8.06/3
Rapport 18 van commissie 7 inzake instructie herziening IRA (8.06)
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De PS van het Oosten pleit in instructie 8.06 voor een nieuw artikel 6.2 in de oude IRA
(nu: IRRA). De classis Amersfoort beschrijft dat zij geconfronteerd werd met de aanvraag
van een kerkenraad voor een extra classisvergadering. Experts konden inschatten dat het
appel waar het om ging op de classisvergadering niet ontvankelijk zou worden verklaard.
Daarom werd de vergadering niet belegd, ondanks het correcte verzoek hiertoe (inclusief
ondersteuning door twee andere kerkenraden). Dat was feitelijk tegen de regels, aldus de
classis. De classis verzoekt nu dit moment van inschatting door experts een plek te geven
in de IRA als een nieuw art. 6.2, omdat nu eigenlijk niet juist werd gehandeld. Het voorstel
beoogt dus te voorkomen dat een classis speciaal bij elkaar moet komen, alleen om te
constateren dat een appel niet ontvankelijk is.
Uw commissie heeft dit voorstel besproken, maar geconcludeerd dat het niet nodig is de
IRRA hiervoor aan te passen. Dit om drie redenen:
1. Er bestaat al een andere mogelijkheid om het genoemde euvel te voorkomen, ook al is
deze niet waterdicht. De classis schrijft dat het verzoek om bij elkaar te komen
'conform de kerkorde door twee andere classiskerken werd ondersteund' (8.06/2.9-10).
Deze twee andere kerken hadden dit verzoek echter moeten afwijzen, als ze konden
inschatten dat het appel niet ontvankelijk zou zijn. De classis lijkt de ene regeling (de
noodzaak tot steun van tenminste twee classiskerken) als een formaliteit te hebben
beschouwd en wil daarvoor in de plaats nu een nieuwe. Maar de benodigde check was
dus al aanwezig. Wel erkent uw commissie dat deze optie niet waterdicht is, omdat niet
alle kerkenraden voldoende expertise bezitten om in te schatten of een appel
ontvankelijk zal zijn.
2. In de eerste zittingsweek werd het besluit genomen om te onderzoeken wat een
landelijke appelcommissie kan betekenen. Hierdoor zullen appels op termijn naar
verwachting standaard beoordeeld worden door experts voordat de classis hiervoor
hoeft samen te komen. Dit biedt op dit moment nog geen onmiddelijke oplossing, maar
het probleem van de classis Amersfoort zal ook niet zo heel vaak voorkomen. Wel
wijst uw commissie nog op een derde punt:
3. In de classis Amsterdam is op dit moment reeds een zogeheten ‘Algemene
appelcommissie’ actief, die alle binnenkomende appels standaard voorziet van een
‘bijsluiter’ met een taxatie van de ontvankelijkheid en een voorstel voor behandeling.
Het verdient volgens u commissie aanbeveling om ook in de andere classes zo’n
algemene appelcommissie in te stellen, tenminste om de periode tot aan de instelling
van een mogelijke landelijke of regionale appelcommissie te overbruggen.
Uw commissie voegt de instructie die in gebruik is bij de algemene appelcommissie
van de classis Amsterdam (licht gewijzigd) toe als bijlage.
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Voorstel tot besluit
De generale synode
heeft kennisgenomen van
1. de instructie van de particuliere synode van het Oosten tot aanvulling van de IRA met
een artikel 6.2, om te voorkomen dat een classis bijeen moet komen, alleen om te
constateren dat een appel niet ontvankelijk is;
2. het rapport van de door haar ingestelde commissie;
heeft gehoord
de bespreking op de vergadering;

8.06/4
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overweegt
1. dat het reeds mogelijk is om te voorkomen dat een classis bijeen moet komen om te
constateren dat een appel niet ontvankelijk is, omdat ieder verzoek tot een
classisvergadering door twee andere kerken ondersteund moet worden en van deze
kerken mag worden verwacht dat ze zullen nagaan of het appel ontvankelijk zal zijn;
2. dat de synode heeft uitgesproken dat het wenselijk is om over te gaan tot hetzij
landelijke, hetzij regionale tucht- en appelcommissies en dat verwacht mag worden dat
deze gremia zullen voorkomen dat een classis bijeen moet komen om te constateren dat
een appel niet ontvankelijk is;
3. dat een classis in afwachting van het onder 2 genoemde onderzoek een algemene
appelcommissie kan instellen die binnenkomende appels beoordeelt op
ontvankelijkheid en een voorstel doet voor de wijze van behandeling;
is van oordeel
1. dat het toevoegen van een artikel 6.2 aan de IRRA niet nodig is;
2. dat het wenselijk is te voorkomen dat een classis bijeen moet komen om te constateren
dat een appel niet ontvankelijk is;
en besluit
1. de instructie niet over te nemen, maar de intentie te honoreren en de classes te
adviseren een voorlopige algemene appelcommissie in te stellen, tot aan de eventuele
instelling van landelijke of regionale appelcommissies;
2. van dit besluit kennis te geven aan de particuliere synode van het Oosten en aan alle
classes.
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N.C. Smits, rapporteur
Bijlage 1: Instructie algemene appelcommissie (aacie)
Bijlage 2: Standaardmodel bijsluiter algemene appelcommissie
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Bijlage 1: Instructie algemene appelcommissie (aacie)
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De classis […] van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft geconstateerd dat de
classis behoefte heeft aan een algemene appelcommissie, om de behandeling van
appelzaken beter te stroomlijnen. Onderhavig stuk beschrijft voor deze commissie de
instructie.
Doel
Doel van de commissie is de behandeling van appelzaken door de classis te bespoedigen en
vereenvoudigen.
Werkwijze
Postadres voor appels blijft de roepende kerk. Het moderamen zal een binnenkomend
appel voorleggen aan de commissie, met het verzoek deze voor de eerstvolgende
classisvergadering te voorzien van een bijsluiter. In deze bijsluiter benoemt de commissie
op grond van de Integrale Regeling voor de Revisie- en Appelprocedure (IRRA) in kort
bestek: 1) of het appel door de vergadering als ontvankelijk beschouwd kan worden en
waarom; 2) welke behandeling zij voorstelt (plenaire bespreking, instellen
onderzoekscommissie, of anders) en waarom. Een standaardmodel voor deze bijsluiter is
bijgevoegd.
De commissie zal zijn samengesteld uit minimaal een predikant en twee ouderlingen. De
voorzitter ontvangt het binnenkomend appel en neemt het initiatief tot overleg met de
leden. Hij zorgt ook voor tijdige aanlevering van de bijsluiter bij het moderamen, die
vervolgens zorgt voor verdere verspreiding onder de classiskerken.
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Grenzen
Het is niet de bedoeling dat de commissie inhoudelijke uitspraken doet over de
gegrondheid van een appel. Het gaat slechts om een formele inschatting. Mede daarom zal
naar verwachting mail- of telefoonverkeer volstaan en belegt de commissie geen
vergaderingen. Wanneer leden van de commissie persoonlijk of ambtelijk bij een
appelzaak betrokken zijn, zullen zij niet deelnemen aan het beraad daarover.
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Bijlage 2: Standaardmodel bijsluiter algemene appelcommissie
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Bijsluiter bij het appel inzake […] tegen de kerkenraad van […]
Appel ontvangen [d.d.]
Bijsluiter opgesteld [d.d.]
De Algemene Appelcommissie van de classis Amsterdam doet op grond van de Integrale
Regeling voor de Appelprocedure (IRRA) aan de classis de volgende aanbevelingen inzake
de behandeling van het appel:
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1. Ontvankelijkheid
- Het appel wel/niet ontvankelijk te verklaren, omdat…
- De ontvankelijkheid van het appel te laten onderzoeken door een
onderzoekscommissie, omdat…
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2. Wijze van behandeling (indien ontvankelijk)
- Het appel te laten behandelen door een onderzoekscommissie, omdat…
- Het appel ter vergadering te behandelen en in stemming te nemen, omdat…
- Het appel anders te behandelen, omdat…
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Hoogachtend,
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[Voorzitter]
[Lid]
[Lid]

