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SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Heden, twee en twintig mei tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Gerrit Mulder, notaris
te Leeuwarden:
1.

a.

de heer ***, geboren te *** op *** negentienhonderd ***, wonende te ***,
***, ***gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een
***paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***, geldig tot ***
tweeduizend ***;

b.

de heer ***, geboren te *** op *** negentienhonderd ***, wonende te ***, ***,
***gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een
***paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***, geldig tot ***
tweeduizend ***,

te dezer zake handelend als *** respectievelijk *** van de "Gereformeerde kerk
(vrijgemaakt) Surhuisterveen", zetelende te 9231 EC Surhuisterveen, De Dellen 48,
en dit kerkgenootschap ten deze – op grond van het bepaalde in de kerkorde van de
Gereformeerde kerken in Nederland (vrijgemaakt) en een daartoe door de kerkenraad
van deze gemeente op *** tweeduizend elf genomen besluit – rechtsgeldig
vertegenwoordigende, hierna ook te noemen: GKV Surhuisterveen.
Een exemplaar van het uittreksel uit de notulen van voornoemde
kerkenraadsvergadering is aan deze akte gehecht.
2.

a.

de heer ***, geboren te *** op *** negentienhonderd ***, wonende te ***,
***, ***gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een
***paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***, geldig tot ***
tweeduizend ***;

b.

de heer ***, geboren te *** op *** negentienhonderd ***, wonende te ***, ***,
***gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, houder van een
***paspoort/rijbewijs/Nederlandse identiteitskaart met nummer ***, geldig tot ***
tweeduizend ***,

te dezer zake handelend als *** respectievelijk *** van de "Christelijke Gereformeerde
Kerk van Surhuisterveen", zetelende te 9231 EC Surhuisterveen, De Dellen 48, en dit
kerkgenootschap ten deze – op grond van het bepaalde in de kerkorde van de
***Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en een daartoe door de kerkenraad
van deze gemeente op *** tweeduizend elf genomen besluit – rechtsgeldig
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vertegenwoordigende, hierna ook te noemen: CGK Surhuisterveen.
Een exemplaar van het uittreksel uit de notulen van voornoemde
kerkenraadsvergadering is aan deze akte gehecht.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren:
1. DOEL
De beide hiervoor genoemde kerkgenootschappen hebben besloten om met ingang van
vandaag een samenwerking aan te gaan en de beide kerkgemeenschappen in een
samenwerkingsverband voort te zetten onder de naam: "Christelijke Gereformeerde kerk
Vrijgemaakt te Surhuisterveen" met als 'roepnaam': "Regenbooggemeente", hierna ook
te noemen: Samenwerkingsgemeente.
Tengevolge van de hiervoor genoemde samenwerking:
1.

ontstaat er in burgerrechtelijke zin een nieuw kerkgenootschap, welk kerkgenootschap
de hiervoor genoemde naam Christelijke Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te
Surhuisterveen draagt. Van dit kerkgenootschap zijn alle leden van de GKV
Surhuisterveen en alle leden van de CGK Surhuisterveen lid; eventueel tot vandaag
opgelegde maatregelen van censuur blijven van kracht en waarde;

2.

gaat het vermogen van de GKV Surhuisterveen en van de CGK Surhuisterveen –
krachtens het bepaalde in artikel 80 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek – onder
algemene titel over op de Samenwerkingsgemeente, waarmee alle rechten en plichten
van rechtswege overgaan op de Samenwerkingsgemeente.
Voor zover tengevolge van de samenwerking geen opvolging onder algemene titel
plaatsvindt verkrijgt de Samenwerkingsgemeente tengevolge van deze samenwerking
onder bijzondere titel het gehele vermogen van de GKV Surhuisterveen en van de CGK
Surhuisterveen;

3.

treedt de Samenwerkingsgemeente tegenover derden, waaronder begrepen overheids, kerkelijke en maatschappelijke instanties in alle rechten en verplichtingen van de GKV
Surhuisterveen en van de CGK Surhuisterveen.

2. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
In dit hoofdstuk is de samenwerkingsovereenkomst beschreven tussen de CGK
Surhuisterveen en de GKV Surhuisterveen. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt
aangegaan omdat er op landelijk niveau in beide kerkverbanden nog geen
overeenstemming is over een vast (federatief) model van samenwerking.
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De leden van de Samenwerkingsgemeente blijven tevens verbonden aan het kerkverband
waarvan zij thans belijdend of dooplid zijn. Deze samenwerkingsovereenkomst (hierna ook
aan te duiden als: de Samenwerkingsovereenkomst) voorziet voor de
Samenwerkingsgemeente enerzijds in gemeenschappelijke afspraken om aan deze
verplichting te kunnen voldoen en bevat anderzijds structuurregels en een statuut, voor
zover de beide kerkordes van de achterliggende kerkverbanden daarin niet of niet eenduidig
voorzien.
De Samenwerkingsgemeente wordt geregeerd door de regels van de Kerkorde van het
kerkverband van de CGK en de GKV. Indien en voor zover er strijdigheid bestaat tussen
beide kerkordes beslist de kerkenraad van de Samenwerkingsgemeente welke kerkorde op
het betreffende onderdeel prevaleert.
Daar waar het betreft zaken van tucht of bezwaarprocedures geldt dat van toepassing zijn
de regels van het kerkverband waar het betreffende lid naast de Samenwerkingsgemeente
toe behoort, mitsdien de CGK of de GKV.
2.1. Samenwerkingsafspraken
In de volgende paragrafen is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de structuur van
de Samenwerkingsgemeente en op welke wijze deze gemeente beide kerkverbanden blijft
dienen.
2.1.1. Identiteit, naam en locatie van de Samenwerkingsgemeente
De Samenwerkingsgemeente bestaat uit de leden van de CGK Surhuisterveen en de GKV
Surhuisterveen. De Samenwerkingsgemeente wortelt in de gereformeerde traditie en
aanvaardt de gereformeerde belijdenisgeschriften, de Heidelbergse Catechismus, de
Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.
De naam van de Samenwerkingsgemeente is Christelijke Gereformeerde kerk Vrijgemaakt
te Surhuisterveen. De 'roepnaam' van de Samenwerkingsgemeente is
Regenbooggemeente.
Het kerkelijke adres wordt: De Dellen 48, 9231 EC Surhuisterveen.
2.1.2. Erediensten
De Samenwerkingsgemeente zal zondagse erediensten beleggen conform de kerkorde van
beide kerkverbanden. De toe te passen liturgie in de erediensten zal in overeenstemming
zijn met de door de Samenwerkingsgemeente ontwikkelde visie welke dient te passen
binnen de kerkorde, synodebesluiten en ‘gewoontes’ van de beide kerkverbanden.
De predikanten van de beide kerkverbanden mogen voorgaan in de erediensten van de
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Samenwerkingsgemeente. Tevens zijn predikanten van andere kerken behorend tot het
CGK of GKV verband bevoegd om voor te gaan, onverlet de eventueel benodigde
goedkeuring van de kerk waaraan de betreffende predikant is verbonden.
Het Heilig Avondmaal zal worden gevierd in overeenstemming met de door de
Samenwerkingsgemeente ontwikkelde visie welke dient te passen binnen de kerkorde,
synodebesluiten en ‘gewoontes’ van de beide kerkverbanden. Meer in het bijzonder geldt
hetgeen daarover op één en dertig mei tweeduizend tien door de respectieve kerkenraden
van de beide kerkverbanden is afgesproken en welke afspraken zijn vastgelegd in een aan
deze akte gehecht stuk (Bijlage 1).
Voor wat betreft rouwdiensten geldt dat direct betrokken familieleden van een overleden lid
van de Samenwerkingsgemeente in overleg met de kerkenraad van de
Samenwerkingsgemeente kunnen beslissen of er wel of geen formele rouwdienst wordt
gehouden.
2.1.3. Rechtspersoonlijkheid van de Samenwerkingsgemeente
De Samenwerkingsgemeente is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 van boek 2
van het Burgerlijk Wetboek en bezit mitsdien – naast de beide samenwerkende kerken rechtspersoonlijkheid.
De leden van de beide kerkverbanden blijven enerzijds lid van het bestaande kerkverband
waarvan zij thans lid zijn en worden anderzijds lid van de Samenwerkingsgemeente.
Bestuur en vertegenwoordiging van de beide kerkverbanden wordt gedelegeerd aan de
kerkenraad van de Samenwerkingsgemeente. De kerkenraad van de
Samenwerkingsgemeente bestaat per heden uit de in Bijlage 2 vermelde personen (hierna
ook aan te duiden als: de Kerkenraad).
2.1.4. Kerkelijke administratie en registratie
De kerkelijke administratie van de beide kerken is per één januari tweeduizend elf
geïntegreerd. Er zal een afzonderlijk administratiesysteem zijn voor het bijhouden tot welk
kerkverband een kerklid behoort.
Nieuwe leden van de Samenwerkingsgemeente worden naast lid van de
Samenwerkingsgemeente tevens lid van de CGK Surhuisterveen of de GKV
Surhuisterveen. Indeling bij de CGK Surhuisterveen of de GKV Surhuisterveen vindt plaats
aan de hand van de kerkelijke herkomst van het betreffende lid. Indien het betreffende lid
een kerkelijke herkomst heeft buiten de CGK of het GKV verband, heeft het betreffende lid
de keus bij welk kerkverband hij of zij wordt ingedeeld. Indien het betreffende lid geen keus
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maakt, beslist de Kerkenraad.
Het bovenstaande is mutatis mutandis van toepassing op een gezin dat binnenkomt met
een gezinsattestatie.
2.2 Financiën
Met betrekking tot de financiële administraties van de beide kerken zijn de navolgende
voorwaarden van toepassing.
2.3.1. Samenvoegen van vermogen en de boekhouding
Het vermogen van CGK Surhuisterveen en de GKV Surhuisterveen wordt per één januari
tweeduizend elf samengevoegd in een nieuwe financiële administratie van de
Samenwerkingsgemeente. In verband daarmee worden per deze datum tevens de
boekhoudingen van de beide kerkverbanden samengevoegd.
2.3.2. Inbrengen en balans
Het gehele vermogen van de beide kerkverbanden wordt – voor zover de vermogens met
het aangaan van de Samenwerkingsgemeente niet reeds rechtens samenvloeien - per één
januari tweeduizend elf in de Samenwerkinggemeente ingebracht onder de verplichting de
tot de beide kerkverbanden behorende verplichtingen voor haar rekening te nemen en als
eigen schulden te voldoen.
De inbrengbalans per één januari tweeduizend elf is als Bijlage 3 aan de
Samenwerkingsovereenkomst gehecht.
Indien en voor zover voor de overdracht van vermogen nadere handelingen nodig zijn
verplichten de beide kerken zich over en weer tot uitvoering van deze handelingen over te
gaan.
Tot de beide kerken behoren de navolgende onroerende zaken:
1. het kerkgebouw met erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend De Dellen 48 te
9231 EC Surhuisterveen, kadastraal bekend gemeente Surhuizum, sectie B nummer
8522, groot drie en dertig are drie en zestig centiare,
zoals in eigendom werd verkregen gedeeltelijk door de inschrijving in Register 4 van de
Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers voormalige bewaring Leeuwarden
op zes mei negentienhonderd zes en negentig in deel 8311 nummer 32, van een akte
van levering, op drie mei daarvoor verleden voor mr. Marten Dirk Palstra, destijds
notaris in de gemeente Achtkarspelen, houdende gemelde akte kwijting voor betaling
van de koopprijs en afstanddoening van het recht op ontbinding, en gedeeltelijk door de
inschrijving in Register 4 van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers
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voormalige bewaring Leeuwarden op vier en twintig december negentienhonderd zeven
en negentig in deel 8995 nummer 33, van een akte van ruiling, op drie en twintig
december daarvoor verleden voor genoemde notaris Palstra, houdende gemelde akte
afstanddoening van het recht op ontbinding;
2.

het woonhuis met schuur, erf, tuin en verder aan- en bijbehoren, plaatselijk bekend De
Buizerd 21 te 9231 KV Surhuisterveen, kadastraal bekend gemeente Surhuizum,
sectie D nummer 1496, groot twee are drie en negentig centiare,
zoals in eigendom werd verkregen door de inschrijving in Register 4 van de Dienst voor
het Kadaster en de Openbare Registers voormalige bewaring Leeuwarden op zestien
januari negentienhonderd zeven en negentig in deel 8604 nummer 25, van een akte
van levering, op vijftien januari daarvoor verleden voor genoemde notaris Palstra,
houdende gemelde akte kwijting voor de betaling van de koopprijs en afstanddoening
van het recht op ontbinding.

3.

de vrijstaande woning met aangebouwde garage en bijkeuken, vrijstaand houten
tuinhuisje, speeltoestellen, erf, tuin, ondergrond en verder aan- en bijbehoren,
plaatselijk bekend Kloosterstraat 15 te 9231 GL Surhuisterveen, kadastraal bekend
gemeente Surhuizum, sectie B nummer 6504, groot vijf are één en veertig centiare,
zoals in eigendom werd verkregen door de inschrijving in Register 4 van de Dienst voor
het Kadaster en de Openbare Registers voormalige bewaring Leeuwarden op drie
december tweeduizend één in deel 10595 nummer 1, van een akte van levering, op
dertig november daarvoor verleden voor genoemde notaris Palstra, houdende gemelde
akte kwijting voor de betaling van de koopprijs en afstanddoening van het recht op
ontbinding.

Op grond van het bovenstaande berust de eigendom van de hiervoor omschreven
registergoederen per heden bij de Samenwerkingsgemeente.
De onderhavige akte zal (bij uittreksel) worden ingeschreven bij de openbare registers van
het Kadaster.
2.3.3. Verdeling bij opheffing van de Samenwerkingsgemeente
De Samenwerkingsgemeente kan worden ontbonden middels een door de belijdende leden
te nemen besluit, welk besluit dient te worden genomen met een meerderheid van
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een daartoe uitdrukkelijk bijeen
geroepen vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de belijdende leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
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Indien de Samenwerkingsgemeente ophoudt te bestaan zal het vermogen tussen de CGK
Surhuisterveen en de GKV Surhuisterveen worden verdeeld op basis van het ledenaantal
van de beide kerken op het moment dat de Samenwerkingsgemeente is opgehouden te
bestaan. Verdeling zal alsdan in onderling overleg plaatsvinden waarbij de activa zullen
worden verdeeld overeenkomstig de waarde die de beide kerkverbanden daaraan in
onderling overleg toekennen of, bij gebreke van overeenstemming, zoals deze door
deskundigen zal worden bepaald, welke deskundigen op verzoek van de meest gerede
partij zullen worden aangewezen; één door de classis van de CGK waartoe de CGK
Surhuisterveen behoort, één door de classis van de GKV waartoe de GKV Surhuisterveen
behoort en de derde door deze beide benoemde deskundigen tezamen.
2.3.4. Beheer vermogens
Het beheer van enerzijds het vermogen van de Samenwerkingsgemeente en anderzijds het
eventueel na heden door de CGK en/of de GKV te verkrijgen vermogen kan door de
Kerkenraad worden gedelegeerd aan de Commissie van Beheer. De Kerkenraad kan als
rechtsgeldig vertegenwoordiger van de Samenwerkingsgemeente hier besluiten over
nemen.
2.4. Kerkelijke grenzen
De kerkelijke grenzen van de Samenwerkingsgemeente zijn als volgt:
CGK: tot deze kerk behoren leden uit Surhuisterveen en enkele omliggende dorpen. De
grenzen van de CGK zijn niet nauw omschreven.
GKV: tot de GKV behoren leden uit Surhuisterveen, Surhuizum, Boelenslaan, Houtigehage
en Opende zoals omschreven door de Classis Buitenpost van de Gereformeerde Kerken
(Vrijgemaakt).
Dit zijn de grenzen zoals die zijn vastgesteld door de classis Leeuwarden van de CGK en
Classis Buitenpost van de GKV. De door deze classes vastgestelde of in de toekomst vast
te stellen grenzen zullen leidend zijn en blijven.
Indien zich situaties voordoen dat kerkleden zich willen aansluiten bij een andere, naburige
gemeente, dan geldt voor beide kerkverbanden dat hierover overleg plaatsvindt met
betrokkenen en de kerkenraad van de gemeente waarbij men zich wil aansluiten.
2.5. Afspraken met betrekking tot het kerkverband van CGK en GKV
De Samenwerkingsgemeente maakt onderdeel uit van het kerkverband van de Christelijke
Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt.
Besluiten van meerdere vergaderingen van elk van de kerkverbanden worden als bindend
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aanvaard. Bij onderlinge strijdigheid zoekt de Kerkenraad een weg die de opbouw en de
eenheid van de Samenwerkingsgemeente dient, en die zoveel als mogelijk recht doet aan
de bedoeling van alle besluiten. De Kerkenraad legt zijn beslissing ter goedkeuring voor aan
de classis van het kerkverband dat het besluit nam, waarvan afgeweken wordt. Wanneer de
gevraagde goedkeuring niet wordt verkregen, informeert de Kerkenraad de
Samenwerkingsgemeente hierover, waarna de Kerkenraad een besluit neemt.
In de volgende subparagrafen wordt beschreven hoe binnen beide kerkverbanden wordt
gewerkt met betrekking tot de volgende onderwerpen:
-

Meerdere vergaderingen;

-

Kerkvisitatie;

-

Tucht- en bezwaarprocedures;

-

Dienaren des Woords en beroepingswerk.

2.5.1. Meerdere vergaderingen
Met beide classes is het volgende afgesproken met betrekking tot meerdere vergaderingen.
-

De Kerkenraad zal uit haar midden een predikant en ouderlingen afvaardigen voor de
classisvergaderingen van de Classis Leeuwarden (CGK) en de Classis Buitenpost
(GKV). De afgevaardigde predikant en ouderling kunnen formeel lid zijn van het andere
kerkverband dan waartoe de classis behoort, maar zullen binnen de classisvergadering
van de GKV functioneren in volle rechten en plichten. Binnen de classisvergadering van
de CGK zullen de afgevaardigden van het andere kerkverband als waarnemer
fungeren.

-

Indien de Samenwerkingsgemeente vacant is, zullen zowel de classis Leeuwarden als
Buitenpost een consulent aanstellen. Conform de kerkorde van het betreffende
kerkverband zullen zij de Kerkenraad van advies dienen en dat in het bijzonder voor het
beroepingswerk.

-

Hoewel een eventueel te beroepen predikant tot een van de kerkverbanden behoort en
ook blijft behoren, zal hij verbonden zijn aan de Samenwerkingsgemeente. Aan de
classis van beide kerkverbanden zal goedkeuring worden gevraagd op basis van
attesten en acta van ontslag van kerkenraad en classis van waar de predikant beroepen
is, voordat de bevestiging zal plaatsvinden.

2.5.2. Kerkvisitatie
Omdat de Samenwerkingsgemeente verbonden blijft aan het kerkverband van de CGK en
de GKV, is het - zoals in beide kerkverbanden is afgesproken – nodig dat beide
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kerkverbanden jaarlijks vaststellen of de Kerkenraad op juiste wijze leiding geeft aan de
Samenwerkingsgemeente en trouw is in de bediening van het ambt in woord en daad. De
kerkvisitatoren kunnen tijdig vermanen indien daar geen sprake van zou zijn.
Om een eenduidig beeld en rapportage te krijgen voor beide kerkverbanden is met
instemming van beide classes afgesproken de jaarlijks aangewezen kerkvisitatoren van de
Classis Leeuwarden (CGK) en de Classis Buitenpost (GKV) op één en hetzelfde moment te
ontvangen, zodat zij de Kerkenraad kunnen bevragen en één rapportage opstellen. Deze
rapportage zal aan beide classes worden aangeboden
Indien een gemeentelid met de kerkvisitatoren wil spreken, zal dat gebeuren met de
visitatoren van het kerkverband waartoe hij/zij behoort.
2.5.3. Bezwaarprocedure en tucht
Beide kerkverbanden hebben een eigen enigszins verschillende procedure met betrekking
tot appèlzaken. Deze zijn niet exact gelijk aan elkaar. Voor de Samenwerkingsgemeente
wordt de volgende procedure gevolgd.:
-

Indien er vanuit de gemeente een bezwaar wordt ingediend aangaande een kwestie die
de Samenwerkingsgemeente direct of indirect betreft dan wordt dit in eerste instantie
door de Kerkenraad behandeld. De Kerkenraad kan besluiten in overleg met
betrokkene om de consulent er bij te betrekken.

-

De Kerkenraad doet met meerderheid van stemmen een uitspraak met betrekking tot
het ingediende bezwaar en zal de betrokkenen daarvan op de hoogte brengen,
mondeling en/of schriftelijk.

-

Indien een lid van de Samenwerkingsgemeente van oordeel is dat hem door een besluit
van een mindere vergadering onrecht is aangedaan kan hij zich beroepen op de
meerdere vergadering van het kerkverband waartoe hij/zij behoort.

-

De volgorde van het indienden en afhandelen van de appèlzaak is, Classis, Particuliere
Synode en Generale Synode. De meerdere vergadering zal in eerste instantie bepalen
of het appèl ontvankelijk is of niet.

-

De uitspraak die bij meerderheid van stemmen gedaan is, zal als bindend worden
aanvaard, tenzij bewezen wordt dat zij in strijd is met het Woord van God of met de
kerkorde.

De kerkenraad handelt voor wat betreft de maatregel van tucht naar de daarvoor geldende
regels van de beide kerkverbanden. Indien die regelingen niet in overeenstemming met
elkaar zijn geldt de regeling van het kerkverband waartoe het betreffende lid behoort (GKV
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of CGK).
2.5.4. Dienaren des Woords en Beroepingswerk
De predikant van de Samenwerkingsgemeente is verbonden aan de
Samenwerkingsgemeente. Hij functioneert voor de volledige gemeente en Kerkenraad. De
Kerkenraad ziet toe op leer en leven van haar predikant.
De predikant van de Samenwerkingsgemeente behoort daarnaast tevens tot één van beide
kerkverbanden CGK of GKV. Een te beroepen predikant wordt beroepen door de
Kerkenraad volgens de daartoe opgestelde regeling zoals weergegeven in Bijlage 4.
Bij het beroepingswerk zal gebruik worden gemaakt van de consulenten uit beide
kerkverbanden. Bij het beroep van een predikant of kandidaat worden de regels gehanteerd
die gelden voor het kerkverband waartoe de betrokken predikant of kandidaat behoort.
Indien een predikant vraagt om ontheffing uit het ambt, beoordelen de Kerkenraad en de
Classes/Deputaten van de Particuliere Synode van het kerkverband waartoe de predikant
behoort of de redenen daarvoor gewichtig zijn.
Met betrekking tot tucht en emeritaat van een dienaar des Woords wordt gehandeld
conform de regels zoals die gelden binnen het kerkverband waartoe de predikant behoort.
Een gemeentelid kan bij de Kerkenraad bezwaar maken tegen leer en leven van de
predikant. Indien een gemeentelid meent onrecht te worden aangedaan door een
meerderheidsbesluit van de Kerkenraad in deze zaak, dan moet het beroep aantekenen bij
dat kerkverband waartoe de predikant behoort en niet dat waartoe het kerklid behoort.
2.6. Geldigheidsduur en ontbinding
De geldigheidsduur van deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd. Wijzigingen op de
overeenkomst of ontbinding daarvan kunnen alleen door de Kerkenraad worden
aangebracht gehoord hebbende de leden van de Samenwerkingsgemeente.
Het ontbinden van de Samenwerkingsovereenkomst kan alleen geschieden indien:
1. Beide kerkverbanden, CGK en GKV, op landelijk niveau komen tot een generiek
samenwerkingsmodel of eenwording van beide kerkverbanden.
2. De gezamenlijke kerkenraad daartoe gegronde redenen heeft en de gemeente
daarover heeft gehoord.
In beide situaties zal dat gebeuren met instemming van de classis van beide
kerkverbanden.
WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren er niet mee bekend te zijn dat de

TRIP s Advocaten & Notarissen

- 11 -

GM/51002950/LV
conceptdatum: 12 mei 2011

hiervoor genoemde registergoederen zijn opgenomen in een aanwijzing ex artikel 2 in
samenhang met artikel 3, 4 of 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten of artikel 9a, eerste
of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 van die wet noch in een voorlopige
aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met
artikel 6 van die wet.
OVERDRACHTSBELASTING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaren bij deze een beroep te doen op de
vrijstelling voor de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting op grond van het bepaalde
in artikel 15 lid 1 sub h van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer juncto artikel 5d lid 1
sub a van het Uitvoeringsbesluit Belastingen van Rechtsverkeer 1971. Van de goedkeuring
van de Belastingdienst blijkt uit een aan deze akte gehecht schrijven de dato vier maart
tweeduizend elf.
WIJZIGINGEN KADASTER
De comparanten, handelend als gemeld, verzoeken in verband met de onderhavige
samenwerking de Bewaarder van de Dienst van het Kadaster en de openbare registers de
in deze akte genoemde registergoederen ten name te stellen van de
Samenwerkingsgemeente.
KOSTEN
De kosten van deze akte en alle verder met de samenvoeging verband houdende kosten
komen voor rekening van de Samenwerkingsgemeente.
WOONPLAATS
Terzake van de uitvoering van deze overeenkomst, voorzover betrekking hebbende op de
levering van registergoederen, ook voor de fiscale gevolgen, wordt woonplaats gekozen ten
kantore van de bewaarder van deze minuut alsmede, voorzover nodig, ten kantore van
voormelde Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Surhuisterveen op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de
comparanten, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis
genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na
beperkte voorlezing en opneming van het tijdstip door de comparanten en mij, notaris,
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