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Geachte leden en adviseurs van de generale synode,
Voor u liggen twee documenten met betrekking tot een onderwerp, dat wij kortheidshalve aanduiden als ‘de
bijzondere opdracht voor vrijgevestigd geestelijk verzorgers’.
Het ene document is een nota van de Werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg (WPGZ), een werkgroep
van de dienstenorganisatie, het andere document is een rapport van het generale college voor de kerkorde
(GCKO), waarin voorstellen worden gedaan voor een kerkordelijke vertaling van de wensen, beschreven in
het eerste document.
Beide rapporten bevatten een goede beschrijving van de kwestie. Beter of korter kan niet.
Wij volstaan daarom met:
1) u te melden dat het moderamen de wens dat vrijgevestigd geestelijk verzorgers een bijzondere opdracht
van (een ambtelijke vergadering van) de kerk kunnen ontvangen met een positief advies aan de synode
voorlegt en
2) u te verwijzen naar deze rapporten.
Als beknopte samenvatting geven wij u het volgende citaat uit het GCKO-rapport (pag. 1, onder het kopje
‘Ontwikkelingen):
Tot voor kort werkte de geestelijk verzorger binnen een instelling. Nu de overheid het beleid heeft mensen
zo lang mogelijk thuis te laten wonen, en zo snel mogelijk uit instellingen te ontslaan, is meer en meer
behoefte ontstaan aan geestelijke verzorging bij mensen die voorheen in instellingen woonden /
verbleven. De overheid heeft besloten dat ook deze groep recht heeft op geestelijke verzorging en heeft
hiertoe een bekostigingsregeling opgesteld waarbij erkende geestelijk verzorgers voor hun werk als
geestelijk verzorger een vergoeding kunnen ontvangen van de overheid. Deze geestelijk verzorgers zijn
niet in dienst van een instelling maar werken als vrijgevestigd beroepsbeoefenaar.
De nota van de WPGZ geeft een goede indruk van de voorgeschiedenis, van de bredere context en van het
belang van deze ontwikkeling voor onze kerk en voor de predikanten die als geestelijk verzorger werkzaam
zijn. Daarnaast werkt de WPGZ in deze nota uit hoe verantwoord beleid van onze kerk voor dit werkveld
eruit zou moeten zien, o.a. door het stellen van voorwaarden aan betrokkenen, en doet daarvoor
aanbevelingen.

I. Het kerkordelijke traject
In het GCKO- rapport leest u dat een ordinantiewijziging nodig is, maar dat deze kwestie voorlopig geregeld
kan worden bij wijze van ‘voorlopige correctie’ (pag. 6, regel 5 e.v.), en dan verder zoals beschreven.
Door het vervallen van de kleine synode van maart en de generale synode van april zijn de zaken hier
anders komen te liggen dan aanvankelijk voorzien. Als volgt:
a) Oorspronkelijk zou de kwestie eerst door de kleine synode in maart zijn behandeld. Dan had de
kleine synode de ‘correctie’ buiten werking kunnen stellen.
Dit is niet gebeurd (het moderamen, dat voorstander is van het nieuwe beleid, heeft dat ook niet
gedaan).
b) Vervolgens bepaalt overgangsbepaling 2, dat de zaak als ordinantiewijziging in eerste lezing aan
de generale synode moet worden aangeboden. Dat zou in april zijn gebeurd, maar gebeurt nu in
juni.
De generale synode kan de ordinantiewijziging in eerste lezing aanvaarden, waarna er een
consideratieronde volgt, en een behandeling in tweede lezing.
c) Zolang de generale synode de materie nog niet op deze wijze definitief heeft geregeld, geldt de
correctie. Indien de generale synode de ordinantiewijziging niet aanvaardt vervalt ook de correctie.
II. Voorwaarden
Het veld van de geestelijk verzorging is goed geordend en de nieuwe figuur van de ‘vrijgevestigd PGV of
KWGV’ 1 zal moeten voldoen aan alle reeds geldende regels; dat is ook weer voorwaarde voor het verlenen
van de bijzondere opdracht.
Daarnaast stelt de kerk op advies van de WPGZ ook nog haar eigen concrete voorwaarden. Onderstaand
een opsomming van het geheel:
Algemeen
1. Bekwaamheid: betrokkene moet zijn ingeschreven in het register van de Stichting Kwaliteitsregister
Geestelijk Verzorgers (SKGV). Dit kan slechts na voltooiing van een HBO- of academische opleiding tot
geestelijk verzorger.
2. Bevoegdheid: blijkt uit overlegging van een ‘zending’ van een levensbeschouwelijk genootschap of een
bevoegdheidsverklaring van de Raad Institutioneel Niet Gezondenen. In het SKGV-register kan men
slechts worden opgenomen na overlegging van één van deze beide bevoegdheidsverklaringen 2.
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In de kerk zijn er geestelijk verzorgers die predikant zijn, of kerkelijk werker. Afgekort: ‘PGV’ of ‘KWGV’. Zij hebben een
dienstverband bij een instelling (de ‘traditionele’ situatie), of zijn ‘vrijgevestigd’, de situatie die nu aan de orde is.

N.B. De ‘bevoegdheid’ is voor een beroep op overheidsbekostiging een voorwaarde, en dit element is daarom voor de
volledigheid  in deze opsomming opgenomen. De bevoegdheid ontstaat echter door d
 e ‘zending’, m.a.w. door de
verlening van de bijzondere opdracht. De bevoegdheid is dus niet tevens voorwaarde voor de bijzondere opdracht (dit
zou een cirkelredenering opleveren).
2

3. Invulling van de ambtelijke verantwoordelijkheid / de begeleidingscommissie
De begeleidingscommissie die nu reeds is voorgeschreven (ord. 3-23 en ord. 3-13) voor de PGV en de
KWGV is ook voorgeschreven voor de vrijgevestigde geestelijk verzorger.
GCKO en WPGZ refereren aan de mogelijkheid van een ‘kring van geestelijk verzorgers’ dan wel een
‘classicale of landelijke werkgemeenschap’.
Dit moet nog verder uitgewerkt worden, in samenspraak met het veld, maar duidelijk is dat de
verplichting, hoe deze ook uitgewerkt zal worden, er is3. Zolang er nog geen definitieve vorm is, zal de
dienstenorganisatie / de WPGZ een tussentijdse oplossing bieden4.
4. Openbaar profiel van de PGV/KWGV
Er is een openbare aanbodomschrijving (gedeponeerd en op een website) vereist van werkzaamheden
conform de beroepsstandaard van de VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers). Tevens moet
vermeld zijn dat men dit doet als protestants geestelijk verzorger en als predikant of kerkelijk werker van
de PKN (dus daarmee tevens gebonden is aan de ethische codes en de kwaliteitseisen van de PKN).
> Registratie als zodanig bij de kamer van koophandel is vereist.
5. Portfolio van voldoende omvang
Goed werken als vrijgevestigd geestelijk verzorger in de eerste lijn vergt een zekere taakomvang.
Een minimale gemiddelde portfolio stellen we vast op het equivalent van 0,2 aanstelling in
dienstverband5. Dat is ten minste 8 uur bij een fte-norm van 40 uur;
De eis van 8 uur werkzaamheid wordt door de VGVZ gesteld voor het lidmaatschap, welk
lidmaatschap weer vereist is voor inschrijving bij de SKGV (zie hiervoor sub 1). Eenmaal mag een
startperiode van 5 jaar benut worden om een portfolio op te bouwen. Dit houdt in dat men na 5 jaar
ten minste een omzet equivalent van 0,2 voltijds aanstelling moet kunnen laten zien.
Aanvullend voor gemeentepredikanten of kerkelijk werkers in gemeenten die dit werk ernaast willen
doen
1. Geen overlap gemeenteleden / cliënten.
Predikanten of kerkelijk werkers mogen in hun hoedanigheid van geestelijk verzorger geen cliënten
aanvaarden die lid zijn van dezelfde gemeente als waaraan zij zijn verbonden als predikant of
kerkelijk werker.
Hetzelfde geldt voor geestelijk verzorgers die lid zijn van deze gemeente 6.
2. Maximering uren gemeentewerk
Het werk in de gemeente dient een zodanig percentage van de volledige werktijd te zijn dat minimaal
8 uren besteed kunnen worden aan het werk als PGV/KWGV.
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N.B. Er wordt ook gedacht aan de optie, dat de genoemde ‘kring’ of ‘werkgemeenschap’ niet alleen de vrijgevestigde
geestelijk verzorgers zal betreffen, maar er ook een relatie zal zijn met de begeleiding van geestelijk verzorgers in
instellingen.
4
Overigens wijzen wij op ord. 4-18: de PGV neemt deel aan de werkgemeenschap van predikanten, de KWGV worden
hiervoor uitgenodigd.
5
Controle hierop vindt plaats -door de SKGV- door het steeksproefsgewijs opvragen van geanonimiseerd aangeleverde
dossiers.
6
Wel kan er eventueel in opdracht van de kerkenraad van de eigen gemeente betaald werk worden verricht (bv.
preekbeurten, hulpdiensten in een vacante periode bijvoorbeeld). Dit dient dan in dit verband te gebeuren volgens de
interne vergoedingsnormen binnen de kerk (zonder overheadkosten).

Opmerking bij deze categorie: omdat men is opgeleid voor het werk in de gemeente dient men na
inschrijving bij de SKGV in de eerste 2,5 jaar na inschrijving in de categorie ‘vakbekwaamheid’ die de SKGV
kent het maximale aantal punten te behalen.
III. Verdere besluitvorming
Indien aan de synode een onderwerp wordt voorgelegd, waarin een tekstvoorstel van het GCKO voorligt,
bent u gewend dat de gehele besluitvorming bestaat uit de vaststelling van de kerkordelijke teksten.
Dat is in dit geval anders.
Het tekstvoorstel van het GCKO is namelijk in algemene termen gesteld, terwijl, zoals uit de vorige paragraaf
blijkt, de kerk -op advies van de WPGZ- concrete voorwaarden wil stellen voor de verlening van een
bijzondere opdracht aan vrijgevestigde geestelijk verzorgers (PGV of KWGV).
Vandaar dat u ook een besluitvoorstel wordt voorgelegd, waarin de genoemde voorwaarden en overige
punten als aanvullende besluitpunten zijn vastgelegd.
Als de generale synode dit besluit neemt, vormt dit een aanvulling op de periode dat dit nieuwe beleid geldt
bij wijze van de ‘voorlopige correctie’. Na de ordinantiewijziging in tweede lezing zal dit besluit gelden als
aanvulling bij de dan geldende ordinantieteksten.
Flankerend beleid
1. Indien de synode akkoord gaat met de inhoud van dit voorstel en de kerkordelijke verwoording ervan dient
dit nieuwe beleid verder ‘uitgerold’ te worden.
Dit betekent dat de dienstenorganisatie en de daarvan deel uitmakende WPGZ zullen communiceren over
de aanvraagprocedure en de genoemde eisen die de kerk stelt, met name via de website.
Deze eisen zullen onderdeel uitmaken van de toetsing namens de kleine synode (ord. 3-23-1) respectievelijk
het breed moderamen van de classicale vergadering (ord. 3-13).
Binnen de kerkelijke organisatie, zowel landelijk als classicaal, zal hieraan aandacht worden gegeven.
2. Zoals hiervoor opgemerkt onder ‘Voorwaarden, Algemeen 3’ moet de ambtelijke verantwoordelijkheid van
de kerk nog verder uitgewerkt worden. De WPGZ en de dienstenorganisatie zullen hiertoe het initiatief
nemen. Bijzondere opdrachten hoeven niet te wachten totdat deze uitwerking is afgerond, maar met
betrokkenen zal wel overeengekomen zijn, dat zij dienen te participeren.
Emeritus-predikanten
Zowel de WPGZ als het GCKO hebben aandacht geschonken aan de (kleine) groep ‘emeritus- predikanten’
die in het veld van de eerstelijns geestelijk verzorging hebben gepionierd, nog voordat deze
overheidsbekostigingsregeling tot stand was gekomen. Het GCKO heeft een mogelijkheid beschreven hoe
zij voor enkele jaren nog gebruik kunnen maken van deze regeling, met een bijzondere opdracht van de kerk
(slotpassage van het GCKO-rapport). Het moderamen verwijst hiernaar.
Met vriendelijke groet, namens het moderamen,

Dr. R. de Reuver,
Scriba van de generale synode

