
Besluit inzake de Begroting 2022 van de centrale kas predikantstraktementen
(VA 21-10)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. de Begroting 2022 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is
voorgelegd door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen;

2. het voorstel tot wijziging van het omslagstelsel predikantstraktementen, bevattende de
wijziging van GR 5-22-2 en de wijziging van de uitvoeringsbepaling voor de
omslagregeling predikantstraktementen;

3. het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 24-09-2021

De kleine synode overweegt:

1. De kleine synode laat zich voor het beheer van de centrale kas predikantstraktementen
bijstaan door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen (GR 5-2-1).

2. De Beheercommissie dient de begroting van de centrale kas ter goedkeuring voor te leggen
aan de kleine synode (GR 5-2-3).

3. In verband met toenemende bezwaren tegen de vacaturebijdrage, onder meer als gevolg
van het nieuwe beleid voor tijdelijke aanstellingen per 1 juli 2021, stelt de Beheercommissie
een vereenvoudiging van de omslagregeling predikantstraktementen door a) afschaffing
van de vacaturebijdrage, b) afschaffing van de schorsingsbijdrage, c) afschaffing van de
beschikbaarheidsbijdrage, d) invoering van een basisbijdrage per gemeente en e)
verhoging van de bezettingsbijdrage.

4. De wijziging van het omslagstelsel vereist de wijziging van GR 5-22-2.
5. De kleine synode stelt wijzigingen in GR 5 vast, gehoord de beheercommissie centrale kas

predikantstraktementen en het georganiseerd overleg predikanten. Over de juridische
aspecten van wijzigingen in de generale regeling adviseert het generale college voor de
kerkorde.

6. Van het Georganiseerd overleg predikanten met leden die zijn benoemd op voordracht van
de Bond van Nederlandse Predikanten, de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, het
moderamen van de synode en het bestuur van de Dienstenorganisatie, heeft de
Beheercommissie een positief advies ontvangen op het voorstel tot wijziging van GR
5-22-2.

7. Van het Generale college voor de kerkorde heeft de Beheercommissie een positief advies
ontvangen op de juridische formulering van het gewijzigde GR 5-22-2.

8. De Beheercommissie gaat in de begroting 2022 uit van:
a. een stijging van de traktementen van 2% in 2021 en van 2% op 1 januari 2022, nadat

de traktementen voor het laatst op 1 juli 2020 met 0,7% zijn verhoogd;
b. een stijging van de pensioenpremie voor PFZW van 25% in 2021 naar 25,8% in 2022;
c. het nieuwe beleid voor tijdelijke aanstellingen, zoals dat is ingegaan op 1 juli 2021;
d. de hierboven genoemde vereenvoudiging van de omslagregeling;
e. de herziene doorbelasting van uitvoeringskosten door de Dienstenorganisatie.

9. Uit de begroting vloeien voor 2022 de volgende bijdragen voort:
a. basisbijdrage: € 347 per gemeente per jaar (niet van toepassing in 2021)
b. bezettingsbijdrage: € 93.028 per fulltime predikant per jaar (is € 87.762 in 2021);
c. tijdelijke-dienst-opslag: € 6.911 per fulltime predikant per jaar (is € 6.687 in 2021)
d. proponentenkorting: € 6.911 per fulltime predikant per jaar (is € 6.687 in 2021)
e. uitkering gemiddelde woonbijdrage (overgangsregeling per 1 januari 2019): € 8.135

per predikant met een ambtswoning per jaar (is € 7.727 in 2021).



De kleine synode besluit:

1. de Begroting 2022 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals vastgesteld
door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, goed te keuren;

2. de voorgestelde wijziging van GR 5-22-2 vast te stellen met als ingangsdatum 1 januari 2022;
3. het moderamen op te dragen te laten onderzoeken -gehoord de beraadslagingen in de

vergadering van de kleine synode-   welke consequenties de wijziging van het omslagstelsel
zou moeten en kunnen hebben voor de consulentsregeling, gelezen het advies daarover van
de commissie van rapport.

4. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de Dienstenorganisatie te
danken voor de werkzaamheden die geleid hebben tot de totstandkoming van de begroting
2022 van de centrale kas voor de predikantstraktementen.


