Gereformeerde Kerk
Rotterdam-Noord/Oost
REGELING VOOR DE BEHANDELING VAN BEZWAREN
Ingevolge artikel F73.1 KO
Preambule
Deze regeling betreft (uitsluitend) de behandeling van bezwaren tegen besluiten van de kerkraad.
Klachten met betrekking tot handelingen, gedragingen of bejegeningen door kerkelijke werkers, door
andere personen tijdens hun werkzaamheden namens de kerk of door de kerkraad worden behandeld:
- Indien betrekking hebbend op seksueel misbruik: door het meldpunt, resp de klachten- en de
beroepscommissie inzake misbruik in kerkelijke relaties (www.meldpuntmisbruik.nl);
- In overige gevallen: op basis van een bij de kerkraad schriftelijk in te dienen klacht. Het besluit
van de kerkraad op die klacht staat open voor bezwaar volgens de onderhavige regeling.

F73
F73.1

bezwaar
Tegen een besluit van de kerkraad staat bezwaar open bij de kerkraad voor een gemeentelid en voor
degene die persoonlijk belanghebbende is bij het besluit, indien de betrokkene van oordeel is dat het
besluit:
a. - in strijd is met het Woord van God of het kerkelijk recht, of
b. - de opbouw van de gemeente schaadt, of
c. - hem persoonlijk onrecht aandoet waarin hij niet kan berusten.
F73.2
Het bezwaar wordt schriftelijk ingediend binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. Betreft
het een besluit als bedoeld in art. F71.5, dan geldt een bezwaartermijn van veertien dagen vanaf de eerste
afkondiging. Het indienen van een bezwaar heeft geen opschortende werking.
F73.3
Op een verzoek tot opschorting beslist de kerkraad zo spoedig mogelijk. Tegen dit besluit is rechtstreeks
beroep mogelijk volgens art. F76.
F73.4
De kerkraad heroverweegt zijn eerder besluit op de gronden als vermeld in F73.1 en neemt een
schriftelijke beslissing op het bezwaar.
F73.5
In zaken waarin de classis als eerste instantie een besluit neemt, geldt het recht van bezwaar
overeenkomstig art. F73.1 tot en met F73.4 op dezelfde wijze.

Artikel 1
Besluiten en bekendmaking
1. De kerkraad legt zijn besluiten vast in de notulen van zijn vergaderingen.
2. Bekendmaking kan plaats vinden door een afkondiging in de kerkdienst, een mededeling in het
kerkblad, een brief of e-mailbericht of een mondelinge mededeling.
3. Desgevraagd verstrekt de kerkraad in geval van een afkondiging of een mondelinge mededeling een
schriftelijke vastlegging van zijn besluit.
4. Desgevraagd verstrekt de kerkraad een nadere toelichting op of nadere onderbouwing van zijn
besluit.
Artikel 2
Besluiten van de diaconie en van commissies
1. Als een gemeentelid of een persoonlijk belanghebbende bezwaar heeft tegen een besluit van de
diaconie legt hij zijn bezwaar aan de diaconie voor.
2. Als het bezwaar door de diaconie niet kan worden weggenomen, legt de diaconie het besluit en het
bezwaar voor aan de kerkraad. De diaconie voegt een advies bij over het bezwaar.
3. De kerkraad beoordeelt de zaak en neemt daarover een besluit. De kerkraad stelt de indiener van het
bezwaar in de gelegenheid om daarover door de kerkraad te worden gehoord.
4. Tegen het besluit van de kerkraad staat beroep open op de classis overeenkomstig artikel F76.1 van
de kerkorde.
5. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op besluiten van door de kerkraad ingestelde
commissies in de gemeente.
Artikel 3
Indiening
1. Een bezwaar tegen een besluit van de kerkraad wordt schriftelijk ingediend per post of per e-mail.
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2. Een bezwaar kan worden ingediend op de gronden als genoemd in artikel F73.1 van de kerkorde.
Het bezwaarschrift vermeldt duidelijk welke grond van toepassing is.
3. De indiener ontvangt een ontvangstbevestiging van zijn bezwaarschrift.
Artikel 4
Ontvankelijkheid
De kerkraad verklaart het bezwaarschrift ontvankelijk, tenzij:
a. de indiener op grond van artikel F73.1 van de kerkorde geen recht van bezwaar toekomt;
b. het bezwaar buiten de termijn als bedoeld in artikel F73.2 van de kerkorde is ingesteld en daarvoor
geen deugdelijke reden bestaat;
c. er geen gronden van bezwaar overeenkomstig artikel F73.1 van de kerkorde zijn aangevoerd.
Artikel 5
Behandeling
1. De indiener wordt in de gelegenheid gesteld het bezwaarschrift tijdens een vergadering van de
kerkraad mondeling toe te lichten.
2. Het overleg heeft tot doel het over en weer uitwisselen van standpunten en de onderbouwing
daarvan, zo mogelijk leidend tot overeenstemming tussen de indiener en de kerkraad.
3. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt.
4. De indiener kan zich laten bijstaan door een ter zake kundig adviseur.
5. Als geen overeenstemming wordt bereikt, heroverweegt de kerkraad zijn eerder besluit en neemt hij
een gemotiveerde beslissing op het bezwaar.
6. De kerkraad deelt zijn beslissing binnen twee weken schriftelijk mee aan de indiener.
7. De beslissing vermeldt de mogelijkheid van beroep met daarbij de beroepstermijn.
Artikel 6
Inschakeling van een commissie
1. De kerkraad kan een commissie instellen die de behandeling van het bezwaarschrift voorbereidt en de
kerkraad daarover adviseert.
2. De kerkraad benoemt de leden van de commissie en stelt een termijn waarbinnen de commissie haar
advies aan de kerkraad zal uitbrengen. De commissie kan uit het midden van de kerkraad worden
samengesteld of uit leden van buiten de kerkraad.
3. De indiener ontvangt bericht over de instelling en samenstelling van de commissie.
4. Indien de indiener van mening is dat er reden bestaat om aan te nemen dat een commissielid niet of
onvoldoende onbevooroordeeld staat ten opzichte van het bezwaar, deelt hij dit binnen 48 uur na
ontvangst van het bericht mee aan de kerkraad. De kerkraad benoemt in dat geval een vervangend
commissielid, tenzij de aangevoerde redengeving kennelijk ongegrond is.
5. Artikel 5, lid 1 tot en met 4, zijn van overeenkomstige toepassing op de commissie.
6. Na ontvangst van het advies heroverweegt de kerkraad zijn eerder besluit en neemt hij een
gemotiveerde beslissing op het bezwaar. Artikel 5, lid 6 en 7 zijn vervolgens van toepassing.
7. De indiener behoudt het recht desgewenst zijn bezwaar in de vergadering van de kerkraad zelf toe te
lichten.
Aldus vastgesteld door de kerkraad van de Gereformeerde Kerk te Rotterdam-Noord/Oost in zijn vergadering
van 12 juni 2017

Dit reglement is afgeleid van het model, dat is vrijgegeven voor gebruik in de Gereformeerde Kerken.
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