
Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland 

gehouden op vrijdag 28 november 2014. 

 
 

A. Protocollen Daderbeleid (OZ 14-17) 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van:  
1.  de brief van het moderamen d.d. 29 oktober 2014 met als bijlage; 
2.  de nota protocollen daderbeleid van het Programma Institutionele Ondersteuning van de 

dienstenorganisatie; 
3.  het rapport van de Commissie Rapport OZ d.d. 20 november 2014. 

 
 
De kleine synode overweegt: 
1.  In november 2011 aanvaardde de generale synode de nota ‘Het ambt na een tuchtmaatregel’ 

(AZ 11-27);  
2.  In april 2013 stelde de generale synode de kerkordelijke teksten vast, die daarvan de vertaling 

vormden, naar aanleiding van de rapporten AZ 12-25 en AZ 13-02 d.d. november 2012 en april 

2013 van het generale college voor de kerkorde;  
3.  In deze kerkordeteksten werden een aantal onderwerpen genoemd, die nader bij protocol 

moeten worden uitgewerkt; 
4.  De synode heeft beslist, dat deze protocollen moeten worden vastgesteld door de kleine 

synode; 
5.  Bij de nota protocollen zijn de volgende protocollen gevoegd: 

- Protocol Supervisie; 
- Protocol Verzoening; 
- Protocol Informatie en register; 
- Protocol Werkinstructies; 
- Protocol Publicatie uitspraken; 
- deze betreffen de onderwerpen die nader uitgewerkt moesten worden; 

6.  De nota bevat een toelichting op de protocollen en aanverwante zaken; 
7.  In het bijzonder bevat de nota het voorstel, dat in het geval dat zich onvoorziene gevallen 

voordoen, of interpretatiekwesties, het moderamen bevoegd zal zijn een beslissing te geven, 

onder verantwoording achteraf aan de kleine synode. 
 
 
 
De kleine synode besluit: 

1.  De onder overweging 5 genoemde protocollen vast te stellen; 
2.  De nota protocollen te aanvaarden; 
3.  De onder overweging 7 genoemde bevoegdheid aan het moderamen te verlenen onder de 

voorwaarde van de verantwoording achteraf aan de kleine synode door middel van vermelding 
in de informatienota; 

4.  Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  
 

 

 

B. Benoemingen 

 
 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk 

 Mw.mr.drs. K.M. Breuker, benoemd tot lid Raad van Toezicht van de Protestantse Stichting 
Diaconaal Vakantiewerk. 

 Mr. J.W. Dijckmeester, benoemd tot lid Raad van Toezicht van de Protestantse Stichting 
Diaconaal Vakantiewerk. 

 



 
 

C. Kerk en Wereld (OZ 14-21) 

  
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van:  

1. de brief van het moderamen d.d. 18 november 2014; 
2. het besluit van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen 

d.d. 3 september 2014; 
3. de brief van het moderamen aan Kerk en Wereld d.d. 23 september 2014; 
4. de brief van Kerk en Wereld d.d. 29 oktober 2014, met als bijlage 
5. het voorstel van Kerk en Wereld inzake de bestemming van het liquidatiesaldo; 
6. het document ‘Bestemming liquidatiesaldo Kerk en Wereld en vormgeving en 

werkwijze commissie Kerk en Wereld’; 
7. de brief van het moderamen aan Kerk en Wereld d.d. 12 november 2014; 
8. de rapportage van de Commissie van Rapport OZ d.d. 18 november 2014; 
9. het advies van het bestuur van de dienstenorganisatie, uitgebracht ter vergadering. 

 
 
De kleine synode overweegt: 
1. In haar vergadering van juni 2013 heeft de kleine synode in beginsel besloten de Stichting 

Kerk en Wereld te ontbinden. 
2. In haar vergadering van november 2013 heeft de kleine synode 

a) de ‘notitie stichtingenbeleid’ (OZ 13-07) te aanvaarden als uitgangspunt voor het verdere 
beleid ten aanzien van stichtingen; 

b) definitief besloten het werk van de stichting Kerk en Wereld te integreren in het werk van 
de dienstenorganisatie, zulks per 1 januari 2015. 

3. Tegen dit besluit heeft Kerk en Wereld bezwaar gemaakt bij het generale college voor de 
behandeling van bezwaren en geschillen (GCBG); het GCBG heeft uitspraak op dit bezwaar 
gedaan op 3 september 2014. 

4. De uitspraak van het GCBG is 
- de kleine synode moet Kerk en Wereld in de gelegenheid stellen een voorstel voor 
bestemming van het liquidatiesaldo doen en dan hierover een nieuw besluit nemen; 
- de bezwaren van Kerk en Wereld zijn overigens ongegrond. 

5. Kerk en Wereld heeft een voorstel gedaan, de kleine synode kan nu ook besluiten over de 
bestemming van het liquidatiesaldo. 

6. Kerk en Wereld heeft in haar brief van 23 september 2014 aangegeven, dat het voorstel 
gezien moet worden als subsidiair, omdat Kerk en Wereld primair van mening is, dat het 
GCBG ten onrechte heeft geoordeeld dat de bezwaren van Kerk en Wereld ongegrond zijn, en 
dat zij voornemens is om de besluiten van de kleine synode aan te vechten bij de burgerlijke 
rechter. 

7. De kleine synode betreurt deze opstelling van Kerk en Wereld, omdat zij een stichting is, die is 
ingericht volgens de generale regeling stichtingen (een ‘kerkelijke’ stichting) en net als de kerk 
zelf gehouden is zich te voegen naar het oordeel van het GCBG. 

8.  Nu uit het feit, dat Kerk en Wereld een civielrechtelijke procedure is begonnen blijkt dat het 
bestuur van Kerk en Wereld zich absoluut niet kan verenigen met de ontbinding van Kerk en 
Wereld is de kleine synode van oordeel, dat van het bestuur niet kan worden gevergd dat het 
optreedt als college van vereffenaars na het ontbindingsbesluit 
Om die reden benoemt de kleine synode de onder besluitpunt 2 genoemde personen tot 
vereffenaar. 

9.  In de week van deze kleine synode hebben het bestuur van Kerk en Wereld en het 
moderamen opnieuw gesproken over de mogelijkheid om in gezamenlijkheid te komen tot 
uitvoering van het besluit van de kleine synode, wat er mede toe zou leiden dat de 
civielrechtelijke procedure wordt beëindigd. 
Het bestuur van Kerk en Wereld heeft gevraagd om meer tijd om het voorstel, dat het 
moderamen hiertoe heeft gedaan te bestuderen. 

10.  De kleine synode acht het gelet op deze ontwikkelingen gewenst om het moderamen de 
opdracht te geven samen met het bestuur dienstenorganisatie verdere gesprekken te voeren 
met het bestuur van Kerk en Wereld teneinde te pogen over de invulling van de hoofdzaken, te 
weten:  



- het bestemmingsfonds ‘Kerk en Wereld’, 
- de commissie ‘Kerk en Wereld’ van de dienstenorganisatie en 
- de vereffening van de stichting (waarvan deel uitmaakt de fusie van de stichting in 

liquidatie met de Stichting Steun PKN), 
tot overeenstemming te komen,  een en ander in lijn met de door de kleine synode genomen 
besluiten, en om het moderamen te mandateren om in dat overleg die nadere afspraken te 
maken, die het moderamen verantwoord acht, gelet op de besluiten van de kleine synode. 

 
 
De kleine synode besluit: 
 

1. De kleine synode besluit nu over de bestemming van het liquidatiesaldo overeenkomstig het 
document ‘Bestemming liquidatiesaldo Kerk en Wereld en vormgeving en werkwijze commissie 
Kerk en Wereld’. 

2. De kleine synode benoemt tot vereffenaar: 
1. op voordracht van het bestuur van Kerk en Wereld: G.H.O. van Maanen te Leidschendam; 
2. op voordracht van het moderamen: B. van Bokhoven te Linschoten; 
3. op voordracht van het bestuur dienstenorganisatie: P. Leendertse te Kamperland. 

3. Bij de vereffening van de stichting Kerk en Wereld en de integratie van het werk in dat van de 
dienstenorganisatie dienen leidend te zijn het implementatieplan van het bestuur van de 
dienstenorganisatie d.d. 12 november 2013 en het document ‘Bestemming liquidatiesaldo Kerk 
en Wereld en vormgeving en werkwijze commissie Kerk en Wereld’. 

4. De kleine synode geeft het moderamen de opdracht die onder overweging 10 is geformuleerd. 
5. Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.  

 
 

D. Begroting Kerk en Wereld (VA 14-14) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. De begroting 2015 van Stichting Kerk en Wereld (VA 14 – 14). 
 
 
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 kleine synode heeft besloten de stichting Kerk en Wereld op te heffen, en heeft heden 
daarbij een college van vereffenaars benoemd, dat de opdracht heeft om de stichting te 
vereffenen en het werk van de stichting te integreren met dat van de dienstenorganisatie; 

4. Om die reden is de nu voorgelegde begroting niet meer toereikend; 
5. Het is aan het college van vereffenaars te bezien in hoeverre nog een –aan de nieuwe situatie 

aangepaste- begroting ingediend dient te worden, of dat dit achterwege kan blijven, nu de 
stichting in staat van vereffening is;  

6. Lopende verplichtingen dienen door het college te worden afgewikkeld. 
 

 
De kleine synode besluit: 

1. de begroting 2015 van Stichting Kerk en Wereld niet te behandelen; 
2. het moderamen de opdracht te geven het college van vereffenaars te verzoeken eventueel –

indien nodig- een aan de nieuwe situatie aangepaste begroting in te dienen; 
3. het college van vereffenaars te machtigen uitgaven te doen voor zover passend binnen de 

opdracht tot vereffening van de stichting en integratie van het werk van Kerk en Wereld in de 
dienstenorganisatie. 

4. Het bestuur van Stichting Kerk en Wereld (alsmede de medewerkers) te danken voor het 
verrichte werk. 

 
 



 
 

E. Jaarplan en begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland (VA 14-15) 

 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
1. Het jaarplan en begroting 2015 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het 

bestuur van de dienstenorganisatie op 13 oktober 2014 (VA 14-15); 
2. Het jaarplan en begroting 2015 Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland, 

uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie op 13 oktober 2014 (VA 14-16); 
3. De in de begroting 2015 van de Protestantse Kerk opgenomen paragraaf 4.3 ‘Vaststelling 

heffingsfactoren 2015’ voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 2015 en de afdracht 
voor de solidariteitskas 2015; 

4. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 14 november 2014. 
 
De kleine synode overweegt: 
1. De begroting  2015 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 2015 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende 

instellingen; 
4. 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); 

 
De kleine synode overweegt voorts:    
1. Door het bestuur is een sluitende begroting 2015 voor de Protestantse Kerk in Nederland 

aangeboden; 
2. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een totale onttrekking uit aanwezige 

(egalisatie)reserves en fondsen  van in totaal € 3.854.000 ten behoeve van de doelstellingen; 
3. In de deelbegroting van Kerk in Actie is het bedrag van de onttrekking € 2.234.000; 
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 2014 en de 
rekeningcijfers 2013 leidend zijn geweest voor het begrotingsjaar 2015; 

5. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een daling van 2% van de quotumopbrengst ten 
opzichte van de begroting 2014; 

6. De heffing van € 5,- per belijdend lid voor de solidariteitskas (ledengeld) blijft voor 2015  
gehandhaafd op basis van de afspraken dat een verhoging naar € 7,50 gedurende de 
beleidsplanperiode 2013-2016 niet zal worden uitgevoerd;  

7. De begrote verplichte heffingen voor 2015 zijn in overeenstemming met de gegevens, vermeld 
in paragraaf 4.3 ‘Vaststelling heffingsfactoren 2015’ voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal 
quotum 2015 en de afdracht voor de solidariteitskas 2015; 

8. 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); 

9. De conceptbegroting 2015 is op 9 oktober 2014 besproken in het kerkordelijk voorgeschreven 
besturenoverleg. 

 
De kleine synode besluit: 
1. De begroting voor het jaar 2015 van de Protestantse kerk in Nederland en de deelbegroting 

2015 van Kerk in Actie vast te stellen. 
2. 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 2015 als volgt vastgesteld: 
a. kerkrentmeesterlijk quotum 



 *  over de, in de uitvoeringsregeling bedoelde, inkomsten: 4,35%; 
b. diaconaal quotum 
 * over de, in de uitvoeringsregeling bedoelde, inkomsten: 5,70%; 
 * per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2014): €  1,35; 
c. solidariteitskas 
 * per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2014): € 5,00; 

3. De inning van de verplichte heffingen voor het jaar 2015 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; 

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

 
 
 
 

F. Commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie (OZ 14-22) 

 
 

De kleine synode heeft kennisgenomen van: 

1. De notitie met betrekking tot de Commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie 

(ComBILT) (OZ 14-22); 

2. Het rapport van de commissie van rapport OZ dd. 27 november 2014. 

 

 

De kleine synode overweegt: 

1. Op 20 juni 2014 aanvaardde de kleine synode de notitie ‘Over de middelen bestemd voor het 

bewaren en inbrengen van de Lutherse traditie’ (OZ-14-10);  

2. Het moderamen benoemde vervolgens een commissie van vijf leden met als opdracht de 

projectaanvragen in het kader van het bewaren en inbrengen van de Lutherse traditie te 

beoordelen; 

3. Deze commissie beoordeelt de betreffende aanvragen zelfstandig; 

4. Voor het beoordelen van deze aanvragen dient de commissie te beschikken over vastgestelde 

kaders.  

 

De kleine synode besluit: 

1. De kaders ter beoordeling van projecten in het kader van het bewaren en inbrengen van 

de Lutherse traditie, zoals vermeld in de notitie, vast te stellen; 

2. De Commissie Bewaren en Inbrengen van de Lutherse Traditie (ComBILT) op te dragen 

periodiek verantwoording af te leggen aan de Kleine Synode over haar activiteiten; 

3. Allen te bedanken die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van dit besluit.  

 


