
Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland
gehouden op vrijdag 30 september 2022

A) (Her)benoemingen:
_________________________________________________________________________________

- Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen (BCKP)
o de heer A. Bel is benoemd als lid van deze commissie

- Commissie Steunverlening
o de heer H.J. Bout is benoemd als lid van deze commissie

- Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK)
o de heer A. van der Rhee is benoemd als lid van deze stichting

B) Besluit inzake de Begroting 2023 van de centrale kas predikantstraktementen (VA 22-08)

De kleine synode heeft kennis genomen van:

1. de Begroting 2023 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. 22-09-2022

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 3-1 generale regeling
rechtspositie predikanten).

2. De Beheercommissie dient de begroting van de centrale kas ter goedkeuring voor te leggen aan
de kleine synode (artikel 3-3 generale regeling rechtspositie predikanten).

3. De Beheercommissie heeft zich voor de traktementsontwikkeling gebaseerd op de CAO-rijk, zoals
die is gesloten voor de periode 1 april 2022 - 30 juni 2024.

4. Uit de begroting vloeien voor 2023 de volgende bijdragen voort:
a. basisbijdrage: € 326 per gemeente per jaar (is € 347 in 2022);
b. bezettingsbijdrage: € 96.765 per fulltime predikant per jaar (is € 93.028 in 2022);
c. tijdelijke-dienst-opslag: € 5.707 per fulltime predikant per jaar (is € 6.911 in 2022);
d. proponentenkorting: € 5.707 per fulltime predikant per jaar (is € 6.911 in 2022);
e. uitkering gemiddelde woonbijdrage: € 8.576 per predikant met een ambtswoning per jaar (is €

8.135 in 2022).

De kleine synode besluit:

1. de Begroting 2023 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 2023 van de
centrale kas voor de predikantstraktementen.



C) Besluit inzake formatieomvang classispredikanten in het kader van
(her)benoemingen in 2023 (VA 22-09)

De kleine synode heeft kennisgenomen van:

1. de notitie d.d. 29 augustus 2022 m.b.t. 'Omvang aanstelling classispredikanten' van de directie
van de dienstenorganisatie;

2. het advies van de commissie van rapport VA d.d.22-09-2022
3. het mondelinge advies van de generale raad van advies ten tijde van de vergadering

De kleine synode overweegt:

1. Ord. 4-16-2 bepaalt dat de classispredikanten voor vijf jaar worden benoemd door de betreffende
classicale vergadering en dat dit geschiedt nadat over de omvang van de aanstelling van de
betrokkene overeenstemming is bereikt met de kleine synode, die ook over de keuze van de
betrokkene wordt gehoord.
Classispredikanten kunnen eenmaal worden herbenoemd.

2. Herbenoemingen of nieuwe benoemingen zijn aan de orde in het jaar 2023.
3. De classispredikanten zijn op dit moment allen aangesteld met een formatieomvang van 1.0 fte.

In de notitie wordt beargumenteerd dat het nodig en wenselijk deze formatieomvang ook bij de
volgende (her)benoemingen te hanteren.
Er is financiële ruimte om de formatieomvang op dit niveau te handhaven.

4. Indien de kleine synode nu dit besluit neemt kan het proces gericht op herbenoeming dan wel
selectie en nieuwe benoeming beginnen.
Over herbenoemingen zal de kleine synode in december 2022 gehoord worden (vergadering van
16 en 17 december); over nieuwe benoemingen in juni 2023.

De kleine synode besluit:

1. De notitie d.d. 29 augustus 2022 m.b.t. 'Omvang aanstelling classispredikanten' van de directie
van de dienstenorganisatie te aanvaarden als uitgangspunt voor het verdere proces om te komen
tot (her)benoeming van classispredikanten.

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


