GENERALE REGELING ONDERSTEUNING CLASSES, KERKEN EN MISSIONAIRE PROJECTEN
Ingevolge artikel C50.1 KO en artikel G82.2 KO

Artikel 1
Verantwoordelijkheden
1. Elke kerk draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de eigen activiteiten en financiële
instandhouding.
2. Een kerk kan de classis vragen om steun en advies.
3. Bij nieuwe initiatieven voor de verkondiging van het evangelie in kerk en wereld ligt de primaire
verantwoordelijkheid bij de kerk waarvan het initiatief uitgaat (moederkerk), of bij de classiskerken
gezamenlijk.
4. Wanneer de financiële draagkracht van een classis te kort schiet, kan zij ondersteuning vragen van de
generale synode.
Artikel 2
Deputaten
1. De generale synode benoemt deputaten voor de ondersteuning van classes, kerken en missionaire
projecten (DO).
2. Het deputaatschap heeft de volgende taken:
a. het geven van advies aan classes, kerken en missionaire projecten omtrent activiteiten die gericht
zijn op het verspreiden van het evangelie, kerkelijke presentie, uitreiken naar de samenleving en
de toerusting daartoe.
b. het geven van advies aan classes waar sprake is van bijzondere moeiten om het kerkelijk leven
financieel in stand te houden;
c. het beslissen op door classes ingediende aanvragen om financiële ondersteuning in situaties als
bedoeld sub a en b;
d. het onderhouden en eventueel verder ontwikkelen van de handreiking missionaire projecten met
advies over het toepassen van de richtlijnen betreffende begrotingsopbouw en kwaliteitscriteria;
e. erop toezien dat de ervaring die wordt opgedaan in projecten en experimenten wordt gedeeld
met de kerken in het algemeen.
3. De adviezen van deputaten kunnen zowel inhoudelijk als financieel van aard zijn.
4. Binnen het deputaatschap is voldoende missiologische, kerkrechtelijke en financiële deskundigheid
aanwezig.
5. Deputaten kunnen zich voor hun advisering laten bijstaan door andere deskundigen.
Artikel 3.1
Voorbereiding aanvraag inhoudelijke ondersteuning
De kerk of de classis die inhoudelijke ondersteuning van deputaten wil, neemt contact op met deputaten
waarbij helder wordt verwoord waarvoor ondersteuning wordt gevraagd. Afhankelijk hiervan wordt de
inzet van deputaten bepaald, met name als het gaat om deskundigheid.
Artikel 3.2
Voorbereiding aanvraag financiële steun
1. De classis die overweegt financiële ondersteuning te vragen van de generale synode, neemt contact op
met deputaten. Deputaten geven informatie omtrent de benodigde aanvraag voor de ondersteuning,
en begeleiden de classis daarbij.
2. Voor de aanvraag tot ondersteuning benoemt de classis eigen classicale deputaten die enerzijds
contact houden met deputaten en anderzijds contact houden met de kerk of het project waarop de
aanvraag betrekking heeft.
3. Indien de aanvraag ziet op een project waarbij wordt samengewerkt met andere
kerkgemeenschappen, dragen de classicale deputaten zorg voor de totstandkoming van het contact
tussen de verantwoordelijke instanties binnen die kerkgemeenschappen en deputaten.
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Artikel 4
Indiening aanvraag financiële ondersteuning
1. De classis dient een aanvraag tot ondersteuning schriftelijk in bij deputaten en verschaft daarbij ten
minste de volgende informatie:
a. een beschrijving van de bijzondere mogelijkheden tot verspreiding van het evangelie die de
financiële draagkracht van de classis te boven gaan; of:
b. een beschrijving van de bijzondere moeiten die de financiële draagkracht van de classis te boven
gaan en de oorzaken daarvan;
c. een rapport over de financiële situatie van de kerken binnen de classis, met daarin een overzicht
van de cijfers over de afgelopen twee jaren en de begrotingen voor het lopende jaar;
d. een rapport over de financiële situatie van de classis zelf, met daarin een overzicht van de cijfers
over de afgelopen twee jaren, de classisbegroting voor het lopende jaar en de financiële prognose
voor de komende drie jaren;
e. een beschrijving van de financiële inspanningen en overige maatregelen van de classis om zelf
waar mogelijk in de benodigde middelen te voorzien;
f. een plan van aanpak hoe de classis op termijn weer zelfvoorzienend wil worden.
2. Deputaten kunnen van de classis of de betrokken kerken of projecten nadere informatie vragen.
Artikel 5
Beoordeling aanvraag financiële ondersteuning
1. Deputaten letten bij de beoordeling van de aanvraag ten minste op de volgende aandachtspunten:
a. of de door de classis gesteunde kerken in voldoende mate zelf bijdragen aan de kosten;
b. of de door de classis gesteunde kerken of projecten zich voor hun beloningsbeleid, financiële
administratie en het toezicht daarop, houden aan de richtlijnen van het Steunpunt KerkenWerk;
c. of de door de classis gesteunde projecten voldoen aan de kerkelijke maatstaven;
d. of de door de classis gesteunde projecten een voldoende toekomstperspectief bieden;
e. of de classis en de ondersteunde kerken in voldoende mate alert zijn op bijdragen anders dan van
de eigen kerkleden of van het kerkverband;
f. of er, in geval van samenwerking met andere kerkgemeenschappen, een billijke verdeling van de
kosten is overeengekomen.
2. Deputaten kunnen nadere aandachtspunten en criteria formuleren voor de beoordeling van in te
dienen aanvragen. Ze brengen deze tijdig ter kennis van betrokken partijen.
Artikel 6
Indicatie voor financiële ondersteuning
1. Als indicatieve norm voor de ondersteuning geldt dat de leden van de betrokken classiskerken
jaarlijks gemiddeld 10 procent meer bijdragen dan wat de gemiddelde kerkelijke bijdrage is voor alle
leden van de kerken in het kerkverband.
2. Deputaten inventariseren met het oog hierop minstens eenmaal per drie jaar de gemiddelde
kerkelijke bijdrage in het voorafgaande kalenderjaar, als basis voor de toekenning van ondersteuning
in de volgende drie jaren.
3. Bij de bepaling van de kerkelijke bijdrage volgens artikel 6.1 en 6.2 tellen de financiële bijdragen van
kerkleden voor diaconale doeleinden niet mee.
Artikel 7
Besluit omtrent aanvraag financiële ondersteuning
1. Deputaten stellen de aanvrager in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de
aanvraag.
2. Deputaten beslissen op de aanvraag binnen uiterlijk 6 weken nadat de classis is gehoord en de
stukken compleet zijn.
3. De beslissing wordt vastgelegd in een schriftelijk en gemotiveerd besluit.
4. Tegen het besluit van deputaten staat voor de classis rechtstreeks beroep open op de generale
synode. De synode behandelt dit beroep in samenhang met de voorstellen van deputaten. De artikelen
F74 tot F78 van de kerkorde zijn hier niet van toepassing.
Artikel 8
Toekenning van financiële ondersteuning
1. Deputaten zijn bevoegd om ondersteuning toe te kennen voor de jaren tot en met het kalenderjaar
waarin de eerstvolgende generale synode bijeenkomt.
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2.
3.

Wanneer ondersteuning nodig is voor de jaren na de eerstvolgende generale synode, bereiden
deputaten daartoe een besluit van de generale synode voor.
De toegekende ondersteuning wordt betaalbaar gesteld door deputaten financiën en beheer, op basis
van het besluit van deputaten of van de generale synode, en in overleg met de betrokken classis.

Artikel 9
Afwijzing aanvraag financiële ondersteuning
1. Deputaten wijzen een aanvraag tot financiële ondersteuning af:
a. indien de aanvraag ondanks aanmaning door deputaten niet voldoet aan de eisen als vermeld in
artikel 4;
b. indien uit de aanvraag naar het oordeel van deputaten niet of onvoldoende blijkt dat wordt
voldaan aan de in artikel 5 vermelde aandachtspunten;
c. indien niet wordt voldaan aan de in artikel 6 gestelde indicatieve norm voor de gemiddelde
jaarlijkse kerkelijke bijdrage van de leden van de classiskerken.
2. Na afwijzing van een aanvraag wordt een nieuwe aanvraag door deputaten alleen in behandeling
genomen als de classis aannemelijk maakt dat de reden voor afwijzing is komen te vervallen. Een
hernieuwde aanvraag wordt behandeld overeenkomstig deze generale regeling.
Artikel 10
Jaarlijkse verantwoording financiële ondersteuning
1. Wanneer de omstandigheden na het besluit tot toekenning van de ondersteuning zich aanmerkelijk
wijzigen, meldt de classis dit terstond aan deputaten.
2. Gedurende de tijd dat een classis steun ontvangt, vindt er jaarlijks verantwoording plaats door middel
van een gesprek met deputaten.
3. De classis verschaft aan deputaten een actuele versie van de stukken die bij de aanvraag zijn
ingediend.
4. Deputaten beoordelen alle aspecten die ook zijn meegewogen bij het besluit tot toekenning van de
ondersteuning.
5. Deputaten hebben de bevoegdheid om op grond van de gegeven verantwoording de toegekende
ondersteuning te wijzigen of te beëindigen.
6. De deputaten hebben de bevoegdheid om onnodig of onterecht betaalde ondersteuning terug te
vorderen.

Vastgesteld: Generale Synode van Meppel 2017
Publicatiedatum: 28 maart 2018
Oud recht: Generale regeling voor aanvullende steun missionaire projecten, Generale regeling voor aanvullende steun
hulpbehoevende kerken
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