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Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland gehouden op vrijdag 30 november 2018. 

  
A) Benoemingen 
 

- Commissie Behouden en Inbrengen Lutherse Traditie (BILT) 
o de heer B. van Bokhoven herbenoemd als lid van deze commissie 
o de heer ing. H. Oosterveer herbenoemd als voorzitter van deze commissie 

 
 

- Auditcommissie 
o de heer P.W. Bos benoemd tot lid van deze commissie 

 
 

- Georganiseerd Overleg predikanten (GOP) 
o  de heer C. Baggerman benoemd tot voorzitter van het Georganiseerd Overleg 

 
 

- PThU 
o mevrouw dr. P.M. Sonnenberg instemming met benoeming tot universitair docent          

Youth Ministry  
 

 
 
B) Besluitvoorstel inzake jaarplan en begroting 2019 van de Protestantse Kerk in  

Nederland inclusief de heffingsfactoren voor 2019 (VA 18-09) en jaarplan en  
begroting 2019 van Kerk in  Actie (VA 18-10). 

 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
1. Het jaarplan en begroting 2019 van de Protestantse Kerk in Nederland, uitgebracht door het              

bestuur van de dienstenorganisatie op 8 oktober 2018 (VA 18-09); 
2. Het jaarplan en begroting 2019 Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland,              

uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie op 8 oktober 2018 (VA 18-10); 
3. De in de begroting 2019 van de Protestantse Kerk opgenomen paragraaf 4.3 ‘Vaststelling             

heffingsfactoren 2019’ voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum 2019 en de afdracht            
voor de solidariteitskas 2019; 

4. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 28 november 2018. 
 
 
De kleine synode overweegt: 
1. De begroting 2019 van de Protestantse Kerk omvat het werk van de Dienstenorganisatie             

inclusief het werk van Kerk in Actie, dat is gebaseerd op het beleidsplan voor de               
dienstenorganisatie ‘Dicht bij het hart’ en is mede bepaald door de eerder door de synode               
aanvaarde nota ‘Kerk 2025’. 

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 2019 is opgesteld volgens de Richtlijn 650 voor fondsenwervende            
organisaties; 

4. In de ‘Uitvoeringsbepalingen behorend bij de uniforme quotisatie regelingen 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); 
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De kleine synode overweegt voorts:  
1. Door het bestuur is een sluitende begroting 2019 voor de Protestantse Kerk in Nederland              

aangeboden; 
2. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een totale onttrekking uit aanwezige             

(egalisatie) reserves en fondsen  van  € 5.078.000 ten behoeve van de doelstellingen; 
3. In de begroting 2019 is rekening gehouden met een daling van € 102.000 aan              

kerkrentmeesterlijke en diaconale quotuminkomsten ten opzichte van de begroting 2018; 
4. De heffing voor de solidariteitskas (ledengeld) blijft voor 2019 gehandhaafd op € 5,- per              

belijdend lid;  
5. De begrote verplichte heffingen voor 2019 zijn in overeenstemming met de gegevens, vermeld             

in paragraaf 4.3 ‘Vaststelling heffingsfactoren 2019’ voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal           
quotum 2019 en de afdracht voor de solidariteitskas 2019; 

6. 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); 

7. De concept begroting 2019 is besproken in het kerkordelijk voorgeschreven besturenoverleg. 
 
De kleine synode besluit: 
1. De begroting voor het jaar 2019 van de Protestantse kerk in Nederland en de deelbegroting               

2019 van Kerk in Actie vast te stellen. 
2. Gelet op het bepaalde in art. 2.7 van de ‘Uitvoeringsbepaling behorend bij de uniforme              

quotisatie regelingen en de solidariteitskas’, worden de heffingspercentages en ledengelden          
voor het heffingsjaar 2019 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 2018): €  1,35; 

c.  solidariteitskas 
* per belijdend lid (peildatum: 1 januari 2018): € 5,00; 

3. De inning van de verplichte heffingen voor het jaar 2019 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. 

 
C) Accountantskeuze Protestantse Kerk in Nederland (VA 18-12) 
 
De kleine synode heeft kennis genomen van: 
1. het voorstel van het Bestuur van de dienstenorganisatie over de ‘Verlenging van het contract  

met de externe accountant Deloitte’. 
2. Het rapport van de Commissie van Rapport VA 18-12 d.d. 28 november 2018 
 
De kleine synode overweegt: 
1. Ord. 11-19-2 bepaalt dat elk jaar de administratie van de generale financiën van de kerk vóór  

de vaststelling van de jaarrekening wordt gecontroleerd door een registeraccountant (of  
accountant-administratieconsulent), en dat de kleine synode deze aanwijst; 

2. De kleine synode heeft in juni 2014 accountantskantoor Deloitte  aangewezen voor de jaren  
2014, 2015 en 2016 voor de Protestantse Kerk in Nederland en instellingen in haar  
consolidatiekring, behoudens de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en Protestantse  
stichting Diakonaal Krediet Nederland (PDKN), terwijl deze aanwijzing voor de jaren 2017 en  
2018 stilzwijgend is verlengd; 

3 Het bestuur van de dienstenorganisatie stelt de kleine synode voor Deloitte ook aan te wijzen  
als accountant voor de jaren 2019 en 2020; het bestuur zal voor de jaren daarna een nieuwe  
beslissing door de kleine synode voorbereiden door middel van een ‘proposaltraject’; 
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De kleine synode besluit: 
1. Accountantskantoor Deloitte aan te wijzen als accountant van de Protestantse Kerk in  

Nederland en instellingen in haar consolidatiekring, behoudens SKG en PDKN,, voor de jaren             
2019 en 2020; 

2 Het moderamen op te dragen nadere voorstellen, afkomstig van het bestuur van de  
 dienstenorganisatie, voor de jaren vanaf 2021, tijdig te agenderen; 
3. Allen te danken die bij de voorbereiding van dit besluit betrokken zijn geweest. 
 
 
D) Wijziging van artikel 10.3 van de generale regeling rechtspositie predikanten          

c.a. (KS 18-20) 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
1. Het voorstel tot wijziging van artikel 10.3 van de generale regeling rechtspositie predikanten,  

zoals ingediend door de beheercommissie centrale kas predikantstraktementen (BCKP) en  
het georganiseerd overleg predikanten (GOP) en gedateerd op 8 oktober 2018;  

2. Het rapport over dit voorstel van het generaal college voor de kerkorde;  
3. De notitie over de afspraak tot tijdelijke afwijking van het pensioenreglement, zoals ingediend  

door de BCKP en het GOP, en gedateerd op 30 november 2018. 
4. Het rapport van de commissie van rapport VA d.d. 28 november 2018 
 
De kleine synode overweegt: 

 
1. Dat de argumenten tot afwijking van het pensioenreglement in de periode 1 juli 2012 tot en  

met 31 december 2018 overtuigend zijn en dat daarom de ondertekening van het addendum  
bij uitvoeringsovereenkomst tussen de Protestantse Kerk in Nederland en het Pensioenfonds  
Zorg en Welzijn gewenst is; 

2. Dat de eis van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn tot een vrijwaringsverklaring  
gerechtvaardigd is en dat daarom de ondertekening van de vrijwaringsverklaring geboden is; 

3. Dat in het geval van een geslaagd bezwaar tegen het addendum de predikant alsdan de voor  
hem van toepassing zijnde premie verschuldigd is; 

4. Dat de BCKP en het GOP tot de conclusie zijn gekomen dat het gewenst is de wijze van  
berekening en inning van de woonbijdrage voor de ambtswoning te wijzigen; 

5. Dat het daarvoor nodig is artikel 10.3 van de generale regeling te wijzigen. 
 
De kleine synode besluit: 
1. In  te stemmen met ondertekening van het addendum als genoemd in overweging 1; 
2. In te stemmen met ondertekening van de vrijwaringsverklaring als genoemd in overweging 2;  
3. Artikel 10.3 van de generale regeling rechtspositie predikanten te wijzigen overeenkomstig  

het voorstel; 
4 Het GOP en de BCKP de opdracht te geven de overgangsregeling -als het gaat om  

schrijnende gevallen- nader te analyseren om hiervoor een aangepast voorstel voor te leggen  
aan de kleine synode van maart 2019 ter besluitvorming; 

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

 


