden het onrecht dat ons is en wordt aangedaan in onze kwestie. 
 
Vanwege onze eerste doelstelling is in de afgelopen zomer het platform www.mijnkerkinorde.nl opgericht. 
Inmiddels zijn er meer casussen gemeld en onderzocht waarbij er sprake is van ambtsdragers en/of kerkleden die 
zich misgaan en daar geen verantwoordelijkheid voor hoeven te  nemen op basis van het kerkrecht. Op zowel 28 
als 30 december jl. heeft u vanuit het platform een brief ontvangen.  
 
De tweede doelstelling is nog zeer recent. Tot 24 december jl. hadden we de goede hoop dat de kerkenraad van 
de GKv WP1 open zou staan voor het laten doen van onderzoek, gevolgd door gesprekken op basis van de 
inhoud van documenten . Nu is die hoop weggevaagd . De kerkenraad heeft vanwege het kwijtraken van de 
documenten  bij de uitvoering  van het vonnis  een melding  van een datalek  gedaan  bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens . In de melding heeft de kerkenraad  verklaard dat de verwerkte gegevens passend zijn bij 
een kerk en dat ze bovendien juist zouden zijn. Daarnaast geeft de kerkenraad in een brief aan ons aan op dit 
moment nog steeds geen onderzoek te willen. 
 

http://www.mijnkerkinorde.nl/
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Kerkrecht versus burgerlijk recht 
De onderstaande vragen komen voort uit zowel de eerste als de tweede doelstelling. Onze casus willen we ten 
dienste stellen aan de eerste doelstelling. Uw antwoorden zijn voor ons van doorslaggevend belang omdat wij aan 
de hand van uw antwoorden willen vaststellen wat in onze kwestie, maar wellicht ook in andere kwesties, de 
waarde van het kerkrecht is ten opzichte van het burgerlijk recht. Om die reden willen we u vragen om 
onderstaande vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden in de hoop dat uit uw antwoorden blijkt dat het 
kerkrecht voor ons toch de beste route kan zijn. 
 

Onze vragen aan Deputaten Kerkrecht 

1. Wij hebben binnen het huidige kerkrecht geen ingang gevonden om naar de classis te gaan, omdat de 
over ons genomen besluiten ons niet werden overlegd door de kerkenraad. Waar kan een kerklid zich op 
beroepen als de kerkenraad weigert om de over het kerklid genomen besluiten (met gronden) te 
verstrekken?  

2. In het kerkrecht zijn termijnen opgenomen waarbinnen het kerklid bezwaar dient aan te tekenen tegen 
besluiten die over het kerklid genomen zijn. Nu wij in onze casus de betreffende besluiten vanaf 2014 e.v. 
pas afgelopen december, na tussenkomst van de burgerlijk rechter, hebben ontvangen zijn alle 
bezwaartermijnen al lang verstreken. Wat is volgens u de oplossing voor ons als kerklid om alsnog bezwaar 
te kunnen maken op basis van het kerkrecht? 

3. Een kerkenraad is op geen enkel moment gebonden aan termijnen en het blijkt zelfs mogelijk om niet op 
bezwaren te reageren of slechts een ontvangstbevestiging te sturen. Hoe kan een kerklid zich tegen dit 
onrecht verweren op basis van het kerkrecht als een stap naar de classis al onmogelijk is gemaakt? 

4. Onder het vigerende kerkrecht kan een kerklid alleen vanwege over hem genomen besluiten iets 
aangeven of ‘bestrijden’. Waar kan een kerklid volgens u vermeend machtsmisbruik door de kerkenraad 
melden? 

5. In de kwestie WP1 gaat het enerzijds om een veelheid aan besluiten die niet of slechts gedeeltelijk zijn 
uitgevoerd . De kerkorde  voorziet  niet in de mogelijkheid  daar bezwaar  tegen te maken , er wordt  
enkel uitgegaan  van de situatie dat er bezwaar  op de inhoud van een besluit kan worden gemaakt 
en niet op het niet nakomen van besluiten. Waar en hoe kan een kerklid volgens u bezwaar maken 
tegen het niet

 
of ten dele uitvoeren van een besluit door een kerkenraad? 

6. In de kwestie WP1 gaat het anderzijds om documenten waarin sprake is van smaad en laster over het 
kerklid. Smaad en laster vallen onder het burgerlijk strafrecht. Bij  welke kerkelijke instantie binnen de 
GKv  ligt volgens  u de opdracht  om zowel  de inhoud  van deze  documenten  als ook de gevolgen 
ervan te onderzoeken en beoordelen en daar sancties aan te verbinden?  

7. Wij gaan er van uit dat het kerkrecht ook het doen en laten van betrokken partijen in een kwestie 
beoordeelt. Is die aanname terecht? Zo ja, welke van de onderstaande aspecten kunnen op basis van het 
kerkrecht beoordeeld worden? 
a. De wijze waarop het ambtsgeheim is ingezet t.a.v. betrokkenen; 
b. De wijze waarop betrokken partijen in lijn met het kerkrecht hebben gehandeld; 
c. De inhoud van hetgeen tussen partijen aan documenten gewisseld is; 
d. De inhoud van hetgeen door partijen aan de gemeente geschreven is; 
e. De opstelling van de kerkenraad t.a.v. individuele kerkenraadsleden; 
f. De individuele invulling van verantwoordelijkheid door betrokken partijen; 
g. De invulling van het pastoraat gedurende het conflict; 
h. De wijze waarop een betrokken adviseur onderzoek heeft gedaan; 
i. De wijze waarop en de mate waarin visitatoren hun taak hebben ingevuld; 
j. De wijze waarop en de mate waarin de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing haar 

onderzoekstaak heeft waargemaakt;  
k. De mate waarin betrokken partijen immateriële en/of materiële schade hebben geleden voor zover 

dat een gevolg is van onjuist of nalatig handelen door een van de partijen; 
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8. Wij hebben de overtuiging dat de bijbel ons normen geeft waarop we binnen een kerk aanspreekbaar 
moeten zijn. Juist ook in ons handelen naar elkaar. We willen u vragen om ons met het oog daarop een 
nadere definiëring te geven van  ‘vrede door recht’.  

9. In het vigerende kerkrecht wordt uitgegaan van de integere houding van ambtsdragers en kerkenraden. 
Dat is dan ook meestal het geval en daar zijn we blij mee en dankbaar om. Welke waarborgen zijn volgens 
u voor het kerklid  in het kerkrecht ingebouwd om een niet-integere werkwijze van een ambtsdrager aan 
te kunnen kaarten?  

10. In de GKv geven we de kerkenraad het hoogste gezag. Dit wordt nu vaak zo uitgelegd dat ook het handelen 
van de kerkenraad dus niet beoordeeld kan of mag worden. Onlangs schreef ds. Leeftink daarover een 
artikel in het Reformatorisch Dagblad. Is onze aanname dan terecht dat het handelen van een kerkenraad 
dus sowieso alleen maar getoetst kan worden door een niet-kerkelijke instantie? Wie bewaakt, begrenst, 
toetst aan de hand van het kerkrecht, voor zover het kerkrecht daar mogelijkheden voor biedt,  volgens u 
de juiste omgang met/toepassing van het lokale gezag door de kerkenraad? 

  
We hopen dat deze brief in uw vergadering van maart 2020 kan worden besproken en beantwoord, waarbij we u 
de nodige wijsheid wensen. Het lijkt ons niet nodig onze vragen nog verder toe te lichten, maar we zijn daartoe 
uiteraard altijd bereid.  
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, in Christus verbonden, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 
 
 
 
M1     G1  

     
     




