
Besluitenlijst van de Kleine Synode van de Protestantse Kerk in 
Nederland gehouden op vrijdag 22 maart 2019 

  
A) Benoemingen 
 

- Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk 
o mevrouw mr. drs. K.M. Breuker is herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht van               

deze stichting; 
o de heer mr. J.W. Dijckmeester is herbenoemd als lid van de Raad van Toezicht van               

deze stichting; 
o de heer S. Terpstra is benoemd als lid van de Raad van Toezicht van deze stichting. 

 
 

- Georganiseerd Overleg Predikanten 
o de heer M.R.J. Westerduin MBA is benoemd tot bestuurslid van dit overleg. 

 
 
B) Vervolgbesluit na aanpassing art. 10-3 generale regeling rechtspositie  

predikanten (‘schrijnende gevallen in de overgangsregeling’) KS 19-01 
 
De kleine synode heeft kennisgenomen van: 
 
1. de brief d.d. 22 februari 2019 van het Georganiseerd overleg predikanten (GOP); met  

als bijlage: 
2. de notitie van het GOP d.d. 20 februari 2019 ‘Nadere invulling regeling woonbijdrage  

en overgangsmaatregel (schrijnende gevallen)’ 
3 de brief d.d. 22 februari 2019 van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen  
4 de rapportage van de Commissie van Rapport van 21 maart 2019 
 
 
De kleine synode overweegt: 
 
1.         In haar vergadering van 30 november 2018 heeft de kleine synode besloten art. 10 lid 3 van de  
            generale regeling rechtspositie predikanten te wijzigen in die zin, dat de woonbijdrage die de  

  predikant betaalt voor de bewoning van de ambtswoning (en die de centrale kas doorbetaalt  
  aan de gemeente) niet langer gerelateerd is aan het traktement maar volledig zal worden  
  geregeld in een uitvoeringsbepaling, vast te stellen door het GOP (het GOP heeft gekozen  
  voor een WOZ-afhankelijke woonbijdrage). 

2. Bij het voorstel tot dit besluit presenteerde het GOP een overgangsregeling; de kleine synode  
heeft het GOP en de BCKP verzocht deze nader te analyseren voor ‘schrijnende gevallen’ en  
een aangepast voorstel voor besluitvorming voor te leggen. 

3. De notitie en de brief bevatten dit aangepaste voorstel. Dit voorstel houdt met name in: 
- een aanpassing van de overgangsregeling: deze duurt niet meer maximaal 5 jaar,  

maar zolang de predikant de betreffende ambtswoning bewoont; 
- een aanpassing van de regeling zelf: uitschieters in de woonbijdrage worden naar  

boven en beneden aan een minimum en een maximum gebonden. 
 
De kleine synode besluit: 
  
1. Akkoord te gaan met de getroffen maatregelen en het besluit van 30 november 2018  

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

 


