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Samenstelling deputaatschap en rooster van aftreden

Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in
Nederland. Voor alle zaken het auteursrecht betreffend kan contact opgenomen worden met het
deputaatschap administratieve ondersteuning via: wao@ngk-gkv.nl
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in wat voor vorm of op wat voor manier dan ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, behoudens de uitzonderingen bij de
wet gesteld.
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Inleiding
De Generale Synode van Goes 2020 heeft voor het deputaatschap hoger beroep de volgende opdracht
vastgesteld (Acta, artikel 49, besluit 2):
1.
de behandeling van hoger beroepen en herzieningen bij de generale synode voor te bereiden;
2.
de uitspraken van de Generale Synode Goes 2020 zo te publiceren dat herleidbaarheid naar de
namen van natuurlijke personen en de plaats van de kerkelijke gemeente waar de zaak speelde,
niet mogelijk is;
3.
een bijdrage te blijven leveren aan kennisoverdracht en verbetering van de behandeling van
ingesteld beroep bij classes en particuliere synodes, zoveel mogelijk in samenwerking met de
commissie kerkrecht en beroepszaken van de NGK;
4.
constructief mee te werken aan het proces van eenwording met de NGK voor zover het de
taakstelling van het deputaatschap raakt.
Aan de hand van deze opdracht zal verslag worden gedaan van de werkzaamheden.

1.

Verslag van de werkzaamheden

1.1 Voorbereiding hoger beroep en herzieningen
Het primaire werk van deputaten hoger beroep, het voorbereiden van de behandeling van hoger beroepen
en herzieningen bij de generale synode, verkeert in een staat van rust. In de afgelopen verslagperiode is er
– tot het moment van het uitbrengen van dit rapport – geen hoger beroep of verzoek tot herziening
ingediend bij de generale synode. De classes en particuliere synodes zijn benaderd met de vraag of er
zaken spelen die eventueel nog een vervolg krijgen richting de generale synode. Vooralsnog lijken er geen
zaken aan te komen die nog moeten worden afgehandeld.
1.2. Publicatie van uitspraken van de generale synode
De uitspraken die de Generale Synode van Goes 2020 heeft gedaan in drie hoger beroepszaken en in één
verzoek tot herziening zijn integraal en geanonimiseerd opgenomen in de Acta, artikel 51, 52, 53 en 54.
Daarmee is voldaan aan het vereiste van kenbaarheid van deze uitspraken en impliciet aan de opdracht
van de generale synode. De uitspraken zijn vervolgens niet ook nog gepubliceerd op de website van de
GKv onder ‘Kerkorde, regelingen en modellen’ omdat deze website in verband met de komende fusie te
zijner tijd zal ophouden te bestaan en het de vraag is of het zinvol is (oude) uitspraken van de generale
synode te publiceren op de website van het nieuwe kerkverband.
1.3 Kennisoverdracht en verbetering van de behandeling van ingesteld beroep bij classes en
particuliere synodes
Met het oog op de fusie van de GKv en de NGK in 2023 is op 13 november 2021 in eerste lezing de
kerkorde ten dienste van de toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken vastgesteld. De regeling
voor het indienen van beroep bij de classis of particuliere synode, zoals nu binnen de GKv geldend, zal in
het nieuwe kerkverband worden vervangen door een regeling met een landelijk college van beroep. De
regionale kerkelijke vergaderingen spelen na de fusie geen rol meer binnen de kerkelijke rechtspraak als
kerkelijk rechter. Om deze reden zijn er in de verslagperiode geen initiatieven ontplooid op dit deel van
onze opdracht.
1.4. Proces eenwording NGK en GKv
Naar aanleiding van de brief van 29 november 2021 van de Regiegroep over het voorbereiden van
landelijke regelingen gebaseerd op de toekomstige kerkorde heeft het deputaatschap hoger beroep het
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initiatief genomen om in een gezamenlijke werkgroep van de commissie kerkrecht en beroep, het
deputaatschap kerkrecht en het deputaatschap hoger beroep te komen tot een regeling voor de kerkelijke
rechtspraak onder de toekomstige kerkorde. Deze samenwerking heeft geleid tot het aanbieden van een
conceptregeling aan de Regiegroep/WTK. Daarnaast heeft de werkgroep geadviseerd over het
overgangsrecht en over andere aangelegenheden die onze gezamenlijke taak en opdracht aangaan.

2.

Toekomstige situatie van het deputaatschap

Het deputaatschap hoger beroep is benoemd voor de periode tot 2023. Wij gaan ervan uit dat de
benoemingen doorlopen tot 1 mei 2023, de datum waarop het nieuwe kerkverband van start gaat.
De toekomstige kerkorde voorziet in een landelijke commissie/landelijk college waarbij beroep kan
worden ingesteld tegen een beslissing op het bezwaar van een kerkenraad of een regionale vergadering
(F5). Tegen een uitspraak van het college kan hoger beroep ingesteld worden bij de synode (F6).
In de landelijke regeling (zie onder 1.4) wordt voorzien in een college voor het kerkelijk beroep bestaande
uit ten minste negen leden die door de synode worden benoemd. Deze benoemingen dienen per 1 mei
2023 in te gaan en dus door de GS/LV voordien te worden gedaan. In het overleg van de gezamenlijke
werkgroep en de Regiegroep/WTK zal bekeken worden welke rol de bestaande commissies en
deputaatschappen bij de voordracht voor benoeming kunnen spelen.
In de landelijke regeling wordt voor de behandeling van het hoger beroep voorgesteld dat na ontvangst
van het hoger beroepschrift en een eerste toets op ontvankelijkheid het moderamen van de synode een
behandelcommissie benoemt van ten minste drie personen, waarvan ten minste twee van de leden
ervaring hebben in de kerkelijke rechtspraak. Deze commissie hoort de partijen en stelt een advies op
voor de synode. In een later stadium zal door de synode bezien moeten worden of deze
behandelcommissie ad hoc wordt samengesteld of dat er behoefte is aan een vorm van een vaste
samenstelling. Een deel van de (administratieve) werkzaamheden die nu door het deputaatschap hoger
beroep wordt verricht zal in de nieuwe situatie worden gedaan door het moderamen, waaronder ook
bijvoorbeeld het treffen van een voorlopige voorziening.
Met de datum van 1 mei 2023 zullen de werkzaamheden van het deputaatschap hoger beroep eindigen.
Voor de situatie na 1 mei 2023 is er voor een commissie in de vorm van het huidige deputaatschap
(vooralsnog) geen rol weggelegd. Dit betekent dan ook dat er door de GS/LV geen nieuwe opdracht voor
na 1 mei 2023 behoeft te worden vastgesteld, geen budget behoeft te worden toegekend en dat het de
Generale Synode van Zoetermeer 2022 slechts resteert om de zittende deputaten decharge per 1 mei
2023 te verlenen.

3.

Voorstel besluit

Besluit:
Deputaten hoger beroep per 1 mei 2023 decharge te verlenen van de uitvoering van hun opdracht en
verrichte werkzaamheden.
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