Besluiten beroep in predikantszaken

25 januari 2020

Materiaal:
rapport Commissie van Beroep in predikantszaken (december 2019).
Besluit 1:
de commissie decharge te verlenen.
Besluit 2:
1.
opnieuw een Commissie van Beroep in predikantszaken te benoemen;
2.
de commissie de bevoegdheid te verlenen 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;
3.
de commissie de bevoegdheid te verlenen 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;
4.
de commissie de bevoegdheid te verlenen op te treden als geschillencommissie voor de Vereniging
Samenwerking Emeritering (VSE). De wijze waarop dit geschiedt wordt vanuit de VSE geregeld.
Besluit 3:
de commissie op te dragen volgens de door de Generale Synode Ede 2014 vastgestelde en op 1 juli 2015 in
werking getreden generale regeling voor de rechtspraak in predikantszaken te werken.
Besluit 4:
de commissie voor de periode 2021-2023 een budget te verlenen van zoals vermeld in het budgetoverzicht
van bijlage 7-1.
Besluit 5:
de generale regeling predikantszaken art. G.3.12-3.13; G4.12-13; G6.9-10 en H2.4-5 als volgt te wijzigen:
G3.12/G4.12/G6.9/H2.4 Indien tussen kerkenraad en predikant overeenstemming bestaat over het
voorgenomen financieel besluit, wordt dit aan de classis meegedeeld. Indien geen overeenstemming
over het voorgenomen financieel besluit bestaat, voegt de kerkenraad aan zijn voorgenomen financieel
besluit de zienswijze van de predikant toe. De classis verleent haar goedkeuring aan de losmaking,
nadat zij de door de kerkenraad voorgestelde financiële regeling inclusief de door de predikant
ingebrachte zienswijze beoordeeld heeft.
G3.13/G4.13/G6.10/H2.5 De classis verleent haar goedkeuring aan de losmaking na instemmend
advies van de generale deputaten predikantszaken in de vergadering van de classis.
Gronden:
1.
de financiële regeling maakt deel uit van het integrale besluit tot losmaking en dient daarom te zijn
vastgesteld als het besluit tot goedkeuring van de losmaking door de classis wordt genomen;
2.
de taak van de Commissie van Beroep in predikantszaken beperkt zich tot het beoordelen van een
eventueel beroepschrift door de predikant tegen het geheel of een onderdeel/onderdelen van het
losmakingsbesluit.

