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Rapport 5 van commissie 7 betreffende revisieverzoeken inzake de vaststelling van de
minimumbijdragen voor de kerkelijke kassen (11.09; 11.15)
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De kerkenraden van Urk-Maranatha en Urk-Eben-Haëzer maken bezwaar tegen de
vaststelling van de minimumbijdragen voor de kerkelijke kassen, in het bijzonder tegen het
besluit om geen differentiatie toe te passen tussen bijvoorbeeld belijdende leden en
doopleden. De bezwaren richten zich zowel op de procedure tijdens de stemming ter
synode als op de inhoud.
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Procedure
De bezwaren tegen de procedure betreffen twee onderdelen:
1. de handelwijze van commissie 6;
2. de gang van zaken tijdens de synodevergadering van 14 februari 2017.
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Ad 1. De handelwijze van commissie 6
De kerkenraad van Urk-Eben-Haëzer had een revisieverzoek ingediend tegen het
synodebesluit van 2013 inzake de kerkelijke afdrachten. De behandeling van dit
revisieverzoek werd toegewezen aan commissie 6. Deze commissie heeft na bespreking
een brief gestuurd aan de kerkenraad van Urk-Eben-Haëzer (d.d. 21 september 2016). Uw
commissie heeft deze brief van de kerkenraad van Urk-Eben-Haëzer ontvangen.
Commissie 6 stelt twee dingen aan de orde. In de eerste plaats ziet zij in de gronden van
het revisieverzoek ‘nog onvoldoende aanknopingspunten om tot een
ontvankelijkverklaring te kunnen komen.’ Zij stelt de kerkenraad in de gelegenheid zijn
revisieverzoek aan te vullen. In de tweede plaats merkt de commissie op dat er een voorstel
ter tafel komt van deputaten financiële zaken (DFZ) ‘om te komen tot een andere verdeling
van de omslagen over leden en doopleden.’ Als dat voorstel wordt aangenomen, zou het
een groot deel van de bezwaren van de kerkenraad wegnemen. De commissie vraagt de
kerkenraad te overwegen of hij, dit wetende, het revisieverzoek betreffende de omslagen
wellicht wil intrekken. Daarop trekt de kerkenraad van Urk-Eben-Haëzer zijn
revisieverzoek in. Uiteindelijk wordt het voorstel van DFZ echter niet overgenomen.
In het huidige revisieverzoek stelt de kerkenraad dat commissie 6 het revisieverzoek niet
niet-ontvankelijk had mogen verklaren en dat hij zich er ‘tussengenomen’ voelt, nu de
gewekte verwachtingen niet zijn waargemaakt en daar naderhand ook geen contact over is
geweest.
Uw commissie deelt niet de opvatting dat commissie 6 van de synode van 2016 ‘haar
kerkordelijke boekje te buiten is gegaan.’ Deze commissie had immers opdracht gekregen
om het revisieverzoek van Urk-Eben-Haëzer te behandelen. Zij heeft daarover met de
kerkenraad contact gezocht, omdat de gronden van het appel naar haar oordeel
ontoereikend waren. Dit is conform de appelregeling (IRA 5.3). Het behoort bij uitstek tot
de taak van een commissie om dergelijk voorbereidend werk te doen. Het uiteindelijke
besluit dat een revisieverzoek niet-ontvankelijk is, zou door de generale synode genomen
moeten worden; de commissie heeft echter niet de indruk gewekt dat zij dat zelf reeds
besloten had. In dit opzicht valt commissie 6 naar ons oordeel niets te verwijten.
De suggestie van commissie 6 om het revisieverzoek in te trekken, omdat de zaak waar het
Urk-Eben-Haëzer om ging toch al behandeld zou worden, is eveneens begrijpelijk. Het
voorkomt immers dat onderwerpen dubbel behandeld moeten worden. Tegelijk heeft deze
suggestie wel een risico in zich, zoals nu is gebleken, want ze grijpt vooruit op een besluit
dat nog niet genomen is. De IRA kent geen bepaling dat een revisieverzoek kan worden
opgeschort of aangehouden (behalve wanneer een geschil door de commissie
geschiloplossing in behandeling wordt genomen). Urk-Eben-Haëzer is afgegaan op de
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toezegging van commissie 6, die later echter niet werd waargemaakt en waarbij commissie
6 zelf ook van mening is veranderd. Het is begrijpelijk dat de kerkenraad van Urk-EbenHaëzer daarvan op de hoogte gesteld had willen worden en dat hij zich er nu
‘tussengenomen’ voelt. Uw commissie is van mening dat het revisieverzoek hier een
terecht punt heeft. Overigens is niet duidelijk wat een dergelijk contact inhoudelijk voor
verschil had gemaakt: het was immers niet mogelijk geweest om het revisieverzoek daarna
opnieuw in te dienen. Met de wijsheid achteraf was het wellicht beter geweest als het
revisieverzoek niet was ingetrokken, maar alleen de behandeling was uitgesteld tot na de
bespreking van het voorstel van DFZ. Opnieuw is het de vraag of dat uiteindelijk een ander
besluit had opgeleverd. Niettemin was het correct geweest als commissie 6 de kerkenraad
van Urk-Eben-Haëzer op de hoogte had gesteld van haar gewijzigde standpunt. Voor de
toekomst valt mee te nemen dat het verstandig is om een eventuele intrekking van een
revisieverzoek alleen ter sprake te brengen als er een grote mate van zekerheid over latere
synodebesluiten bestaat, bijvoorbeeld doordat uit een eerste ronde blijkt dat de synode in
meerderheid in een bepaalde richting denkt.
Ad 2. De gang van zaken tijdens de synodevergadering
Op 14 februari 2017 spreekt de synode over de voorstellen van DFZ en commissie 6 (Acta
2016, art. 290, 295). Er ligt een gezamenlijk voorstel met betrekking tot tariefdifferentiatie.
De commissie ziet daar ook nadelen in, maar acht het goed dat de synode zich erover
uitspreekt. Twee voorstellen van afgevaardigden die ook tariefdifferentiatie vragen worden
daarop ingetrokken. Na overleg in de middagpauze blijkt een (grote) meerderheid van de
commissie zich echter tegen het eerdere voorstel uit te spreken. Het meerderheidsstandpunt
wordt vervolgens door de synode overgenomen en daarmee wordt een voorstel tot
differentiatie afgewezen.
De beide revisieverzoeken stellen dat hier procedurele fouten zijn gemaakt. Twee
voorstellen waren ingetrokken op basis van het eerste commissievoorstel; toen de
commissie haar standpunt gewijzigd had, konden die voorstellen niet opnieuw worden
ingediend.
Het bezwaar van de kerkenraad van Urk-Maranatha dat de commissie niet met een
meerderheids- en minderheidsstandpunt had mogen komen, neemt uw commissie niet over.
Het is niet duidelijk of het aanvankelijke voorstel werkelijk de mening van de commissie
was. De commissie geeft immers aan dat zij voor- en nadelen ziet, maar in elk geval een
uitspraak van de synode gewenst acht (‘Zij heeft moeite met de invoering van
tariefdifferentiatie… maar acht het goed dat de synode zich daarover uitspreekt’, art. 290).
Uw commissie ziet niet in waarom een commissie, gehoord de bespreking, niet haar
standpunt zou mogen wijzigen of alsnog een duidelijker standpunt zou mogen innemen.
Overleg met DFZ was wellicht goed geweest, maar over dit onderwerp was reeds uitvoerig
overlegd. Dit bezwaar neemt uw commissie daarom niet over.
Terzijde merkt uw commissie op dat sommige bezwaren tegen de procedure meer een
bezwaar tegen de uitkomst van de stemming lijken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
opmerking dat het stemgedrag van de synode beïnvloed is door het gewijzigde standpunt
van de commissie. De juistheid van die opmerking betwisten wij niet, maar wie het nieuwe
standpunt van de commissie steunde zal minder geneigd zijn dat als een bezwaar te zien
dan wie hoopte op aanvaarding van het eerdere voorstel.
Uw commissie stemt het de bezwaarde kerkenraden echter toe dat de gang van zaken ter
synode wonderlijk genoemd moet worden. Voorstellen of amendementen worden immers
ingediend in reactie op een voorstel van de commissie. Wanneer een commissie zijn
standpunt inhoudelijk wijzigt, zou het terecht zijn als er nog een mogelijkheid is om
voorstellen of amendementen in te dienen, of op z’n minst om teruggenomen voorstellen
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alsnog in stemming te brengen. Het toenmalige moderamen heeft onvoldoende onderkend
dat de indieners van de oorspronkelijke alternatieve voorstellen zich door de gang van
zaken niet serieus genomen voelden. Op dit punt moet het revisieverzoek worden
toegekend.
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Inhoud
Het inhoudelijke bezwaar tegen de vaststelling van de minimumbijdragen kerkelijke
kassen betreft het feit dat geen tariefdifferentiatie is toegepast. Dit is een onderwerp dat
vanuit de Urker gemeenten al vele jaren wordt aangegeven. De synode zou te weinig oog
hebben voor de financiële problematiek in gemeenten met verhoudingsgewijs veel
jongeren.
Over dit onderwerp is veel onderzoek gedaan door commissie 6 van de GS van 2016. Ook
in het rapport van de commissie kleine kerken komen relevante elementen naar voren
(9.30/22-28). De inhoudelijk-financiële kant van dit onderwerp behoort echter tot het
terrein en de competenties van commissie 6. Uw commissie stelt dan ook voor dat
commissie 6 in samenspraak met DFZ nog een keer kijkt naar de inhoudelijke kant van de
voorstellen. Daarbij kunnen het materiaal en de voorstellen uit 2016 het uitgangspunt
vormen.
Om misverstand te voorkomen wijst uw commissie er met nadruk op dat zij alleen het
procedurele bezwaar van de revisieverzoeken deels toewijst en om die reden van mening is
dat er nog een keer naar dit onderwerp gekeken moet worden. Uw commissie spreekt zich
daarmee niet uit over de juistheid van de inhoudelijke overwegingen van de
revisieverzoeken. Uw commissie acht het terecht dat het onderwerp nogmaals besproken
wordt, maar dat wil niet zeggen dat dit tot een inhoudelijk andere beslissing zou moeten
leiden.
Voorstel tot besluit
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de verzoeken tot revisie van het besluit van de generale synode van 2016 over de
vaststelling van de minimumbijdragen voor de kerkelijke kassen door de kerkenraden
van Urk-Eben-Haëzer en Urk-Maranatha;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;
constateert
dat de verzoeken tot revisie wettig ter tafel zijn;
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overweegt
1. dat de beide kerkenraden zowel procedurele als inhoudelijke bezwaren hebben tegen
het genoemde besluit
2. dat beide kerkenraden bezwaar hebben tegen de gang van zaken tijdens de
synodevergadering van 14 februari 2017;
3. dat de kerkenraad van Urk-Eben-Haëzer tevens bezwaar heeft tegen de handelwijze
van commissie 6, die leidde tot intrekking van zijn eerdere revisieverzoek;
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is van oordeel
1. dat commissie 6 van de GS van 2016 juist gehandeld heeft door de kerkenraad van
Urk-Eben-Haëzer de gelegenheid te geven de gronden van zijn revisieverzoek aan te
vullen, toen deze naar het oordeel van de commissie onvoldoende waren;
2. dat de suggestie aan de kerkenraad van Urk-Eben-Haëzer om zijn eerdere
revisieverzoek in te trekken weliswaar begrijpelijk, maar achteraf ongelukkig is
geweest, omdat het verwachte voorstel niet werd aangenomen;
3. dat over deze wending zeker contact had moeten zijn met de kerkenraad van UrkEben-Haëzer;
4. dat de revisieverzoeken terecht stellen dat de procedure tijdens de synodevergadering
verwarrend was, omdat ingetrokken voorstellen na een wijziging van het standpunt
van de commissie niet opnieuw konden worden ingediend;
5. dat het daarom gerechtvaardigd is dat de synode nogmaals naar de wenselijkheid en
mogelijkheid van tariefdifferentiatie bij de kerkelijke afdrachten kijkt, zonder dat
daarmee wordt uitgesproken dat dit tot een andere uitkomst moet leiden;
en besluit
1. het bezwaar tegen de gang van zaken ter synode en de gewekte verwachtingen toe te
wijzen;
2. het bezwaar tegen de handelwijze van commissie 6 inzake de ontvankelijkheid van een
eerder revisieverzoek af te wijzen;
3. aan commissie 6 op te dragen zich nogmaals te buigen over de financiële en
inhoudelijke kant van de voorstellen over tariefdifferentiatie die aan de GS van 2016
werden gedaan, zodat daarover op de GS van 2019 een besluit kan worden genomen;
4. van dit besluit kennis te geven aan de kerkenraden van Urk-Eben-Haëzer en UrkMaranatha.
A. Versluis, rapporteur

