Evaluatie omslagregeling predikantstraktementen
Rapport van het Generale College voor de Kerkorde (GCKO) bestemd voor de kleine synode

1 INLEIDING
Het GCKO heeft kennisgenomen van het rapport van de BCKP. Het GCKO heeft geen oordeel over de
keuzen die daarin worden gemaakt, omdat dat buiten de bevoegdheid van het GCKO valt. Het GCKO
heeft dan ook alleen gekeken naar de vraag of de verwoording in de generale regeling rechtspositie
predikanten de keuzen op een juiste wijze weergeeft en past binnen de systematiek van de
regelgeving.
Naar het oordeel van het GCKO kan de bedoeling van de BCKP helderder worden weergegeven dan in
het voorstel van de BCKP is gebeurd. In art. 20-3 is niet duidelijk dat de gewone vergoedingen ook
maandelijks worden uitgekeerd, en is de vermelding van de vergoeding ex art. 11 GR vergeten. Art.
22-1 is niet eenvoudig leesbaar en niet geheel juist; art. 22-2 sub c past niet, omdat deze uitgaven
ook al in art. 22-1 zijn opgenomen.
Het GCKO heeft hierover contact opgenomen met Bureau Predikanten en in gezamenlijk overleg is
een aangepaste tekst ontworpen. Deze onderstaande tekst is volledig in overeenstemming met de
bedoeling van de BCKP. De instemming van GOP en DO mag dan ook geacht worden ook de nieuwe
tekst te betreffen.

2 TEKSTVOORSTELLEN
Het GCKO stelt voor de volgende tekst vast te stellen:
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Artikel 20 GRRP
Het college van kerkrentmeesters draagt
zorg voor de maandelijkse uitbetaling van de
vergoedingen als bedoeld in artikel 11,
artikel 12 en
artikel 141 en 2. De uitbetaling vindt plaats
voor de 25ste van de maand
De beheercommissie draagt zorg voor de
maandelijkse uitbetaling vóór de 25ste van
de maand van het basistraktement en de
periodieke verhogingen onder inhouding van
de bedragen als bedoeld in artikel 9.

Voorts draagt zij zorg voor de jaarlijkse
uitbetaling van de vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering.

Het college van kerkrentmeesters draagt
zorg voor de maandelijkse uitbetaling van de
vergoedingen als bedoeld in ….
artikel 12 voor zover ze betrekking hebben
op de werkruimte en het vervoer, alsmede
de vergoeding van de kosten als bedoeld in
artikel 141 en 2. De uitbetaling vindt plaats
voor de 25ste van de maand.
De beheercommissie draagt zorg voor de
maandelijkse uitbetaling vóór de 25ste van
de maand van
- het basistraktement en de periodieke
verhogingen onder inhouding van de
bedragen als bedoeld in artikel 9 en
- de vergoedingen als bedoeld in art. 11
en 12 voor zover ze geen betrekking
hebben op de werkruimte en het
vervoer.
Voorts draagt zij zorg voor de jaarlijkse
uitbetaling van de vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering.

Tevens draagt de beheercommissie zorg
voor uitbetaling van de vergoedingen als
bedoeld in artikel 144 en van de gratificaties
als bedoeld in artikel 15.
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Artikel 22 GRRP
De centrale kas voor
predikantstraktementen heeft ten doel de
kosten van de financiering van de
predikantstraktementen zoveel mogelijk
naar draagkracht over alle gemeenten om te
slaan.

Tevens draagt de beheercommissie zorg
voor uitbetaling van de vergoedingen als
bedoeld in artikel 144 en van de gratificaties
als bedoeld in artikel 15.

De uitgaven van de Centrale Kas voor
predikantstraktementen betreffen de
uitgaven ten behoeve van de predikanten
voor gewone werkzaamheden ter zake van
- het traktement en de
onkostenvergoedingen en uitkeringen
als bedoeld in art. 20-3
- de wachtgeldregeling
- de bijdrage van de gemeenten in de
arbeidsongeschiktheidsvoorziening en
pensioenvoorziening
- de verzuimbegeleiding bij ziekte

alsmede ter zake van de uitvoeringskosten
die hiervoor worden gemaakt.
De centrale kas wordt beheerd door de
Opdat de kosten van een predikant voor elke
beheercommissie die daarbij bevoegd is  aan gemeente gelijk zijn en opdat de gemeenten
de gemeenten een omslagheffing op te
van de kerk gezamenlijk de kosten dragen
leggen ter verkrijging van de middelen, nodig die zich incidenteel bij een predikant kunnen
voor de uitbetaling van de uit de centrale kas voordoen, worden de inkomsten van de
te betalen bestanddelen van het
centrale kas geregeerd door een
predikantstraktement, de pensioenpremies, omslagstelsel met de volgende kenmerken:
de premies voor de
a. gemeenten met een predikant in actieve
arbeidsongeschiktheidsverzekering en d
 e
dienst dragen bij naar rato van de
overige bij begroting vast te stellen uitgaven; 
werktijd van de eigen predikant, waarbij
normen vast te stellen voor de draagkracht
de bijdrage per fulltime predikant voor
van de gemeenten op grond van gegevens
elke gemeente gelijk is;
die door de colleges van kerkrentmeesters
b. gemeenten met een vacature en
beschikbaar gesteld worden. De in dit lid
gemeenten zonder vaste predikant
bedoelde besluiten behoeven de
dragen bij naar normen die onder
goedkeuring van de kleine synode.
goedkeuring van de kleine synode
worden gesteld door de
beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen.

In de tekst staat niet langer dat een en ander bij begroting wordt vastgesteld. In GRRP 2-3 ligt al vast
dat de beheercommissie de begroting voorlegt aan de kleine synode.

