Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland gehouden op vrijdag 20 september 2019
A)

B)

Benoemingen
-

Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk
o Prof. Dr. P.W.A. Eimers te herbenoemen als lid van de Raad van Toezicht

-

Stichting Interkerkelijke Leden Administratie
o de heer drs. J. Kapteyn te herbenoemen als voorzitter van deze Stichting
o de heer A.R. Visser te herbenoemen als bestuurslid van deze Stichting

-

Georganiseerd Overleg Medewerkers
o mevrouw mr A.A. de Jong te benoemen als lid van dit Overleg
o de heer J. Voet te benoemen als lid van dit Overleg

Besluitvoorstel inzake de Begroting 2020 van de centrale kas
predikantstraktementen (VA 19-09)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1. de Begroting 2020 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals deze is
voorgelegd door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen;
2. het rapport van de commissie van rapport VA) d.d. 9 september 2019
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 (artikel 2-1 generale
regeling rechtspositie predikanten).
2. De Beheercommissie dient de begroting van de centrale kas ter goedkeuring voor te leggen
aan de kleine synode (artikel 2-3 generale regeling rechtspositie predikanten).
3. De Beheercommissie verwacht
a. een structurele stijging van de traktementen in 2020 van 4% ten opzichte van de
reële kosten in 2019 (exclusief de kosten van de eenmalige uitkering op 1 januari
2019);
b. een stijging van de kosten als gevolg van de invoering van een wachtgeldregeling
voor situaties, waarin predikanten en gemeente na een verbintenis van minstens 12
jaren met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar nemen;
c. lagere kosten voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Aegon, omdat er in
2020 geen sprake zal zijn van de eenmalige koopsommen, die er in 2019 waren.
4. Uit de begroting vloeien voor 2020 de volgende bijdragen voort:
a. bezettingsbijdrage: € 89.250 per fulltime predikant per jaar (is € 86.508 in 2019);
b. vacaturebijdrage: € 7.233 per fulltime vacature per jaar (is € 6.960 in 2019);
c. beschikbaarheidsbijdrage: € 960 per gemeente zonder predikant per jaar (is € 960 in
2019),
d. uitkering gemiddelde woonbijdrage: € 7.776 per predikant met een ambtswoning per
jaar (is € 7.489 in 2019).
De kleine synode besluit:
1. de Begroting 2020 van de centrale kas voor de predikantstraktementen, zoals vastgesteld
door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, goed te keuren;
2. de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en de Dienstenorganisatie te
danken voor de werkzaamheden die geleid hebben tot de totstandkoming van de begroting
2020 van de centrale kas voor de predikantstraktementen.

C)

Besluit inzake samenvoeging van classicale colleges voor het opzicht
(OZ 19-02)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:
1.
de brief van het moderamen d.d. 22-7-2019 met als bijlagen:
A. de brieven van de classicale vergaderingen
1) Delta en Noord-Brabant/Limburg/Réunion Wallonne d.d. 4 maart 2019;
2) Utrecht en Noord-Holland d.d. 4 april 2019
B. een lijstje met opmerkingen, vragen en suggesties voor te treffen voorzieningen, afkomstig
van de opzichtcolleges;
2.
Het rapport van de Commissie van Rapport OZ d.d. 4 september 2019
De kleine synode overweegt:
1.
2.
3.

Volgens ord. 10-8-2 kan de kleine synode classicale colleges voor het opzicht
samenvoegen, onder het treffen van de nodige voorzieningen.
De vier genoemde opzichtcolleges hebben een gemotiveerd verzoek gedaan hen
samen te voegen tot twee colleges.
De kleine synode is van mening dat de verzoeken kunnen worden ingewilligd, onder
het treffen van onderstaande voorzieningen.

De kleine synode besluit:
1.
2.
3

4.

de classicale colleges voor het opzicht Delta en Noord-Brabant/Limburg/Réunion
Wallonne samen te voegen;
de classicale colleges voor het opzicht Utrecht en Noord-Holland samen te voegen;
en treft daarbij de volgende voorzieningen:
1.
Indien het aantal leden van de twee colleges gezamenlijk groter is dan vijf, worden
vijf van hen lid van het samengevoegde college, en krijgen alle andere de status van
toegevoegd lid in het samengevoegde college.
Het samengevoegde college doet hiervoor zo spoedig mogelijk een voorstel aan de
classicale vergaderingen, dat hierover in overleg een besluit nemen.
Hierbij wordt ernaar gestreefd dat in het samengevoegde college evenveel leden uit
de beide classes zitting hebben.
2.
De benoeming van de leden van de colleges geldt als benoeming in het
samengevoegde college als lid of toegevoegd lid, en geldt voor maximaal tien jaar
vanaf het besluit van de kleine synode.
Het samengevoegde college stelt zo spoedig mogelijk een voorstel voor een rooster
van aftreden op en zendt dit aan de classicale vergaderingen, die het rooster in
overleg vaststellen.
3.
De adviserende leden van de colleges zijn na het besluit van de kleine synode
adviserend lid van het samengevoegde college voor een periode van vier jaar vanaf
het besluit van de kleine synode.
4.
Het samengevoegde college doet zo spoedig mogelijk na het besluit van de kleine
synode een voorstel aan de classicale vergaderingen wie van de beide voorzitters
voorzitter van het samengevoegde college zal zijn. De classicale vergaderingen
wijzen in overleg de voorzitter aan. Tot die tijd zijn zij in onderling overleg bevoegd op
te treden als voorzitter.
5.
De samengevoegde colleges nemen de behandeling van bij de colleges lopende
zaken over.
Voor nieuwe zaken, ook die betreffende feiten die hebben plaatsgevonden vóór de
samenvoeging, zijn de samengevoegde colleges bevoegd.
6.
Het samengevoegde college voor de classes Delta en Noord-Brabant/ Limburg /
Réunion Wallonne zal de naam hebben ‘Classicaal college voor het opzicht Zuid
Nederland en Réunion Wallonne’.
Allen te danken die bij de voorbereiding van deze besluiten betrokken zijn geweest.

