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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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1 Korte taakomschrijving
Dit verslag betreft de periode 2019 tot en met 2022.
Voor de werkzaamheden van de commissie was tot 1 juli 2015 van toepassing de Regeling
commissie van beroep in Predikantszaken, zoals vastgesteld door de Generale Synode van
Amersfoort-Centrum 2005, op punten aangevuld door de Generale Synodes van Zwolle-Zuid
2008 en Harderwijk 2011. Deze regeling verleende de commissie de bevoegdheid bindende
uitspraken te doen in arbeidsgeschillen, alsmede geschillen over de wijze van
ambtsvervulling door de predikant, tussen predikanten en kerkenraden, waarvan is
gebleken dat die niet door mediation kunnen worden beslecht. Bij besluit van de Generale
Synode Harderwijk 2011 was het de commissie voorts toegestaan om op te treden als de
instantie die in beroep uitspraak zal doen over een emeritaatsgeschil. Het gaat daarbij over
geschillen tussen een kerkenraad en de VSE.
Op 1 juli 2015 is de Generale Regeling voor de Rechtspraak in Predikantszaken als bedoeld in
artikel F79.3 van de Kerkorde zoals vastgesteld door de Generale Synode van Ede 2014, in
werking getreden. Deze regeling is door de synode van Meppel met ingang van 1 juli 2017
gewijzigd.
De regeling verleent de commissie de bevoegdheid om op verzoek van een predikant
bindende uitspraken te doen over besluiten die zijn kerkenraad op basis van artikel B14 tot
en met B22 van de Kerkorde heeft genomen.
Voorts is de commissie bevoegd om op gezamenlijk verzoek van een kerkenraad en zijn
predikant bindende adviezen te geven in geschillen betreffende de naleving van de
verbintenis tussen de kerk en de predikant.
Tot slot treedt de commissie op basis van deze regeling op als geschillencommissie voor de
Vereniging Samenwerking Emeritering (VSE). De wijze waarop dit geschiedt wordt geregeld
door het Bezwaar- en scheidsgerechtreglement van de VSE.

2 Verslag van werkzaamheden
2.1 Behandelde zaken
In deze verslagperiode heeft de commissie één zaak afgehandeld. In deze zaak ging het om
een op non-actiefstelling van een predikant. Vanwege het karakter van de zaak is deze door
de voorzitter van de commissie aangemerkt als één waarin een snelle beslissing in het
belang van beide partijen zou kunnen zijn. Om die reden is op korte termijn een besliscollege
samengesteld en heeft de behandeling, ook vanwege de coronabeperkingen, online
plaatsgevonden. De zaak heeft na aanhouding voor nader beraad van en tussen partijen
geleid tot een minnelijke regeling. Derhalve kon het dossier worden gesloten.
In de afgelopen periode is één- en andermaal getracht om een bijeenkomst van alle leden van
de commissie te beleggen. Helaas is dat door de coronabeperkingen tot nu toe niet gelukt.
Het ziet er nu naar uit dat de bijeenkomst eind 2022 zal worden gehouden. Bij die
gelegenheid zal ds. Kornelis Harmannij de commissie bijpraten over de kerkordelijke
implicaties van de fusie van de GKv en de NGK.
2.2 Nieuwe opdracht
De commissie heeft kennisgenomen van de inhoud van de “Kerkorde ten dienste van de
toekomstige Nederlandse Gereformeerde Kerken in eerste lezing 13 november 2021”. Op
grond van de inhoud daarvan, meer in het bijzonder het gestelde in artikel F5, concludeert
de commissie dat ervoor deze Commissie van beroep in predikantszaken geen ruimte meer
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is. Als we het goed begrijpen gaan alle geschillen, van welke aard dan ook en inclusief de
geschillen tussen een predikant en zijn/haar kerkenraad naar één landelijke commissie.
De commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat bij de besluitvorming daaromtrent
onvoldoende aandacht is gegeven aan de praktische uitvoerbaarheid. Kerkelijke geschillen
hebben een zeer divers karakter. Het gaat daarbij niet uitsluitende over geschillen met
betrekking tot de rechtspositie van predikanten, maar evenzeer over geschillen die
theologisch van aard zijn.
Verder zien we de onafhankelijkheid waarop de huidige commissie uitspraken deed niet in
de nieuwe kerkorde terugkomen.
De commissie betreurt dat er bij het concipiëren van nieuwe kerkorde geen gebruik is
gemaakt van de ervaring die in de afgelopen twintig jaar is opgedaan.
Alles overziend is een nieuwe opdracht derhalve niet aan de orde.

3 Budget
Conform de door de synode vastgestelde regeling is de secretaris van de commissie ook de
aangewezen beheerder van het commissiebudget.
Door de Generale Synode Ede 2014 is aan de commissie een budget van € 1.500,- per jaar
toegekend.
In overleg met deputaten financiën & beheer heeft de commissie dit voor de periode 20182020 naar beneden bijgesteld tot een budget van € 500,- per jaar, waarbij het
deputaatschap heeft verzekerd dat mochten er meer kosten gemaakt worden, deze zonder
problemen gedeclareerd zouden kunnen worden.
Omdat dat bedrag voor de betreffende periode niet toereikend bleek, is in het vorige rapport
het budget te verhogen naar verzoekt voor de komende periode dan ook om een budget van
€1000,- per jaar.
Gelet op de ontwikkelingen, is het ons niet duidelijk of we een nieuw budgetvoorstel moeten
doen.

Was getekend,
mr. Jan Krol, voorzitter

mr. dr. Helwi Mudde-Blom, secretaris
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