
Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

gehouden op vrijdag 29 november 2013. 

 

A. Benoemingen 

 
Tot lid van het bestuur van de Stichting Interkerkelijke Leden Administratie is benoemd: 

 De heer A. Visser 
 
 

B. Stichtingen en consolidatiekring (OZ 13-07) 

De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. de notitie stichtingenbeleid van het moderamen van oktober/november 2013 (OZ 13-07); 
2. het rapport van de Commissie van Rapport d.d. 18 november 2013 

 
 
De kleine synode overweegt: 
1.  Het besluit dat de kleine synode nu neemt houdt verband met hetgeen de kleine synode in juni 

2013 overwoog bij de vraag of de stichting Kerk en Wereld geïntegreerd dient te worden met 
de dienstenorganisatie. 

2.  De kleine synode overwoog toen: 
- het werk van de vele organen, deputaatschappen en raden van de vroegere SoW-kerken 

is inmiddels ondergebracht in één organisatie, te weten de dienstenorganisatie; 
- op die manier is bereikt dat het werk van de kerk binnen een eenheid van visie en onder 

directe verantwoordelijkheid van de synode en het bestuur uitgevoerd wordt; 
- dit heeft geleid tot meer efficiëntie in de uitvoering van het werk. 

3.  De kleine synode besloot toen het bestuur van de dienstenorganisatie te vragen om 
een notitie met betrekking tot de mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van andere 
landelijke protestantse stichtingen in de consolidatiekring van de Protestantse Kerk in 
Nederland en deze notitie voor te leggen voor besluitvorming. 

4.  De voorgelegde notitie geeft een goed beeld van de tot de consolidatiekring behorende 
stichtingen binnen de Protestantse Kerk in Nederland.  

5. Het beleid van de kleine synode is, dat de kerk zoveel mogelijk werk, dat bij de kerk past, zelf 
wil uitvoeren op grond van en als onderdeel van het totale beleid van de kerk. Pas wanneer er 
juridische, fiscale of financiële redenen aanwezig zijn, wordt dit werk gedelegeerd aan 
stichtingen. 

6. De uitwerking houdt in dat bepaalde stichtingen als zodanig dienen te blijven bestaan, terwijl 
dit voor andere niet geldt.  
 

 
De kleine synode besluit: 
1.  de notitie stichtingenbeleid van het moderamen te aanvaarden als uitgangspunt voor het 

verdere beleid van de kleine synode ten aanzien van stichtingen. 
2.  Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  

 

 

Besluit inzake stichting Kerk en Wereld 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van:  
1. de notitie stichtingenbeleid van het moderamen van  oktober/november 2013 (OZ 13-07); 
2. het rapport van de Commissie van Rapport d.d. 18 november 2013. 

 
 



 
De kleine synode overweegt: 
1. Het besluit dat de kleine synode nu neemt houdt verband met hetgeen de kleine synode in juni 

2013 overwoog bij de vraag of de stichting Kerk en Wereld geïntegreerd dient te worden met 
de dienstenorganisatie. 

2. De kleine synode overwoog toen: 
- het werk van de vele organen, deputaatschappen en raden van de vroegere SoW-kerken 

is inmiddels ondergebracht in één organisatie, te weten de dienstenorganisatie; 
- op die manier is bereikt dat het werk van de kerk binnen een eenheid van visie en onder 

directe verantwoordelijkheid van de synode en het bestuur uitgevoerd wordt; 
- dit heeft geleid tot meer efficiëntie in de uitvoering van het werk. 
- het is een goede zaak ook het werk van Kerk en Wereld op deze manier te integreren. 

3. De kleine synode besloot toen  
a) het bestuur van de dienstenorganisatie te vragen om een notitie met betrekking tot de 

mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van andere landelijke protestantse 
stichtingen in de consolidatiekring van de Protestantse Kerk in Nederland 

b) deze notitie voor te leggen voor besluitvorming en 
c) na aanvaarding van de notitie definitief te besluiten over Kerk en Wereld, in 

overeenstemming met hetgeen reeds was overwogen en met de inhoud van de notitie. 
4. De kleine synode heeft de notitie aanvaard in een afzonderlijk besluit. 
5. Voor Kerk en Wereld houdt de notitie stichtingenbeleid in dat zij niet langer zelfstandig behoeft 

te blijven en dient te worden geïntegreerd in de dienstenorganisatie. Gelet op het feit, dat 
moderamen en bestuur dienstenorganisatie enerzijds en het bestuur van Kerk en Wereld 
anderzijds hierover reeds geruime tijd in gesprek zijn, is voor deze integratie een termijn van 1 
jaar voldoende. 
 

 
De kleine synode besluit: 
1. Het werk van de stichting Kerk en Wereld conform de aanvaarde notitie stichtingenbeleid te 

integreren in het werk van de landelijke kerk dat wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie, 
zulks uiterlijk per 1 januari 2015; 

2. het moderamen de opdracht te geven deze integratie –in samenwerking met het bestuur van 
de dienstenorganisatie- tot stand te brengen, zulks na overleg met het bestuur van  de stichting 
Kerk en Wereld; 

3.  allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 

 

Besluit inzake stichting De Zending der Protestantse Kerk in Nederland 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van:  
1. de notitie stichtingenbeleid van het moderamen van  oktober/november 2013 (OZ 13-07); 
2. het rapport van de Commissie van Rapport d.d. 18 november 2013. 

 
De kleine synode overweegt: 
1. Het besluit dat de kleine synode nu neemt houdt verband met hetgeen de kleine synode in juni 

2013 overwoog bij de vraag of de stichting Kerk en Wereld geïntegreerd dient te worden met 
de dienstenorganisatie. 

2. De kleine synode overwoog toen: 
- het werk van de vele organen, deputaatschappen en raden van de vroegere SoW-kerken 

is inmiddels ondergebracht in één organisatie, te weten de dienstenorganisatie; 
- op die manier is bereikt dat het werk van de kerk binnen een eenheid van visie en onder 

directe verantwoordelijkheid van de synode en het bestuur uitgevoerd wordt; 
- dit heeft geleid tot meer efficiëntie in de uitvoering van het werk. 

3. De kleine synode besloot toen  
d) het bestuur van de dienstenorganisatie te vragen om een notitie met betrekking tot de 

mogelijkheden en wenselijkheid van integratie van andere landelijke protestantse 
stichtingen in de consolidatiekring van de Protestantse Kerk in Nederland, waaronder 
stichting De Zending en  

e) deze notitie voor te leggen voor besluitvorming. 



 
4. De kleine synode heeft de notitie aanvaard in een afzonderlijk besluit. 

 
5. Voor stichting De Zending houdt de notitie stichtingenbeleid in dat zij niet langer zelfstandig 

behoeft te blijven en dient te worden geïntegreerd met de dienstenorganisatie.  
 

6. De verkennende gesprekken over deze integratie tussen moderamen en bestuur 
dienstenorganisatie enerzijds en het bestuur van stichting De Zending anderzijds zijn nog maar 
zeer recentelijk aangevangen. Aan stichting De Zending zijn een aantal ‘onderliggende’ 
zendingsverenigingen en –stichtingen verbonden. Dit betekent dat de integratie van het geheel 
juridisch complex is en om die reden is hiervoor geen termijn te stellen. 
 

 
De kleine synode besluit: 
1. het werk van de stichting De Zending conform de aanvaarde notitie stichtingenbeleid zo 

spoedig mogelijk te integreren in het werk van de landelijke kerk dat wordt uitgevoerd door de 
dienstenorganisatie,  

2. het moderamen de opdracht te geven deze integratie –in samenwerking met het bestuur van 
de dienstenorganisatie- tot stand te brengen, zulks na overleg met het bestuur van  de stichting 
De Zending; 

3. allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 
 
 

C. Begroting 2014 Stichting Kerk en Wereld (VA 13-14) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. De begroting 2014 van Stichting Kerk en Wereld (VA 13-14) d.d. 20 september 2013; 
2. Het rapport van de commissie van rapport VA (13-14) d.d.19 november 2013. 

 
De kleine synode overweegt: 

1. De Stichting Kerk en Wereld is een stichting in de zin van de Generale regeling stichtingen als 
bedoeld in ordinantie 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland; 

2. In de statuten van de Stichting Kerk en Wereld is - conform het vereiste in de onder art. 3 
vermelde generale regeling - bepaald, dat de begroting van deze stichting aan de kleine 
synode ter goedkeuring dient te worden voorgelegd; 

3. De te verwachten baten over 2014 bedragen € 480.000 en de te verwachten lasten € 97.000;  

4. In de begroting is een extra beschikbaar budget van € 100.000,- opgenomen voor toekenning 
van extra projectsubsidies in 2014, welk bedrag wordt onttrokken uit aanwezige 
bestemmingsreserves van Kerk & Wereld. De totale besteding  aan de doelstelling wordt 

daarmee voor 2014 begroot op  € 483.000. 

 
De kleine synode besluit: 

1. De begroting 2014 van Stichting Kerk en Wereld goed te keuren; 
2. Het bestuur van Stichting Kerk en Wereld (alsmede de medewerkers) te danken voor het 

verrichte werk. 

 
 

D. Begroting 2014 Stichting de Zending (VA 13-15) 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. De begroting 2014 van Stichting De Zending (VA 13-15) d.d. 29 oktober 2013; 
2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 18 november 2013. 

 
De kleine synode overweegt: 

1. De Stichting De Zending is een stichting in de zin van de Generale regeling stichtingen als 
bedoeld in ordinantie 11-27-3 van de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland; 



2. In de statuten van de Stichting De Zending is - conform het vereiste in de onder art. 3 vermelde 
generale regeling - bepaald, dat de begroting van deze stichting aan de kleine synode ter 
goedkeuring dient te worden voorgelegd; 

3. De te verwachten baten over 2014 bedragen € 1.610.000 en de te verwachten lasten € 

2.435.000;  
4. Voor het jaar 2014 wordt een onttrekking van de betreffende bestemmingsreserves/-fondsen 

begroot van € 825.000. 
 

 
De kleine synode besluit: 

1. De begroting 2014 van Stichting De Zending goed te keuren; 
2. Het bestuur van Stichting De Zending te danken voor het verrichte werk. 

 
 

E. Notitie Heffingsfactoren (VA 13-13) 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
1. De ‘Notitie heffingsfactoren 2014’ (VA 13-13), uitgebracht door het bestuur van de 

dienstenorganisatie d.d. 14 oktober 2013; 
2. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 18 november 2013. 

De kleine synode overweegt: 

1. In de ‘Uitvoeringsbepalingen behorend bij de uniforme quotisatieregelingen en de 
solidariteitskas’ (verder: Uitvoeringsregeling) is bepaald dat de vaststelling van de in enig 
heffingsjaar te hanteren heffingspercentages en ledengelden jaarlijks plaatsvindt door de kleine 
synode samen met de goedkeuring van de begroting voor hetzelfde jaar (art. 2.7 
Uitvoeringsregeling); 

2. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een daling van 1,5% van de quotumopbrengst 
ten opzichte van de begroting 2013; 

3. De heffing van € 5,- per belijdend lid voor de solidariteitskas (ledengeld) blijft voor 2014  
gehandhaafd op basis van de afspraken dat een verhoging naar € 7,50 gedurende de 
beleidsplanperiode 2013-2016 niet zal worden uitgevoerd;  

4. In de Uitvoeringsregeling is bepaald dat de in enig heffingsjaar te innen heffingsbedragen 
verschuldigd zijn in een aantal gelijke termijnen, te bepalen door de kleine synode (art. 2.12 
Uitvoeringsregeling); 

5. Nu de overgangsregelingen (van 5 en 10 jaar) met ingang van 2014 voor alle gemeenten zijn 
beëindigd kan de reductieregeling van een aantal kleine gemeenten, die zeer beperkt van 
omvang is (geweest), ook worden beëindigd.  

 
De kleine synode besluit: 
1. Gelet op het bepaalde in art. 2.7 van de ‘Uitvoeringsbepaling behorend bij de uniforme 

quotisatieregelingen en de solidariteitskas’, worden de heffingspercentages en ledengelden voor 
het heffingsjaar 2014 als volgt vastgesteld: 
a. kerkrentmeesterlijk quotum 

 *    over de in hoofdstuk 2 van de uitvoeringsregeling bedoelde inkomsten: 4,35%; 
 b. diaconaal quotum 
 *    over de in hoofdstuk 2 van de uitvoeringsregeling bedoelde inkomsten: 5,70%; 
 *    per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2013): €  1,35; 
 c. solidariteitskas 
  *    per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2013): € 5,00; 
2. De inning van de verplichte heffingen voor het jaar 2014 zal geschieden in twee termijnen en 

wel voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum op de vervaldata van 1 april en 1 oktober 
en voor de solidariteitskas op de vervaldata 1 juni en 1 oktober; 

3. De reductieregeling voor “kleine gemeenten” is voor het heffingsjaar 2014 niet meer van 
toepassing;  

4. Allen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze notitie te danken voor hun werk. 
 
 
 



F. Begroting 2014 Protestantse Kerk in Nederland (VA 13-11) en Jaarplan en 

 Begroting 2014 KIA (VA 13-12) 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
1. De Begroting 2014 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het bestuur van de 

dienstenorganisatie op 14 oktober 2013 (VA 13-11); 
2. Het Jaarplan en begroting 2014 Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, 

uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie op 14 oktober 2013 (VA 13-12); 
3. Het rapport van de commissie van rapport VA 13-11 dd. 21 november 2013 en VA 13-12 dd. 18 

november 2013. 
 
De kleine synode overweegt: 

1. De voorgelegde  begroting  2014 van de Protestantse Kerk  omvat het werk  van de 
Dienstenorganisatie inclusief het werk van Kerk in Actie. 

2. Mede met het oog op het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving is  voor het 
werk van Kerk in Actie ook een deelbegroting  opgesteld. 

3. De totale begroting 2014 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende 
instellingen. 
 

De kleine synode overweegt voorts:    
1. Door het bestuur is een sluitende begroting 2014 voor de Protestantse Kerk in Nederland 

aangeboden; 
2. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een totale onttrekking uit de 

(egalisatie)reserves en fondsen  van in totaal € 3.367k ten behoeve van de doelstellingen. 
3. In de deelbegroting van Kerk in Actie is het bedrag van de onttrekking € 1.596k. 
4. De begroting is opgesteld volgens een verantwoording op activiteiten en projecten van 

programmalijnen met een staf en ondersteunende afdelingen als gevolg van de uitvoering van 
de planning & controlcyclus in de huidige organisatiestructuur, waarbij de (financiële) 
uitgangspunten van het beleidsplan 2013-2016, de vastgestelde begroting 2013 en de 
rekeningcijfers 2012 leidend zijn geweest voor het begrotingsjaar 2014; 

5. De begrote verplichte heffingen voor kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum zijn in 
overeenstemming met de gegevens, vermeld in de door de kleine synode vastgestelde ‘Notitie 
inzake de vaststelling van de heffingsfactoren 2014’ (VA 13-13). 

6. De conceptbegroting 2014 is op 2 oktober 2013 besproken in het kerkordelijk voorgeschreven 
besturenoverleg. 

 
De kleine synode besluit: 

1. De begroting voor het jaar 2014 van de Protestantse kerk in Nederland en de deelbegroting 
van Kerk in Actie vast te stellen. 

2. Allen die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze begrotingen te danken voor 
hun inzet. 

 


