Het Generaal kapittel in Rome
Dag 7
Vandaag gaat father Carlos Trovarelli ofmconv, de Generaal
Minister van de minderbroeders conventuelen, voor in de
Eucharistieviering, waarmee we deze zevende dag van het kapittel beginnen in Zijn naam.
Na het ontbijt wordt de begroting besproken voor de komende drie jaar. Er zijn veel problemen met
deze begroting en met name met de gevolgde systematiek. Die systematiek zorgde ook afgelopen
zondag al voor veel discussie toen we het financiële verslag bespraken. De belangrijkste bron van
inkomsten van het CIOFS bestaat uit de bijdragen vanuit de landelijke broederschappen. Die bijdrage
wordt per land volgens een bepaalde formule berekend. In die formule zit onder andere het
minimumloon in dat land en het zogenaamde Bruto-Nationaal-Product (een maat voor de financiële
positie van een land) en de KoopKrachtPariteit (KKP, wat aangeeft wat je met een bepaald bedrag in
een land kunt kopen, een beetje vergelijkbaar met de zogenaamde Big Mac-index). Maar lang niet
alle landen betalen de gevraagde bijdrage. Het is de laatste jaren al iets verbeterd, maar nog steeds
leveren maar 60% van de landen hun bijdrage. De andere landen geven aan dat ze het geld
gewoonweg niet hebben. Vanuit piëteits-overwegingen maakt men niet bekend wie wel en niet
betalen. Op zich zou dit probleem wellicht nog op te lossen zijn, ware het niet dat het Presidium voor
de begroting wel uitgaat van de vooraf berekende te verwachten inkomsten, dus er van uitgaande
dat álle landen betalen.
Naast de bijdragen van de landen neemt het Presidium enkele fondsen op als bron van inkomsten
om daaruit dingen te financieren, die door het Generaal Kapittel in 2017 aangenomen zijn als
prioriteiten. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld een permanent secretariaat voor de vorming en
ook een voor communicatie, etc. In 2017 werd daar nadrukkelijk bij gezegd dat het moest gaan om
virtuele secretariaten en geen fysieke. Maar er zijn natuurlijk altijd wel wat kosten aan verbonden.
Per secretariaat heeft men daarvoor een fonds ingericht. Zondag bleek dat er nog geen gelden
ontvangen zijn voor deze fondsen. Toch zijn in de vandaag gepresenteerde begroting de fondsen
weer als inkomstenbron opgenomen én er zijn uitgaven opgenomen voor deze secretariaten.
De ochtend wordt dan ook één langdurige discussie over de financiële strategie van het Presidium.
Met de slogan: ‘we share the problem, we also share the responsibility for the solution’ gaan we aan
de koffie.
Na de koffie gaan we in werkgroepjes uit elkaar om met suggesties en reacties te komen op de
gepresenteerde begroting. Eén van de reacties is de vraag aan het Presidium om in het vervolg, bij
het jaarlijkse verzoek om de bijdrage aan
het CIOFS weer over te maken, een
overzicht te voegen van de balans van het
afgelopen jaar. Deze vraag wordt later in
een motie omgezet, zodat er over
gestemd moet worden (zie onder). Een
andere reactie is de suggestie om alleen
uitgavepost op te nemen in de begroting
als je er al inkomsten voor hebt ontvangen. Maar dat zou betekenen dat je nooit
iets nieuws op kunt zetten, dus dat is ook
niet helemaal realistisch.
(zo kunnen we allemaal meekijken met de roll call)

Er gaat gestemd worden, dus vindt er opnieuw een roll call plaats. De motie over het jaarlijks
verstrekken van de financiële stand van zaken wordt aangenomen met 59 stemmen voor en 3
onthoudingen. De ook ingediende motie om toch de bijdragen per land te zien haalt het niet (22
stemmen vóór, 25 stemmen tegen en 15 onthoudingen(!)); bij deze moties mogen de geestelijk
assistenten ook stemmen, straks bij de stemming over de begroting niet.
De voorzitter van deze sessie brengt dan de begroting in stemming mét de aangenomen motie. De
begroting wordt afgewezen (58 stemgerechtigden; 27 stemmen vóór, 8 stemmen tegen, 23
onthoudingen; dus geen absolute meerderheid van 30 stemmen, hetgeen vereist is). Dan dringen de
kapittelleden toch erg aan om meer informatie, o.a. om de cijfers van de gevraagde bijdragen per
land te kunnen zien. Uiteindelijk gaat het Presidium daarmee akkoord, maar dan zonder de namen
van de landen er bij. De lunch, die volgens het programma om 13.00 uur wordt geserveerd, is al
verschoven naar 13.30 uur. Vanwege het laatstgenoemde verzoek wordt er besloten na de lunch
verder te gaan.
Bij hervatting van de sessie worden papieren uitgedeeld (de eerste van dit hele kapittel), met daarop
de begroting, die we al gezien hebben, en het berekende bedrag voor jouw land en alle gevraagde
bijdragen per land, maar zonder de namen van de landen, dus alleen vellen met cijfers. Die bedragen
blijken uiteen te lopen van € 10,- tot € 33.175,- per jaar. Vervolgens wordt er gestemd (dus wéér een
roll call) of het kapittel over de gepresenteerde begroting wil gaan stemmen of dat het kapittel zelf
een complete begroting wil gaan opstellen (gaat zeker nachtwerk worden). Met 48 tegen 8 stemmen
(en 5 onthoudingen) wordt er voor gekozen om over de begroting te gaan stemmen, zoals die door
het Presidium is opgesteld. Bij die stemming wordt de begroting aangenomen met 47 stemmen vóór,
6 tegen en 2 onthoudingen (één van de kapittelleden is uit de zaal vertrokken en de geestelijk
assistenten mogen niet stemmen over de begroting).
Het beperkte, resterende deel van de middag worden er presentaties gehouden over een aantal
projecten die de afgelopen jaren gestart zijn, zoals:
− het ‘Africa-project’, waarbij een werkgroep, met daarin ook enkele leden van het Presidium,
geprobeerd heeft in diverse Afrikaanse landen OFS- en YouFra-broederschappen op te zetten.
Dat is een erg succesvol project. Ook is er het eerste Pan-Africa Congress georganiseerd.
− het ‘Arab project, including the Holy Land’; in dit project wordt er vanuit het Presidium extra
aandacht en hulp aan deze gebieden geschonken.
− het Asia and Oceania project; dit betreft een enorm gebied, met landen met maar 0,5 %
katholieken onder de bevolking, tot 78% in andere landen. Ook hier is geprobeerd OFS- en
YouFra-broederschappen op te zetten of extra te ondersteunen.
Vanavond is er weer een feestelijke avond, dit keer met de Afrikaanse landen centraal. Vanwege het
werk van de commissie voor het slotdocument kan ik alleen maar uit vage geluiden, ver op de
achtergrond, opmaken dat het kennelijk een avond is met veel zang en dans.

Vrede en alle goeds uit Rome,
Michel Versteegh
internationaal vertegenwoordiger

