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Aan:   Deputaten Hoger Beroep    
P/a:  [Secretaris]  
   
   
 
Per email: hogerberoep@gkv.nl   
 
WP1, 1 februari  2020  
 
Betreft: vragen over de werking van het kerkrecht 
 
Geachte leden van deputaten Hoger Beroep,  
 
Rond de jaarwisseling hebben wij besloten u aan te schrijven vanwege de kwestie G1. We hadden u op basis 
van een reeks argumenten de vraag willen voorleggen of het mogelijk was om de kwestie G1 te laten 
behandelen en onderzoeken door u. Op het moment dat we onze brief in conceptvorm af hadden, werd ons echter 
de door u opgestelde conceptuitspraak ten behoeve van de Generale Synode inzake de kwestie tussen ........... 
en de ................ aan ons doorgestuurd. Nu wij binnenkort met de beide ‘partijen’ aan tafel zitten, 
onthouden wij ons zondermeer van vragen of opmerkingen over de conceptuitspraak. Door uw conceptuitspraak 
zagen we ons voor het dilemma geplaatst of we binnen de kerk wel aan het goede adres zijn om onze kwestie te 
laten behandelen. Vooralsnog ontvangt u van ons dus geen verzoek tot behandeling, maar mogelijk komt daar in 
de toekomst nog verandering in.  
 
In uw conceptuitspraak van 13 januari jl. is een zin opgenomen die als volgt luidt: 
  

“Een besluit vormt de basis voor en de ingang tot de kerkelijke rechtspraak. Het feitelijk handelen van de        
kerkenraad – het doen of nalaten – kan binnen de kerkelijke rechtspraak daarom niet aan de orde komen 
en door meerdere vergaderingen in dat kader niet worden beoordeeld.” 

 

Wij proberen al vijf jaar lang om onze kwestie aan de hand van het kerkrecht te laten beoordelen, maar dat lijkt op 
basis van deze vaststelling in uw uitspraak nu niet mogelijk te zijn. Wij zijn namelijk wél op zoek naar het laten 
beoordelen van het doen of nalaten van beide conflictpartijen. Het liefst willen wij deze beoordeling op basis van 
kerkelijke of bijbelse regels laten plaatsvinden, maar steeds opnieuw blijkt onze casus niet binnen de werking van 
het kerkrecht te passen. We hebben vanwege het bovenstaande citaat besloten om een aantal voor ons dringende 
vragen over de reikwijdte, werkingssfeer en doelstellingen van het kerkrecht voor te leggen aan Deputaten 
Kerkrecht. Die vragen willen we ook aan u voorleggen met het verzoek deze te beantwoorden. 
 
In de brief aan Deputaten Kerkrecht hebben we bovendien beschreven hoe we momenteel voor wat betreft de 
behandeling van onze kwestie een afweging maken tussen burgerlijk recht of kerkelijk recht. Ook hebben we 
beschreven wat de mogelijkheden om te werken aan onze doelstellingen zijn en hoe we dat hebben aangepakt. 
We zijn bereid om onze bevindingen van zowel binnen als buiten de kerkelijke wegen (tot nu toe) uitgebreider met 
u te delen, maar het is mogelijk dat we u daarmee onbedoeld toch al uitnodigen om aan meningsvorming te doen 
en dat is wat ons betreft nu nog niet nodig.  
 
Onze vragen aan deputaten Hoger Beroep / deputaten Kerkrecht 

1. Wij hebben binnen het huidige kerkrecht geen ingang gevonden om naar de classis te gaan, omdat de 
over ons genomen besluiten ons niet werden overlegd door de kerkenraad. Waar kan een kerklid zich op 
beroepen als de kerkenraad weigert om de over het kerklid genomen besluiten (met gronden) te 
verstrekken?  
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2. In het kerkrecht zijn termijnen opgenomen waarbinnen het kerklid bezwaar dient aan te tekenen tegen 
besluiten die over het kerklid genomen zijn. Nu wij in onze casus de betreffende besluiten vanaf 2014 e.v. 
pas afgelopen december, na tussenkomst van de burgerlijk rechter, hebben ontvangen zijn alle 
bezwaartermijnen al lang verstreken. Wat is volgens u de oplossing voor ons als kerklid om alsnog bezwaar 
te kunnen maken op basis van het kerkrecht? 

3. Een kerkenraad is op geen enkel moment gebonden aan termijnen en het blijkt zelfs mogelijk om niet op 
bezwaren te reageren of slechts een ontvangstbevestiging te sturen. Hoe kan een kerklid zich tegen dit 
onrecht verweren op basis van het kerkrecht als een stap naar de classis al onmogelijk is gemaakt? 

4. Onder het vigerende kerkrecht kan een kerklid alleen vanwege over hem genomen besluiten iets 
aangeven of ‘bestrijden’. Waar kan een kerklid volgens u vermeend machtsmisbruik door de kerkenraad 
melden? 

5. In de kwestie WP1 gaat het enerzijds om een veelheid aan besluiten die niet of slechts gedeeltelijk 
zijn uitgevoerd. De kerkorde voorziet niet in de mogelijkheid daar bezwaar tegen te maken, er wordt  enkel 
uitgegaan van de situatie dat er bezwaar op de inhoud van een besluit kan worden gemaakt en niet op 
het niet nakomen van besluiten. Waar en hoe kan een kerklid volgens u bezwaar maken tegen het niet of 
ten dele uitvoeren van een besluit door een kerkenraad? 

6. In de kwestie WP1 gaat het anderzijds om documenten waarin sprake is van smaad en laster over 
het kerklid. Smaad en laster vallen onder het burgerlijk strafrecht. Bij welke kerkelijke instantie binnen de 
GKv ligt volgens u de opdracht om zowel de inhoud van deze documenten als ook de gevolgen ervan te 
onderzoeken en beoordelen en daar sancties aan te verbinden?  

7. Wij gaan er van uit dat het kerkrecht ook het doen en laten van betrokken partijen in een kwestie 
beoordeelt. Is die aanname terecht? Zo ja, welke van de onderstaande aspecten kunnen op basis van het 
kerkrecht beoordeeld worden als wij daar binnenkort om vragen? 
a. De wijze waarop het ambtsgeheim is ingezet t.a.v. betrokkenen; 
b. De wijze waarop betrokken partijen in lijn met het kerkrecht hebben gehandeld; 
c. De inhoud van hetgeen tussen partijen aan documenten gewisseld is; 
d. De inhoud van hetgeen door partijen aan de gemeente geschreven is; 
e. De opstelling van de kerkenraad t.a.v. individuele kerkenraadsleden; 
f. De individuele invulling van verantwoordelijkheid door betrokken partijen; 
g. De invulling van het pastoraat gedurende het conflict; 
h. De wijze waarop een betrokken adviseur onderzoek heeft gedaan; 
i. De wijze waarop en de mate waarin visitatoren hun taak hebben ingevuld; 
j. De wijze waarop en de mate waarin de Interkerkelijke Commissie Geschiloplossing haar 

onderzoekstaak heeft waargemaakt;  
k. De mate waarin betrokken partijen immateriële en/of materiële schade hebben geleden voor zover 

dat een gevolg is van onjuist of nalatig handelen door een van de partijen; 
8. Wij hebben de overtuiging dat de bijbel ons normen geeft waarop we binnen een kerk aanspreekbaar 

moeten zijn. Juist ook in ons handelen naar elkaar. We willen u vragen om ons met het oog daarop een 
nadere definiëring te geven van  ‘vrede door recht’.  

9. In het vigerende kerkrecht wordt uitgegaan van de integere houding van ambtsdragers en kerkenraden. 
Dat is dan ook meestal het geval en daar zijn we blij mee en dankbaar om. Welke waarborgen zijn volgens 
u voor het kerklid  in het kerkrecht ingebouwd om een niet-integere werkwijze van een ambtsdrager aan 
te kunnen kaarten?  

10. In de GKv geven we de kerkenraad het hoogste gezag. Dit wordt nu vaak zo uitgelegd dat ook het handelen 
van de kerkenraad dus niet beoordeeld kan of mag worden. Onlangs schreef ds. Leeftink daarover een 
artikel in het Reformatorisch Dagblad. Is onze aanname dan terecht dat het handelen van een kerkenraad 
dus sowieso alleen maar getoetst kan worden door een niet-kerkelijke instantie? Wie bewaakt, begrenst, 
toetst aan de hand van het kerkrecht, voor zover het kerkrecht daar mogelijkheden voor biedt,  volgens u 
de juiste omgang met/toepassing van het lokale gezag door de kerkenraad? 
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We hopen te mogen rekenen op een spoedige beantwoording van onze vragen, waarbij we u de nodige wijsheid 
wensen. Het lijkt ons niet nodig onze vragen nog verder toe te lichten, maar we zijn daartoe uiteraard altijd 
bereid. 
 
In afwachting van uw reactie verblijven wij, in Christus verbonden, 
 
met broeder- en zustergroet, 
 

 
 
 
M1     G1  

     
     

 

 

 




