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Reglement Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing 

Versie d.d. 16 november 2017 

 
Art. 1 - Definities 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a. commissie: de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing (ICG). 
b. geschil: een (begin van een) conflict (al dan niet met een persoonlijk karakter) tussen kerkenraad of pre-

dikant en één of meer gemeenteleden, tussen (leden van de) kerkenraad en predikant of tussen kerken-
raadsleden onderling.  
Tuchtzaken zijn geen geschil in de zin van dit reglement. 

c. partijen: de bij het geschil betrokken personen of colleges.  
d. behandelcommissie: het door de commissie ingestelde gremium ter behandeling van een aangemeld 

geschil 
 
Art. 2 - De commissie  
2.1 De commissie werkt landelijk. 
2.2 De commissie bestaat uit ten minste twaalf leden, bij voorkeur een even groot aantal en ten minste één 

predikant uit elk van de deelnemende kerkgenootschappen. De leden van de commissie worden be-
noemd door de Generale Synodes/Landelijke Vergaderingen van de deelnemende kerken. Voor elk lid 
van de commissie kan een secundus worden benoemd. De secundus heeft dezelfde competentie als 
zijn/haar primus.  

2.3  Commissieleden dienen te beschikken over persoonlijke kwaliteiten, zoals een goed analytisch ver-
mogen, een onafhankelijke opstelling, inzicht in bestuurlijke en organisatorische verhoudingen, sociale 
vaardigheden, relativeringsvermogen, inzicht in de leef- en werkwereld van een predikant en het werk-
terrein van een kerkenraad, ervaring met mediation, en algemeen juridisch en kerkelijk inzicht.  

2.4 De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van drie jaren en kunnen twee maal 
worden herbenoemd.  

2.5 De commissie wijst zelf een voorzitter, een waarnemend voorzitter en een secretaris aan. Deze komen 
bij voorkeur uit de verschillende geledingen. Het is haar ook toegestaan een secretaris, niet commissie-
lid, te benoemen. 

 
Art. 3 - Bevoegdheid en taak van de commissie  
3.1 De commissie geeft advies, coacht en bemiddelt zo nodig bij geschillen die bij haar aanhangig worden 

gemaakt. Ze richt zich op het oplossen van spanningsrelaties tussen partijen. Zij schakelt, als ze dat in de 
gegeven situatie nodig vindt, externe deskundigen in.  

3.2 De commissie streeft er naar het geschil te beëindigen door een regeling op te stellen of een advies te 
geven waarmee de betrokken partijen kunnen instemmen. Een advies kan inhouden dat partijen of een 
van hen het geschil ter beslissing of verdere advisering aan een kerkelijke of andere instantie voorlegt. 
De commissie kan ook verklaren niet in staat te zijn partijen verder te dienen.  

3.3 De commissie probeert de vrede te herstellen door met partijen te spreken om zicht te krijgen op de 
onvrede, door het gesprek tussen partijen te bevorderen en door partijen te adviseren over en op welke 
manier zij ook zelf kunnen bijdragen aan het bereiken van een oplossing.  

3.4  De commissie treedt niet op als vertegenwoordiger of belangenbehartiger van een der partijen, maar 
stelt zich onafhankelijk jegens partijen op. Zij past hoor en wederhoor toe. 

 
Art. 4 - Het aanhangig maken van een geschil  
4.1  Een partij die een geschil bij de commissie aanhangig wil maken, dient daartoe een schriftelijk en gemo-

tiveerd verzoek in bij de secretaris van de commissie.  
4.2  Op basis van de ontvangen bescheiden beoordeelt de voorzitter of wnd. voorzitter of er sprake is van 

een geschil in de zin van artikel 1 onder b. dan wel of het bepaalde in artikel 7 een in behandeling ne-
men van het geschil in de weg staat. Indien hij/zij tot het oordeel komt dat de commissie het geschil 
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niet in behandeling kan nemen, deelt de secretaris dat onder opgaaf van redenen schriftelijk aan par-
tijen mee.  

4.3 De secretaris van de commissie stuurt binnen een week een afschrift van het verzoek naar de andere 
betrokken partij(en) en verzoekt hem (hen) om hem/haar binnen twee weken te doen weten of hij (zij) 
kan (kunnen) instemmen met de behandeling van het geschil door de commissie en meldt deze par-
tij(en) dat zij de gelegenheid heeft/hebben desgewenst schriftelijk te reageren op het verzoek.  

4.4 Indien de andere betrokken partij(en) of een van hen niet kan (kunnen) instemmen met de behandeling 
van het geschil door de commissie, wordt het geschil niet door de commissie in behandeling genomen. 
De secretaris stelt de partijen daarvan schriftelijk in kennis.  

4.5 Indien de andere betrokken partij(en) heeft (hebben) meegedeeld met de behandeling van het geschil 
door de commissie in te stemmen, stelt de voorzitter een behandelcommissie samen en wijst tevens de 
wnd. voorzitter daarvan aan. De secretaris informeert partijen hierover.  

 
Art. 5 - De instelling van een behandelcommissie 
5.1 De behandelcommissie bestaat, afhankelijk van het conflict, uit drie of meer personen en wordt desge-

wenst bijgestaan door de secretaris van de commissie. De behandelcommissie bestaat uit leden van de 
deelnemende kerkgenootschappen met dien verstande dat in ieder geval één en ten hoogste de helft 
van de leden afkomstig is uit het kerkgenootschap waarvan de betreffende gemeente deel uitmaakt. 
Ook wordt gerekend met de verschillende disciplines van de leden.  

5.2.  De leden van de behandelcommissie dienen vrij te staan ten opzichte van partijen en geen persoonlijke 
relatie te hebben met een van betrokkenen, een en ander zodanig dat zij zelfs de schijn van partijdig-
heid vermijden.  

5.3. Indien bij een der partijen dan wel bij beide partijen gerede twijfel bestaat aan de onafhankelijkheid dan 
wel onpartijdigheid van een lid of van meerdere leden van de behandelcommissie kan deze partij dan 
wel kunnen deze partijen onder opgaaf van redenen bij de secretaris van de commissie tegen dit lid of 
tegen deze leden bezwaar maken. Een dergelijk bezwaar kan bij het begin dan wel tijdens de behande-
ling van het geschil worden ingediend. Indien de voorzitter van de commissie het bezwaar gegrond acht, 
trekt hij het betreffende lid dan wel de betreffende leden terug uit de behandelcommissie en wijst hij 
een nieuw lid dan wel nieuwe leden aan. Tegen het besluit van de voorzitter is geen beroep mogelijk.  

5.4  De behandelcommissie neemt zo spoedig mogelijk contact op met partijen om de bemiddelingswerk-
zaamheden te kunnen aanvangen.  

 
Art. 6 - De werkwijze van de behandelcommissie 
6.1  De behandelcommissie bepaalt haar werkwijze in overleg met partijen met inachtneming van het in ar-

tikel 3 gestelde. 
6.2.  Tot haar werkzaamheden kunnen mede behoren: het adviseren bij het opstellen van kanselmededelin-

gen, bij het geven van informatie in het kerkblad of aan een gemeentevergadering, en het maken van 
gespreksverslagen.  

6.3 Indien een partij een klacht heeft over het optreden, handelen of nalaten van een of meerdere leden 
van de behandelcommissie, dient deze partij de klacht schriftelijk in bij de voorzitter van de commissie. 
Deze doet zo spoedig mogelijk en met hoor en wederhoor uitspraak.  

6.4. De behandelcommissie schakelt, wanneer ze dat nodig acht, externe deskundigen in om de door een 
der partijen gevraagde hulp te verlenen. Zij kan voor de uitvoering van haar werkzaamheden advies vra-
gen aan en overleg plegen met SKW. 

6.5.  De behandelcommissie brengt aan het einde van de sessie rapport uit ten behoeve van betrokken par-
tijen.  

 
Art. 7 - De verhouding tot kerkelijke beroepsprocedures  
7.1 Indien een geschil onderwerp is geweest van een kerkelijke beroepsprocedure en deze procedure heeft 

geleid tot een beslissing van een kerkelijke vergadering waartegen geen beroep meer mogelijk is, zal de 
uitslag van de kerkelijke vergadering worden gerespecteerd. Die uitspraak zal geen onderwerp van dis-
cussie meer zijn. 

7.2 Indien het geschil onderwerp is van een kerkelijke beroepsprocedure, kan het geschil op verzoek van 
partijen of van de beroepsinstantie naar de commissie worden verwezen. Indien het geschil door de 
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commissie in behandeling wordt genomen, wordt de kerkelijke beroepsprocedure opgeschort. Indien 
de commissie meedeelt niet in staat te zijn het geschil op te lossen dan wel een of meer partijen verkla-
ren niet met de adviezen van de commissie akkoord te gaan, wordt de kerkelijke beroepsprocedure her-
vat. Indien alle partijen verklaren met de adviezen van de commissie akkoord te gaan, wordt de kerke-
lijke beroepsprocedure beëindigd.  

7.3 De partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de commissie, kan op enig moment de commissie 
verzoeken haar werkzaamheden te staken en alsnog gebruikmaken van het beroepsrecht binnen het 
eigen kerkverband.  

 
Art. 8 - Geheimhouding  
8.1 De leden van de commissie zijn verplicht tot strikte geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun 

lidmaatschap van de commissie bij de behandeling van geschillen ter kennis is gekomen. De behandel-
commissie is bevoegd haar rapport als bedoeld in artikel 6 lid 5 vertrouwelijk ter kennis te brengen van 
de commissie.  

8.2 De leden van de commissie onthouden zich van deelname aan de beraadslagingen in een kerkelijke be-
roepsprocedure indien deze betrekking heeft op of samenhangt met een door de commissie behandeld 
geschil.  

8.3  Uiterlijk één jaar nadat de commissie haar werkzaamheden met betrekking tot de behandeling van een 
geschil heeft beëindigd, vernietigt zij de op het geschil betrekking hebbende bescheiden met uitzonde-
ring van de door de behandelcommissie uitgebrachte rapporten. Deze rapporten blijven vertrouwelijk 
en worden onder de verantwoordelijkheid van de voorzitter van de commissie opgeslagen bij SKW.  

 
Art. 9 - Verantwoording 
9.1  De commissie informeert de Generale Synodes/Landelijke Vergaderingen over het aantal door haar be-

handelde geschillen, de aard van de geschillen, de globale wijze van behandeling van de geschillen en 
het aantal bereikte oplossingen.  

9.2 De commissie verstrekt geen inhoudelijke informatie over door haar behandelde geschillen.  
 
Art. 10 - Kosten 
10.1 Bij de aanvang van haar werkzaamheden informeert de behandelcommissie de kerkenraad van de be-

treffende gemeente over de mogelijk hieraan verbonden kosten. Kosten van een extern deskundige 
komen voor rekening van de betreffende kerkgemeente. Bij gemeenten kleiner dan 300 leden kan, 
afhankelijk van de financiële situatie, een deel door het betreffende kerkverband worden gedragen.  

10.2 De commissie brengt de betreffende kerkenraad reis- en andere directe kosten die haar leden maken 
in het kader van hun werkzaamheden ten behoeve van het commissiewerk in rekening. Ter plaatse 
bestede tijd wordt in rekening gebracht ten behoeve van de kas van de commissie tot maximaal € 100 
per dagdeel, andere werkzaamheden in beginsel niet.  

 
Artikel 11 - Wijziging van het reglement 
De commissie is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen met uitzondering van de artikelen 2, 3, 9 en 
11. Dergelijke wijzigingen hebben geen effect op zaken die lopen. Op dergelijke zaken zal uitsluitend het re-
glement van toepassing zijn zoals dat bij de aanvang van de zaken van kracht was. 

 

 

 


