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De BNP is de beroepsvereniging en 
vakbond voor predikanten en voorgangers 
uit alle kerken. Als vakbond houdt zij zich 
bezig met de materiële belangen van de 
beroepsgroep als geheel en met de indivi-
duele belangen van haar leden. Als 
beroepsorganisatie bevordert zij collegiali-
teit, ontmoeting en het gesprek over het 
werk van de predikant. 

Belangrijkste taken van de BNP

• Belangenbehartiging in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de 
Protestantse Kerk en ondersteuning van belangenbehartigers in 
andere kerken.

• Voorlichting aan leden
• Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel, 

financieel en fiscaal gebied
• Bevordering van solidariteit en collegialiteit
• Bieden van ontmoeting- en discussiemogelijkheden 
• (Verdere) ontwikkeling van een beroepsprofiel en gedrags regels 
• Initiëren van onderzoek

De BNP is een sterke pleitbezorger van de beroepsgroep omdat veel 
predikanten lid zijn, met name vanuit de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remon strantse 
Broederschap, de Evangelische Broedergemeenten, en ook uit de 
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Vrijzinnigen Nederland, 
de Unie van Baptisten gemeenten, ABC-gemeenten, de Molukse 
Kerken en in mindere mate uit de kerken van de gereformeerde 
gezindte.

Verzekeringen

De BNP heeft voor haar leden en hun gezinsleden collectieve 
contracten afgesloten.
Voor zorgverzekeringen kunt u terecht bij Dominass Assurantiën 
tel 0344-642404 (www.dominass.nl). 

De BNP verleent rechtsbijstand aan leden (volledig lidmaatschap) in 
kerkelijke zaken m.b.t. het predikantschap. Voor overige zaken kunt 
u zelf een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Dominass biedt een 
rechtsbijstandspolis inclusief dekking voor zaken m.b.t. het 
predikantschap. 

Vergoedingen per 1 juli 2022, vastgesteld in 

de Protestantse Kerk

Voorgaan in ‘gewone’ diensten: € 142,00. 
Zie voor bijzonderheden: https://predikanten.nl/vragen/
Uurbedrag voor incidentele hulpdiensten: € 35,47

Beroepsorganisatie 

Pleitbezorger
voor Predikanten

Foto voorpagina
Anneke Lammertink
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Enquête predikantsprofielen

In december zijn alle leden via de BNP-
nieuwsbrief uitgenodigd mee te werken 
aan een enquête over predikantsprofielen 
in de Protestantse Kerk. In het ambts-
traject komt het straks aan op concrete 
keuzes over hbo- en academisch opgeleide 
werkers in de kerk: hun profielen, 
opleiding, ambt en rechtspositie. Wil de 
BNP zich hierover uitspreken dan moeten 
we weten hoe leden denken. Dat gebeurt 
in een reeks digitale ledenraadplegingen, 
en gebeurde nu ook met een digitale 
vragenlijst. Een kleine meerderheid van de 
leden wil ruimte bieden aan hbo-opgeleide 
voorgangers, maar niet op alle kerkplekken 
en onder een aantal voorwaarden. In dit 
nummer meer over de resultaten van de 
enquête. Ook ontvingen wij een opinie-
stuk. In de generale synodevergadering 
van 21 en 22 april zal de werkgroep pro-
fielen rapporteren. Via de BNP-nieuwsbrief 
houden we u op de hoogte van de ontwik-
kelingen. Als u die nog niet ontving meldt 
u dan aan via bnp@predikanten.nl.

Predikantendag 2023

‘Boom aan de bron’ is het thema van de 
Predikantendag 2023 op 18 april in De 
Schakel te Nijkerk. Uitgangspunt is het 
beeld van de boom aan de bron of stroom 
uit Psalm 1. Na de liturgische opening 
zal predikant en theatermaker Kees van 
der Zwaard het thema inleiden. Het mid-
dagprogramma bevat een aanbod van acht 
workshops waarvan zes in twee ronden: 
een kennismaking met inspirerende 
vormen van bibliodrama, haptonomie, 
exegese, meditatie, tijdsurfen, preekkunst, 
pastoraat en coaching. Meld u tijdig aan 
via www.predikanten.nl, uiterlijk 7 april. 
Voor enkele workshops is het aantal 
deelnemers beperkt! 

Inkomstenbelasting 2022

Traditiegetrouw was het februarinummer 
van P&S grotendeels gevuld met een uitge-
breid belastingartikel. De invulinstructies 
staan al jaren alleen op de website/ alleen 
voor leden. Dit jaar staat het integrale 
belastingartikel op de website. De handlei-
ding voor het invullen van de schermen is 
vanaf maart beschikbaar. In dit nummer 
treft u een korte toelichting op hoofd-
lijnen, en een bijdrage over het opgeven 
van het BSN-nummer op declaraties.

Zorgverlof en partnerverlof

Aansluitend op het artikel over zorgverlof 
in het novembernummer volgt nu een bij-
drage over ouderschapsverlof en partner-
verlof. Net voor de definitieve drukproef 
van dit nummer de deur uitgaat heeft het 
Georganiseerd Overleg Predikanten (PKN) 
besloten tot een verruiming van de verlof-
regeling met zorgverlof en partnerverlof. 
In het volgende nummer meer hierover.

Interview met Lennart Heuvelman

Ds Lennart Heuvelman is sinds september 
2022 predikant bij Stichting Ruimzicht. 
Voor veel predikanten is Ruimzicht een 
bekende stichting: sommigen hebben in 
een van de convivia (studentenhuizen) van 
Ruimzicht gewoond, anderen hebben een 
beroep op de Aktie Late Roepingen gedaan 
en een aantal predikanten krijgt onder-
steuning via een coach door Heuvelman 
aangeraden.

Klachtencommissie visitatie

In de advisering en begeleiding van predi-
kanten hebben de predikant-medewerkers 
van de BNP regelmatig te maken met visi-
tatiecommissies van wisselende kwaliteit. 
Langs vele wegen heeft de BNP jarenlang 
aangedrongen op kwaliteitsverbetering van 
de visitatie, ook door middel van kerkelijke 
procedures in de PKN. 
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en daarom de vernieuwende krachten juist willen steunen. Maar 
de vraag is of onze kerkenraden zich in dezelfde mate herkennen in 
deze taak van een bestuur om een zeker tegenwicht te bieden aan de 
intrinsieke hang tot conservatisme. Wanneer je dat niet doet blijft 
een vereniging of kerk stil staan terwijl de wereld door blijft gaan.   
Hoe kun je het perspectief van de zoekenden die in de toekomst de 
kerk gaan (terug)vinden, hoe kun je het perspectief van hen die nu 
jong zijn maar die over twintig, dertig jaar de kerk gaan leiden nu 
al een plek geven in het maken van beleidskeuzes? Dat betekent 
niet dat het waardevolle uit het verleden overboord moet worden 
gegooid. Dat moet worden gekoesterd. Waar het om gaat is dat de 
krachten in balans moeten zijn.
Omwille van de toekomst moet het bestuur, de kerkenraad, het per-
spectief van hen die nog niet betrokken zijn en het perspectief van de 
leden in de toekomst zwaar laten meewegen. Het gaat hierbij om het 
perspectief van hen die nog niet vertegenwoordigd zijn. Zij hebben 
ook pleitbezorgers nodig. Dan pas ontstaat er een evenwichtige 
balans in het krachtenspel van bewarende en vernieuwende krachten 
waardoor er goede afwegingen gemaakt kunnen worden.
Wanneer we geen tegenwicht aan de natuurlijke hang tot conserva-
tisme bieden dan gaat het schip van de kerk slagzij maken met alle 
risico’s en gevolgen van dien: water maken en zinken. Dat beeld zette 
mij in ieder geval aan het denken. 

Als bestuur zijn we bezig met een 
traject om de BNP te versterken. 
Daarvoor hebben we de hulp 

ingeroepen van een advieskantoor voor verenigingen en stichtingen. 
Marike Kuperus begeleidde ons op twee bezinningsdagen. Wat 
daaruit naar voren is gekomen en hoe we dat aanpakken daar gaan 
we nog in de toekomst over communiceren.
Een opmerking van de adviseur is bij mij blijven hangen. Zij gaf 
namelijk aan dat in elke vereniging er een grote en vanzelfsprekende 
hang tot conservatisme is, vasthouden aan wat er is. En dat je 
tegenover deze hang naar het conservatisme als bestuur juist de 
taak en verantwoordelijkheid hebt om bewust bij te sturen door de 
vernieuwende krachten te ondersteunen en te versterken.
Dat bleef bij mij hangen omdat dit voor mij ook heel herkenbaar is 
in ons werk in de kerk. De leden die er zijn en die deel uit maken 
van de kerk zijn juist die mensen die zich in de kerk zoals die nu is 
thuis voelen. Het is dan ook geen wonder maar eerder een natuurlijk 
verschijnsel dat zij - en wij met hen - geneigd zijn het vertrouwde te 
bewaren, te conserveren. Dat is het perspectief van hen die er al bij 
horen. Zij kennen goed de waarde van het bestaande en zijn daarbij 
betrokken.
Wil je nu een vereniging of in ons geval een kerk in de richting van 
de toekomst leiden dan dien je je van deze intrinsieke conservatieve 
krachten bewust te zijn. En ik denk dat veel predikanten dat beseffen 

  de      oorzitterV
Door Susanne Freytag

Intrinsiek conservatief

Dat alles heeft mede geleid tot de tot-
standkoming van een gedragscode en een 
klachtencommissie visitatie die eind 2022 
van start ging.

Seksueel misbruik

De generale synode van de PKN evalueerde 
op de novembersynode ruim twee 
decennia kerkelijk beleid inzake seksueel 
misbruik in pastorale relaties. De beraad-
slaging ging vooral over de kwaliteit en 
organisatie van vertrouwenspersonen, en 
over het voorstel om bij ‘zware gevallen’ 
terugkeer in het ambt voor het leven uit te 
sluiten. 

Kortingsactie op de contributie 2023

Van het aanbod van korting op de BNP 
contributie voor het jaar 2023 vanwege 
de hoge inflatiecijfers in 2022 is door 
velen dankbaar gebruik gemaakt. Wie 
heeft meegedaan weet: de korting krijgt u 
pas nadat u zelf contributie betaalt. Ook 
reageerden tientallen leden met: voor mij 
is het niet nodig, maar ik vind het een 
sympathieke actie. 

De Bond komt naar u toe

Claartje Slootmans en/of Sjaak Verwijs 
bezochten onlangs enkele werkgemeen-
schappen in het land. Dat bleek een goede 
gelegenheid om te vertellen over het werk 
en de doelstellingen van de Bond, en ook 
om te horen wat onder predikanten (al of 
niet leden) leeft. U kunt ons uitnodigen!

Bestuurskandidaten

De Algemene Ledenvergadering van de 
BNP staat geagendeerd voor dinsdag 6 juni 
in de ochtend. Dat duurt nog even, maar 
nu al is bekend dat meerdere bestuurs-
leden aftreden en niet herkiesbaar zijn. 
Leden hebben het recht kandidaten voor te 
dragen, ook kunt u zich melden wanneer u 
interesse hebt voor het bestuur.

Prisma conferenties

Prisma Predikantspartners organiseert 
conferenties waarin predikantspartners 
elkaar kunnen ontmoeten. We ontvingen 
een uitnodiging voor de voorjaarsconfe-
rentie 2023. 
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Predikantendag 2023: boom aan de bron
Door Kees van der Zwaard en de workshopleiders

Het thema van de Predikantendag op 18 april 2023 is: boom aan de bron, naar Psalm 1. Over wortelen en uit bronnen putten, 

snoeien en groeien, blad verliezen en ontvouwen. Wat inspireert je in het werk als predikant, en waar vind je nieuwe inspiratie? 

Groen en fris, met vreugde en vrucht. Na de liturgische opening, waarin we ook gestorven predikanten gedenken, is Kees van der 

Zwaard hoofdspreker van het ochtendprogramma met daarin twee korte persoonlijke pitches over inspiratie voor het predi-

kantswerk. Na de lunchpauze volgt het middagprogramma met een keuze uit acht workshops in twee ronden. Voorkeur op te 

geven bij aanmelding: voor een aantal workshops geldt een maximum aantal deelnemers.

Voor een boom is er hoop

Ooit is het begonnen
Alles waar nog geen naam voor was

Eerst: ‘bomen’
En dan: ‘mensen’

De bomen glimlachen
Ze herkennen iets in die lopende stammen 

met wiekende takken
En kruinen vol gedachtenspinsels

Wel korter van lengte, korter van adem, 
korter van jaren 

Maar toch, goed volk
En een goed begin is het halve werk

Maar die tweede helft, die valt niet mee ...

Bijna 25 jaar trok Kees van der Zwaard 
rond als schrijver, theoloog en theater-
maker. Toen werd hij opnieuw predikant. 
Na een zwerftocht langs buurthuizen en 
oude oorlogsgebieden, wijkgebouwen en 
townships, kerken en kampen groeide het 
verlangen om ergens te blijven. Na een 
zoektocht door de grote en zijn kleine 
geschiedenis, door taal en stilte, wilde hij 
weer wortelen op één plek.  

Met een bezinning op onder andere de 
boom van psalm 1, de dorre vijgenboom 
in Markus en de boom van hoop uit Job, 
neemt hij ons mee door zijn biografisch 
arboretum als theologische tuin. Een 
verhaal over het belang van wortels, 
het geloof in wandelende bossen en het 
verlangen boven de boomgrens te komen. 
Gedreven door de vraag: ‘Met wie ben ik 
een bos?’

Predikantendag 18 april 2023

Locatie   De Schakel, Nijkerk

Aanmelden   www.predikanten.nl

Keuze workshop bij aanmelden

Tot  uiterlijk 7 april 

Leden  gratis toegang

Niet-leden  € 40,00

Studenten  gratis toegang

Programma
Liturgie      10.00 - 11.00

Kees van der Zwaard 11.00 – 12.30

Workshops 1               14.00 – 14.45

Workshops 2               15.00 – 15.45

Kees van der Zwaard | Foto: Marco Baas
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Workshops in het
middagprogramma
1. Bibliodrama

Workshop door Bas van den Berg
‘Ik zie mensen, het zijn net bomen, 
maar ze lopen rond’
Bij bibliodrama lezen we een bijbelverhaal 
en leven we ons in, om te ontdekken wat 
een tekst met ons doet. Met behulp van 
spel, improvisatie, verbeelding en ervaring 
gaan we op zoek naar de spanning van 
een verhaal. Daarbij hopen we te ervaren, 
dat zo’n oud bijbelverhaal nog steeds 
impact kan hebben; dat het ons letterlijk 
kan beroeren en in beweging brengen. Je 
hoeft geen acteur te zijn om mee te doen. 
Integendeel, bibliodrama werkt vanuit je 
eigen persoon.
Bas van den Berg is muzisch theoloog, peda-
goog, verhalenverteller en dichter. Hij werkt 
vanuit zijn bureau voor levensoriëntatie 
Esprit de Finesse.

2. Afstand en nabijheid in de hand

Workshop door Jorien Schippers
Als geestelijk verzorger in de psychiatrie, 
het ziekenhuis en op dit moment de oude-
renzorg maak ik vaak gebruik van mijn 
vaardigheden als haptotherapeut. Want als 
predikant en/of geestelijk verzorger heb je 
veel contact met anderen zoals gemeen-
teleden en collega’s. Hoe je daarbij het 
contact aangaat is van invloed op je relatie 
en je gesprek. In deze workshop gaan 
we onderzoeken en experimenteren met 
afstand en nabijheid. Hoe doe je dat met 
je lichaam, wat zie je bij de ander en wat 
voel je bij jezelf? Hoe kun je hier invloed 
op uitoefenen? Durf jij de uitdaging aan 
om te gaan spelen met ruimte, met afstand 
en met nabijheid en zeker ook je grenzen 
hierin aan te geven.
Jorien Schippers is Geestelijk Verzorger bij 
Avoord, GZ-haptotherapeut, supervisor en 
intervisor.

3. Leven uit de bron

Workshop door Liuwe H. Westra 
Leven uit de bron: het beeld is oeroud en 
springlevend. Eén van de bronnen van het 
beeld is Psalm 1, waar mensen worden 
vergeleken met een boom bij stromend 
water. Maar wat staat daar precies? Gaat 
het inderdaad om een bron voor een geïn-
spireerde levenswijze, of om iets anders?
De laatste tientallen jaren is er veel 
gebeurd op het gebied van de exegese 
van het Oude Testament. Met name over 
de vormkenmerken van de Hebreeuwse 
poëzie en over de betekenis van de ver-
schillende werkwoordsvormen is er grote 
vooruitgang geboekt. Wat gebeurt er met 
het beeld van de boom in Psalm 1, als we 
de nieuwe inzichten daarop loslaten?
Dr. Liuwe H. Westra is filoloog en heeft 
enkele jaren gewerkt als universitair 
docent Nieuwe Testament aan de RUG en 
de PThU. Op dit moment is hij lexicograaf 
bij de Fryske Akademy en redacteur 
Nieuwe Testament bij de stichting Fryske 
Bibeloersetting.

4.  Lichter leven en werken

Workshop door Corinne Groenendijk
‘Door meditatie ruimte maken voor de 
Eeuwige’
Van Franciscus van Assisi leerde ik dat er 
meer is in het leven dan zwoegen. Hij trok 
de stad uit en ervaarde alles in de natuur 
als zijn metgezel. Zijn leven raakte door-
trokken van de diepe vreugde dat je mag 
leven. In de workshop staan we stil bij het 
Zonnelied van Franciscus en bij wat ons 
vreugde geeft. We doen een stilteoefening 
en meditatie. Daarna verkennen we prak-
tisch hoe jij bij je bronnen komt en hoe dat 
past in een drukbezette week.
Corinne Groenendijk is predikant en 
geestelijk begeleider. Zij geeft workshops en 
retraites over geïnspireerd verduurzamen en 
begeleidt reizen naar Assisi, Iona en Taizé. 
Ze schreef het cursusboek ‘VerduurSamen 
met Franciscus, naar een groene en geïnspi-
reerde leefstijl’. 
Informatie, ook voor (toekomstige) cursus-
leiders, op www.corinnegroenendijk.nl

5. Tijdsurfen

Workshop door Frederike Bunjes
Vanuit rust en aandacht werken, studeren 
en leven. Dat is de doelstelling van 
Tijdsurfen. Zeven aanwijzingen helpen je 
om bewust om te gaan met de tijd. Deze 
aanwijzingen hebben hun wortels in het 
zen-boeddhisme, maar kun je evengoed 
verbinden met de Benedictijnse spiritu-
aliteit en levensregels. In deze workshop 
proeven we aan de aanwijzingen, en 
ervaren we de rust die je daardoor in je 
leven kunt creëren. Na afloop weet je wat 
een ‘witje’ is…
Frederike Bunjes was jaren verbonden 
aan het (Hervormd) Theologisch 
Wetenschappelijk Instituut en de 
Protestantse Theologische Universiteit en 
werkte als studentendecaan voor ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten en hogeschool 
Windesheim. In 2018 haalde zij de licentie 
Trainer Tijdsurfen bij Paul Loomans. Zij is 
als supervisor verbonden aan de Christelijke 
Hogeschool Ede en werkt sinds juni 2022 
als stagecoördinator voor de PThU en 
als beleidsmedewerker Werkbegeleiding 
binnen het team Vitale Roeping van de 
Dienstenorganisatie van de protestantse 
kerk. .

6. Preken met bezieling

Workshop door Theo Hettema
Preken maken en houden is een mengeling 
van bezieling en ambachtelijk werken, 
inspiratie en transpiratie. In de workshop 
kijken we welke waarden en kwaliteiten je 
daarbij als predikant meeneemt, hoe die 
waarden je in de weg kunnen zitten, hoe je 
dat ombuigt en hoe je je bezieling effectief 
met je gehoor kunt delen. 
Dr. Theo Hettema werkt als theoloog bij 
het Protestants Landelijk Dienstencentrum, 
bij het Seminarium van de Bond van Vrije 
Evangelische Gemeenten en als supervisor 
voor predikanten en kerkelijk werkers. 
Samen met Annemarie Roding-Schilt 
schreef hij Basisbakboek voor preken: leer 
een preek bakken die naar meer smaakt! 
(Houten, Ekklesia, 2022). 
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Jorien Schippers 

Theo Hettema

7. Provocatief Pastoraat

Workshop door Marieke Sillevis Smitt
Heb je weleens dat je steeds maar hetzelfde 
verhaal hoort van jouw pastoranten? Wil 
je mensen in beweging krijgen, maar weet 
je niet hoe? Snak je naar meer humor en 
lichtheid in het pastorale werk? Werk je 
graag associatief en met beelden? Dan is 
de workshop Provocatief Pastoraat iets 
voor jou. 
In deze workshop vertelt Marieke Sillevis 
Smitt het ‘wie, wat, waar, wanneer en 
waarom’ van het liefdevol humoristisch 
uitdagen van mensen. Het ‘hoe’ wordt 

in een demonstratie en twee oefeningen 
duidelijk. Welkom als je durft!
Marieke Sillevis Smitt is diaconaal predi-
kante, provokant en auteur van het onlangs 
verschenen boek: Provocatief Pastoraat, 
liefde, humor en uitdaging.

Liuwe H. Westra

Corinne Groenendijk

Frederike Bunjes

Marieke Sillevis Smitt

Bas van den Berg
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 Albert Jan Stam

•  Specialisatie in predikanten en kandidaten

•  Ook voor partner en gezin

•  Maximale aftrekposten

•  Doe-het-zelf mogelijkheid

•  Studiedagen voor predikantspartners

•  Hypotheekadvies

PredikantFiscaal
Belastingaangifte voor Predikanten

033 - 877 1000  |  WWW.BELASTINGAANGIFTEVOORPREDIKANTEN.NL

8. Zin in je werk

Workshop door Albert Jan Stam
Soms loop je als predikant tegen grenzen 
aan. Het kan gaan om leiderschap en 
rolopvatting of de juiste balans tussen werk 
en privé. Of je wordt geconfronteerd met 
hooggespannen verwachtingen, in jezelf 
of vanuit de gemeente. Met nog vijf jaar 
voor de boeg zoek je nieuwe inspiratie of 
misschien ben je nog maar net begonnen: 
‘Hoe kóm ik in mijn bevlogenheid?’ 
In deze workshop zullen we ingaan op 
de theorie achter stress, burn-out en 
bevlogenheid, bespreken we instrumenten 
die helpen bij het (her)vinden van zin 
in je werk en wisselen we persoonlijke 
ervaringen uit. 

Albert Jan Stam is in twee gemeenten 
predikant geweest en koos daarna voor 
coaching, organisatieadvieswerk, toezicht-
houderschappen en interim-bestuur. Hij is 
verbonden geweest aan o.a. organisatiead-
viesbureau Berenschot, Nyenrode Business 
Universiteit en Epafras. Momenteel is hij 
mede-eigenaar van Strategic Management 
Centre in Laren (NH). 
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  De enquête

In december is via de digitale 

nieuwsbrief van de BNP een enquête 

uitgezet onder de leden. Daarbij 

hebben we advies en hulp gevraagd 

van een professioneel 

onderzoeksbureau. Een 

samenvatting van de resultaten 

staat op de website en verschijnt nu 

ook in P&S. 

Ook ontvingen we een lezersbrief, 

let wel: voor de uitslag van de 

enquête bekend was. Zoals het 

colofon vermeldt vallen artikelen 

onder persoonlijke 

verantwoordelijkheid van de auteur. 

Het bestuur is het overigens met de 

auteur eens dat de kerk zelf het 

gesprek met de predikanten moet 

aangaan, en spreekt de kerk daar 

dan ook op aan. Tegelijk is het van 

belang goed te peilen wat onder de 

leden leeft. Dat gebeurde in een 

reeks digitale raadplegingen sinds 

het voorjaar van 2021. Uit het pas 

gehouden onderzoek komt een meer 

genuanceerd beeld naar voren. Nu 

we weten wat onze leden vinden 

kunnen we ook beter de koers 

bepalen.

Het bestuur zoekt bij de 

ambtsdiscussie in de PKN actief het 

gesprek met de kerkelijke leiding en 

met betrokken partijen. Ons doel 

was, is en blijft: opkomen voor de 

rechten van de predikant en zijn/

haar belangen. Daarbij hoort een 

stellingname in deze discussie die 

aansluit bij de enquête: dat we 

vinden dat er ruimte mag zijn voor 

de ‘pastor’, maar echt alleen onder 

voorwaarden, en niet overal. Dat 

zullen we dan ook blijven 

benadrukken en bepleiten.

Een kleine meerderheid is voor 

de pastor

Maar liefst 674 leden hebben aan het 
onderzoek over het profiel van de predi-
kant meegedaan: een respons van een op 
de drie lezers van de nieuwe digitale BNP-
nieuwsbrief. Een kleine meerderheid is het 
ermee eens dat hbo-opgeleiden werkzaam 
kunnen zijn als predikanten in de kerk. 
Een minderheid van de respondenten staat 
er negatief tegenover. De meerderheid van 
de respondenten vindt dat hbo-opgeleide 
predikanten niet op iedere werkplek of in 
iedere gemeente werkzaam kunnen zijn als 
predikant. 

Het verschil in kosten voor de gemeente

Van de respondenten vindt een meerder-
heid dat het verschil in kosten (voor de 
gemeente) tussen een hbo-opgeleide 
kerkelijk werker en een predikant kleiner 
moet worden of moet verdwijnen. Een 
duidelijke meerderheid vindt dat het 
profiel van een hbo-predikant beslist 
anders moet zijn dan die van een wo-
predikant. In antwoord op de open vragen 
benadrukt men dat er ook in de benaming 
onderscheid moet zijn: noem de hbo-
opgeleide ‘pastor’ geen predikant.

Niet overal een academisch opgeleide

 predikant

De meerderheid is het eens met de 
stelling dat sommige werkplekken/
gemeenten zonder lokale of bovenlokale 
betrokkenheid van academisch gevormde 
predikanten kunnen, een minderheid is 
het hier juist mee oneens. Als we kijken 
naar de mate waarin respondenten vinden 
dat academisch gevormde predikanten 
daadwerkelijk nodig zijn op iedere werk-
plek of in elke gemeente, valt op dat een 
meerderheid hen niet op iedere werkplek 
of in elke gemeente nodig vindt. 

Academische kwaliteiten

Nagenoeg alle respondenten vinden acade-
misch gevormde predikanten noodzakelijk 
voor de kerk. Zij geven aan dat zij hen 

voornamelijk noodzakelijk achten omdat 
deze predikanten meer hermeneutische en 
exegetische tools hebben, en omdat deze 
predikanten kennis van de grondtalen 
hebben. Opvallend is dat predikanten 
in instellingen of in categoraal pastoraat 
vaak noemen dat academisch gevormde 
predikanten meer analytisch vermogen 
en organisatiekennis hebben, dit wordt 
daarentegen door relatief weinig emeriti 
genoemd. 

Predikanten willen in een team werken

De meerderheid van de respondenten 
zou graag in een team van predikanten 
(academisch en hbo-opgeleid) werken. 
De meerderheid van de leden vindt het 
werken in teams op regionaal of plaatselijk 
niveau zelfs noodzakelijk. Op lokaal 
en classicaal niveau vindt een lichte 
minderheid dit noodzakelijk. Opvallend 
is dat predikanten in instellingen of in 
het categoriaal pastoraat wél in meerder-
heid vinden dat het werken in teams op 
lokaal niveau noodzakelijk is. Van de 
respondenten die het werken in teams op 
minimaal één niveau noodzakelijk vinden, 
vindt de meerderheid dat andere deskun-
digen (zoals een organisatiedeskundige) 
ook kunnen participeren.
 
Voorkeur voor een online vragenlijst

De enquête bevatte twee open vragen 
met de mogelijkheid zelf een antwoord 
te schrijven. Deze antwoorden vullen 25 
pagina’s tekst: het grootste deel van het 
rapport. Dat vonden de onderzoekers 
uitzonderlijk veel! Veruit het grootste 
deel van de respondenten heeft aan geen 
van de twee online ledenraadplegingen in 
september deelgenomen. Opvallend is dat 
de predikanten in instellingen of in cate-
goriaal pastoraat beduidend meer hebben 
deelgenomen dan de andere groepen. De 
grootste groep van de respondenten heeft 
een voorkeur voor een online vragenlijst 
voor een ledenraadpleging, een kleiner 
aantal geeft voorkeur aan zowel een onli-
negesprek als een vragenlijst. 

Het profiel van de predikant
Door Sjaak Verwijs
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Via een brede ledenraadpleging levert de 
BNP momenteel een bijdrage aan de dis-
cussie over het gewenste opleidingsniveau 
van predikanten: moeten die academisch 
gevormd zijn, zoals dat tot nu toe het geval 
is, of volstaat daartoe in de toekomst ook 
een hbo-opleiding? Ik waardeer het zeer, 
dat de Bond hierin (eigenlijk zoals altijd) 
voor een constructieve opstelling kiest. 
En tegelijkertijd ben ik toch ook enigszins 
ongelukkig met deze ledenraadpleging 
omdat ik vrees, dat het resultaat daarvan 
eigenlijk alleen maar negatief kan zijn. 
Die gedachte kon ik uiteraard nergens 
in de vragenlijst kwijt, want enquêtes 
vragen nu eenmaal nooit (ook deze niet): 
had u deze enquête misschien liever níet 
ingevuld? Daarom heb ik de redactie van 
P&S gevraagd die gedachte langs deze weg 
te mogen uitspreken.
Waarom ben ik ongelukkig met deze 
ledenraadpleging? In de eerste plaats 
vanwege het onderwerp. Kort gezegd: 
omdat ik niet begrijp, waar de kerk op dit 
punt überhaupt mee bezig is. In de hele 
maatschappij stijgt het opleidingsniveau 
en wordt voor steeds meer functies 
een ‘academisch denk- en werkniveau’ 
gevraagd. En dus … verlaagt de kerk haar 
opleidingseis voor het predikantschap naar 
hbo-niveau. Niet slim, zou je zeggen, als je 
als kerk ook in de toekomst maatschappe-
lijk relevant wilt blijven. Maar ja, als ik dat 
zeg als predikant, dan zie ik onmiddellijk 
een geamuseerde glimlach op het gezicht 
van mijn gesprekspartners verschijnen. 
Die glimlach zegt mij (al dan niet met 

daaraan toegevoegde expliciete bewoor-
dingen): ‘Haha, jaja, dat zeg jij natuurlijk 
als predikant. Heel logisch hoor, dat je voor 
je eigen predikantsbelang opkomt. Maar 
wij hebben als kerk natuurlijk nog wel iets 
meer aan ons hoofd om ons zorgen over 
te maken; denk aan te kleine gemeenten, 
teruglopende inkomsten en zo meer; 
begrijp je wel?’ 
Ja, dat begrijp ik heel goed. Dat zou wat 
mij betreft betekenen, dat de kerk inzet 
op werken in grotere verbanden en met 
minder betaalde krachten, maar wel goede 
betaalde krachten, en daarom nog steeds 
met als elementair profielvereiste een 
academisch denk- en werkniveau. Maar 
nog beter begrijp ik, dat het geen zin heeft 
als ik dat zeg, of misschien zelfs averechts 
uitpakt, omdat dat hoe dan ook verstaan 
wordt als een preken voor eigen porte-
monnee. Er is er maar één die kan zeggen 
dat ze voor het predikantschap de beste 
mensen wil hebben die ze krijgen kan en 
dat is de kerk zelf.
Dat is de tweede reden dat ik per saldo 
toch ook eigenlijk ongelukkig ben met 
deze ledenraadpleging: de BNP doet 
hiermee het werk dat de kerk eigenlijk 
zelf zou moeten doen. Opkomen voor de 
hoogst mogelijke kwaliteit van haar voor-
gangers is namelijk een zaak van de kerk, 
niet van de BNP. Als de kerk besluit dat zij 
de opleidingslat wezenlijk lager wil gaan 
leggen dan voorheen (en alles wijst erop 
dat het die kant op gaat), dan zij dat zo. 
Dan heeft harder of zachter tegenspartelen 
daarover van de BNP geen zin, maar dan 

doet de BNP er mijns inziens beter aan om 
zich langs de lijn van zijn kerndoelstelling 
(zorgen dat je als predikant ook nog enigs-
zins redelijk van je beroep kunt leven) 
specifiek te richten op de consequenties 
van die keuze. Die zullen namelijk pittig 
zijn. Want stel je voor: je krijgt straks 
goedkopere en duurdere predikanten. Met 
alle gevolgen van dien voor de predikant 
van de duurdere soort: die prijst zichzelf 
bij voorbaat uit de markt. Daar sta je dan 
met je roeping, je goede voornemens en 
je inmiddels forse studieschuld: zonder 
baan. Eigen schuld: dan had je maar de 
lichtere en goedkopere route naar het 
predikantschap moeten kiezen. Dan zou 
je – óók als de toekomstige traktementen 
voor academisch en hbo-opgeleiden gelijk 
getrokken zouden worden – beter af zijn 
geweest, want dat zou je een beduidend 
lichtere last in studiejaren en studieschuld 
met je meetorsen. 
Persoonlijk denk ik: zoiets mag je de jonge 
mensen die overwegen het waagstuk van 
een lange, zware en met onzekerheden 
omgeven academische route naar het 
predikantschap aan te gaan niet aandoen. 
Nu niet en in de toekomst niet. Daarvoor 
zou je ze moeten waarschuwen en ze 
moeten aanraden in hun eigen belang 
te kiezen voor de lichtere route naar het 
predikantschap. Dat zal de kerk naar ver-
wachting niet doen. Maar dat zou de BNP 
vanuit zijn kerndoelstelling wel kunnen 
doen en mijns inziens ook moeten doen. 
Die zou kunnen zeggen: als de bestaande 
plannen werkelijkheid worden, dan je kun 
uit oogpunt van een gezond loopbaanper-
spectief in de toekomst maar beter niet 
meer voor een academische theologische 
opleiding kiezen, maar gaan voor het dan 
beschikbare lichtste alternatief.
Dat is geen fijne bijdrage aan de discussie. 
Dat weet ik. Dat vind ik zelf ook. Daarvoor 
ben ik heel mijn leven al te zeer met hart 
en ziel zelf theoloog en predikant geweest. 
Maar dat zou wel een realistische bijdrage 
aan de discussie zijn. En misschien 
zou de kerk, geconfronteerd met deze 
consequentie van haar beleid, dan alsnog 
kunnen bedenken: goedkoop kan ook 
duurkoop zijn. 

Ga geen theologie studeren
Door Bernard Luttikhuis
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Ds Lennart Heuvelman is sinds septem-

ber 2022 predikant bij Stichting 

Ruimzicht. Voor veel predikanten is 

Ruimzicht een bekende stichting: som-

migen hebben in een van de convivia 

(studentenhuizen) van Ruimzicht 

gewoond, anderen hebben een beroep 

op de Aktie Late Roepingen gedaan en 

een aantal predikanten krijgt onder-

steuning via een coach door Heuvelman 

aangeraden. Ruimzicht huist in hetzelf-

de pand als de Bond van Nederlandse 

Predikanten, dus was het makkelijk om 

een interview te organiseren.

Hoe is je loopbaan tot nu toe geweest?

‘Ik ben in 1990 in Utrecht theologie 
gaan studeren. Ik ben geboren in een 
predikantsgezin en was er niet zomaar 
van overtuigd dat ik theologie zou gaan 
studeren. Ik had eerder veel twijfels. Mijn 
ouders vonden dat ik een beroepskeuzetest 
moest gaan doen en daaruit kwam dat ik 
veel had met taal, cultuur, geschiedenis en 
‘zingeving’. Met het idee dat je geen keuzes 
maakt voor de eeuwigheid ben ik dan toch 
theologie gaan studeren in Utrecht en heb 
daar ook de Kerkelijke Opleiding van de 
Hervormde Kerk gevolgd.’ 

‘In 1999 kwam ik terecht in Aagtkerke op 
Walcheren en deed ook ouderenpastoraat 
voor de Jacobskerk in Vlissingen. In 2004 
werd ik beroepen in de Lier (Westland) 
en in 2008 ging ik naar Naarden, de Grote 
Kerk, waar ik tot vorig jaar heb gewerkt. 
Afgelopen september ben ik bij Ruimzicht 
begonnen, voor 0,6fte. Per januari van 
dit jaar ben ik, voor een jaar, ambulant 
predikant in Leersum.

Hoe bekend was je met Ruimzicht?

‘In Utrecht ben ik gaan wonen in ‘Akapella’, 
aan de Kapelstraat. Ik heb daar een kleine 

‘Ik heb van huis uit geleerd niet in hokjes 
te denken.’                        Door Jasja Nottelman en Sjaak Verwijs

Ds Lennart Heuvelman. Foto: Bob Avinck
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vier jaar gewoond. Ik heb er een prachtige 
tijd gehad met veel gezelligheid en diep-
gang. Het was mooi om met elkaar een 
spirituele leefgemeenschap te vormen. Ik 
ben er aangescherpt als mens, als gelovige 
op eigen benen, ik heb geleerd om te 
reflecteren op jezelf, op wat er gebeurt in 
dit samenleven.’ 
‘Wat me nog goed bijstaat is dat ik in die 
tijd te maken kreeg met een huisgenoot 
die homoseksueel was, een ziekte als aids 
werd ontdekt in de wereld, een roerige 
tijd en voor mij was dat nieuw. Ik moest 
me ertoe verhouden en het bracht allerlei 
vragen naar boven: wie ben ik, waar sta 
ik? Het gesprek met huisgenoten van wie 
lang niet iedereen theoloog was, was heel 
waardevol.’ 
‘Ik heb van huis uit geleerd om niet in 
hokjes te denken. Mijn vader was vanuit 
de Gereformeerde Bond opgeschoven 
richting het midden van de kerk. Zijn 
ruimdenkendheid heeft me veel geleerd, 
hij was erop gericht om meer bezig te zijn 
met wat ons verbindt dan welke verschillen 
er zijn.’
‘Na mijn studententijd ben ik betrokken 
gebleven bij Ruimzicht, heb in het bestuur 
gezeten en was tot voor kort voorzitter van 
de Raad van Toezicht. Dat heb ik uiteraard 
on hold gezet toen ik ging solliciteren 
op de functie van predikant binnen 
Ruimzicht.’

Wat is je dagelijks werk binnen 

Ruimzicht?

‘Het werk laat zich onderverdelen in 
drie onderdelen: het studentenwerk met 
betrekking tot de convivia, de Aktie Late 
Roepingen en de coaching/intervisie voor 
predikanten.’
‘Er zijn negen convivia: in Amsterdam, 
Utrecht en Groningen. Voor deze huizen 
is het de vraag hoe je vorm geeft aan een 
kleine spirituele leefgemeenschap. Daarbij 
probeer ik ze te begeleiden. Een convivium 
wordt geleid door een drieschap, drie 
studenten die zorgen dat een convivium 
goed reilt en zeilt. Het is waardevol dat de 
samenstelling qua studenten pluriform is 
en dat is ook meteen een leerpunt. Leren 

waar je zelf voor staat, ruimte voor je 
ontwikkeling en je verhouden tot anderen. 
Het is altijd wel een vraag hoe je studenten 
op het spoor komt die dit kunnen en 
willen. Predikanten tippen jongeren nog 
weleens, soms hebben ouders zelf ervaring 
in een convivium. Er komen studenten uit 
diverse verenigingen, maar het moet wel 
een goede mix blijven en geen verenigings-
huis worden.’ 
‘Casa Mundo’ in Groningen springt 
eruit, omdat daar naast Nederlandse ook 
internationale PThU-studenten wonen. 
Binnen dit huis is het verschil in cultuur 
soms groot en vraagt het best wat van alle 
bewoners. In Amsterdam is er net een 
nieuw convivium gestart: ‘De Pastorie’. De 
Protestantse Kerk Amsterdam is eigenaar 
van het pand, verhuurt het aan Ruimzicht, 
en Ruimzicht exploiteert het pand. Wie 
weet is dit een model dat we nog verder 
kunnen uitbouwen.’ 
‘In Amsterdam is er overleg met een 
diaconaal werker van de kerk, om mee 
te kijken naar wat studenten kunnen 
betekenen voor anderen. De bedoeling is 
dat studenten in de verschillende convivia 
iets teruggeven als een vorm van dank-
baarheid vanuit een bevoorrechte positie. 
Dat kan eruit bestaan dat een student gaat 
wandelen met een blinde buurvrouw, of 
vrijwilligerswerk gaat doen bij de voed-
selbank of bij de Stichting Exodus. Nu na 
corona zal dit allemaal weer opstarten.’
‘Er wordt behoorlijk aanspraak gemaakt 
op de Actie Late Roepingen, ik heb het 
idee dat een fors aandeel van de studenten 
theologie die nu predikant willen worden 
eerst een andere studie en/of werk hebben 
gedaan. We behandelen de aanvragen en 
kijken hoe we ondersteuning op financieel 
gebied kunnen geven, op dit moment 
worden negen PThU-studenten financieel 
ondersteund.’
‘De laatste jaren is er een nieuwe tak voor 
Ruimzicht bijgekomen. We kunnen een 
rol spelen met betrekking tot individuele 
coaching en teamcoaching. Ik probeer 
hierin als een soort makelaar op te 
treden. Via een verkennend gesprek ga 
ik met een predikant op zoek naar een 

passende coach uit het deskundige 
Ruimzicht-coachesteam. Er zijn een aantal 
onderwerpen die regelmatig ingebracht 
worden. Het punt van pluriformiteit in de 
gemeente is vaak een bron van spanning. 
Een gemeente slaat een bepaalde richting 
in waar een predikant moeite mee heeft en 
zich opnieuw toe moet verhouden of een 
andere afslag zal nemen. In fusietrajecten 
kan het voorkomen dat de predikant(e) de 
gemeente niet meer herkent als zijn of haar 
gemeente of omgekeerd. Coaching kan 
ook goed ingezet worden om een burn-out 
voor te blijven. Al met al zien we met 
name predikanten die gevorderd zijn in 
hun carrière, in de afgelopen jaren hebben 
ruim 90 predikanten een coachingstraject 
via Ruimzicht doorlopen.’ ‘Voor teamcoa-
ching geldt dat soms samenwerking een 
probleem is en het goed is om te werken 
aan een klimaat waarin je geen concur-
renten van elkaar bent, maar elkaars 
sterke en zwakke plekken kent, om zo met 
elkaar een goed team te kunnen worden. 
De meeste predikanten zijn toch solisten, 
dus het is best een toer om teamspeler te 
worden!’

Heeft Ruimzicht plannen voor de 

toekomst?

‘Ruimzicht zal zich altijd aanpassen aan 
de tijd en inspelen op hoe de Protestantse 
Kerk en ook de Protestantse Theologische 
Universiteit zich ontwikkelt. Nu de PThU 
naar Utrecht verhuist zullen we ook weer 
kijken naar wat er ter plaatse mogelijk 
is. Uiteindelijk zijn we als Ruimzicht een 
expert als het gaat om studenten en kerk, 
dus hierin blijven we onszelf uitdagen!’ 
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Waar is het bonnetje?
Het invullen van de belastingaangifte Inkomstenbelasting 2022

door Claartje Slootmans

De blauwe envelop is op de deurmat gevallen en u weet: ook 

dit jaar is er een dag dat ik de aangifte inkomstenbelasting 

mag/moet invullen. U stelt het nog even uit, want op 1 maart 

2023 kunt u pas digitaal aangifte doen. Maar ja, u weet ook 

dat de aangifte voor 1 mei 2023 ingediend moet zijn (tenzij u 

uitstel aanvraagt). Dus op een dag zet u zich aan het invullen 

van alle gegevens voor de belastingdienst.

Omdat predikanten een bijzondere fiscale positie hebben, publi-
ceerde P&S tot nu toe elk jaar in februari een uitgebreid artikel van 
de hand van mw. mr. Jetske Bakker-Reitsma over de aangifte. Dit 
artikel bood predikanten een praktisch handvat bij de invulling 
van de aangifte. Ook dit jaar heeft mw. Bakker-Reitsma dit artikel 
willen verzorgen, maar voor het eerst staat het niet meer in P&S, 
maar integraal op het ‘alleen voor leden’ gedeelte van de website 
van de BNP, www.predikanten.nl/alleen-voor-leden/. In maart 
zal het artikel aangevuld worden met een handleiding voor het 
invullen van de schermen.
In het belastingartikel legt mw. Bakker-Reitsma helder de regels 
van de aangifte uit, zowel voor predikanten/pseudo-ondernemers 
als voor hen die gebruik maken van de opting-in regeling 
(pseudo-werknemers) en voor emeriti, alsmede enkele zaken die 
van belang zijn voor hen die in loondienst werken. 
In dit P&S-artikel wil ik enkele aspecten van de aangifte belichten. 
Voor de verdere uitwerking verwijs ik u naar het digitale artikel 
van mw. Bakker-Reitsma. 

De aanstelling van predikanten

Voor de belastingdienst zijn er verschillende manieren waarop 
u inkomen kunt verwerven. De belangrijkste zijn: (a) via een 
dienstbetrekking in loondienst, (b) via pensioen en andere 
uitkeringen, (c) via inkomsten uit overig werk, en (d) via 
inkomsten uit onderneming.  Elke categorie inkomen heeft zijn 
eigen regels. Gemeentepredikanten hebben meestal ‘inkomsten 
uit overig werk.’ Daarop zijn twee uitzonderingen: (i) in sommige 
kerkgenootschappen zijn predikanten werkzaam in loondienst. Bij 
de Doopsgezinden bijvoorbeeld betreft het alle predikanten, bij de 
PKN de predikanten in algemene dienst. Zij hebben inkomen in 
categorie (a): (ii) predikanten die hebben gekozen voor de opting-
in regeling. Ook zij vallen ook onder categorie (a) althans voor dit 
deel van hun inkomen. 

Inkomsten en aftrekposten

De basis van de belastingaangifte is eenvoudig. U moet al uw 
inkomsten opgeven bij de opbrengsten. Ook de vergoedingen 
die u ontvangt. Dat is een optelsom. Aan de andere kant kunt u 

aftrekposten opvoeren. Deze trekt u af van de inkomsten en over 
wat dan overblijft betaalt u inkomstenbelasting (en de premie 
Zorgverzekeringswet). 
De aftrekposten moeten allemaal aantoonbaar zijn. Deze moet 
u kunnen onderbouwen met bonnen. U kunt alleen aftrekken 
wat met de uitoefening van uw ambt te maken heeft. De regels 
daarvoor zijn in de jaren strenger geworden. In het artikel van 
mw. Bakker-Reitsma vindt u informatie over wat wel en niet 
aftrekbaar is. 
Een voorbeeld: belastinginspecteurs zullen niet snel een roman 
als vakliteratuur accepteren. Alleen vakliteratuur, dat is literatuur 
die binnen een bepaalde beroepsgroep algemeen wordt erkend als 
van specifiek belang, wordt erkend als aftrekpost. Bovendien blijkt 
uit contact met leden dat bonnetjes waarop alleen staat ‘boek’ niet 
altijd erkend worden (de titel moet vermeld zijn). 
Een ander voorbeeld: bij de inkomstenkant telt u, als u in een 
pastorie woont, 1,35 % van de WOZ-waarde van het jaar 2021 op. 
U trekt af wat u betaald heeft als woonbijdrage voor de ambtswo-
ning. Viel u onder de nieuwe regeling voor de woonbijdrage (die 
gebaseerd is op de WOZ-waarde van de pastorie) dan betaalde u in 
2022 1,35% van de WOZ-waarde van het jaar 2020 (!) of het door 
de kerk vastgestelde minimum van € 660,22. Dit kan zowel een 
negatieve als een positieve aftrekpost opleveren. 
In het nieuws heeft u kunnen lezen over het STAP-budget voor 
werkenden en werkzoekenden dat in de plaats is gekomen van de 
aftrekpost studiekosten. Studiekosten zijn vanaf 2022 niet meer 
aftrekbaar. 
Dit geldt NIET voor de gemaakte onkosten voor vakcursussen en 
permanente educatie in verband met de ‘inkomsten uit overig 
werk’. Uitgaven die betrekking hebben op het op peil houden van 
verworven kennis of bijblijven op het vakgebied zijn verwervings-
kosten en derhalve aftrekbaar bij de beroepskosten. Zie verder art. 
4.11 en 4.12 van het digitale artikel, alsmede onder 5.6. 

Tot slot een nieuwigheid. In 2022 zijn de kosten voor de inter-
netaansluiting (voor zover gespecificeerd op de rekening van de 
provider) weer aftrekbaar. Zie art. 4.5.

Opting-in

Opting-in (de keuze voor pseudo-werknemerschap) kan 
plaatsvinden bij een zeer hoge fiscale bijtelling voor de pastorie, 
die dan door opting-in gematigd wordt. Bij opting-in houdt de 
betalende instantie (in de PKN is dat de BCKP: de Beheercommissie 
Centrale Kas Predikanten) reeds de inkomstenbelasting in op 
het traktement. Er kan dan geen gebruik meer gemaakt worden 
van aftrekposten, maar wellicht wel van de Werkkostenregeling. 
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Hierover is de BNP in gesprek met de BCKP. De uitkomsten van 
dit gesprek zullen in 2023 duidelijk worden. Voor de aangifte van 
2022 heeft dit dus nog geen gevolg. Voor verdere informatie over 
de opting-in verwijs ik naar het artikel van mw. Bakker-Reitsma.

Ontwikkelingen m.b.t. bijtelling woonruimte en m.b.t. 

percentage inkomstenbelasting

Fiscale bijtelling woonruimte:
2021  1,45 % van de WOZ-waarde van 2020
2022  1,35 % van de WOZ-waarde van 2021
2023  1,20 % van de WOZ-waarde van 2022
In de loop der jaren is dus het percentage van de fiscale bijtelling 
verlaagd. Afhankelijk van de stijging (of soms daling!) van de WOZ 
zal het bedrag van de bijtelling afgenomen of toegenomen zijn. In 
veel gevallen wordt de toename van de WOZ gebalanceerd met de 
afname van het percentage, maar er zijn uitschieters. 

Inkomstenbelastingschijven

AOW-leeftijd nog niet bereikt:

Schijf              2021 2022  2023

1 37,10 % 37,07 % 36,93%

2 49,50 % 49,50 % 49,50 % 

AOW-leeftijd bereikt:

Schijf              2021 2022  2023

1 19,20 % 19,17 % 19,03 %

2 37,10 % 37,07 % 36,93 %

3 49,50 % 49,50 % 49,50 % 

Uit bovenstaande schema’s blijkt dat de inkomstenbelasting 2022 
gedaald is ten opzichte van 2021. Ook in 2023 zijn de percentages 
iets lager dan in het voorgaande jaar. Dit betekent dat u iets meer 
overhoudt van uw inkomsten. 

Box 3
Veel is er te doen om de berekeningen in box 3, sparen en 
beleggen. Mw. Bakker-Reitsma schrijft:

Door de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 is 

het systeem van de Box 3 heffing op z’n kop gezet, omdat het 

systeem van heffing onvoldoende rekening hield met de wer-

kelijke rendementen (met name spaargeld). Samen te vatten in 

het woord rechtsherstel. In 2022 geldt een de meest gunstige 

methode. Wanneer het oude systeem voordeliger is, dan wordt 

het oude systeem toegepast. Zo niet, dan wordt het nieuwe 

systeem toegepast.

En verder: 

De uitspraak van de Hoge Raad had betrekking op bezwaarma-

kers met betrekking tot de jaren 2017 en 2018 (feitelijk voor 

nog niet definitief vastgestelde belastingaanslagen tot en met 

het belastingjaar 2020). Voor deze bezwaarmakers heeft de 

Staatssecretaris op 4 februari 2022 besloten dat hun bezwaar-

schriften gegrond worden verklaard en dat binnen 6 maanden 

aanpassing plaats vindt van de belastingaanslagen die niet 

onherroepelijk vaststonden.  

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan onder 

andere op de vraag of rechtsherstel dient plaats te vinden voor 

degenen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt. De Hoge 

Raad heeft beslist dat voor niet-bezwaarmakers geen recht 

bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie.  

Op 4 november 2022 heeft de Staatssecretaris in een 

Kamerbrief medegedeeld dat niet bezwaarmakers geen actie 

hoeven te ondernemen, maar dat de uitkomst van vervolgpro-

cedures wordt afgewacht. Daarbij wordt een zogenaamde 

‘massaal bezwaar plus’-procedure geïntroduceerd. Met het 

invoeren van ‘massaal bezwaar plus’ wordt het mogelijk om 

ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve verminde-

ring in één keer een besluit te nemen. Hierdoor hoeven niet 

alle verzoeken individueel behandeld te worden. Hieromtrent 

heeft de Staatssecretaris nauw overleg gevoerd met diverse 

belangenorganisaties zoals de Bond voor Belastingbetalers, de 

koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de 

Consumentenbond. 

Met betrekking tot 2021 wordt door de Belastingdienst zelf al 

rekening gehouden met het “rechtsherstel”, inhoudende de 

berekening volgens twee methodes (zoals hiervoor onder A. en 

B. aangegeven). De aanslagen Inkomstenbelasting 2021 komen 

daarom in twee delen. 

Ook duurt het in verhouding langer voordat de definitieve aan-

slagen over oudere jaren worden opgelegd. 

Het Belastingplan 2023 voorziet in een overgangswet, voor 

de Belastingjaren 2023 tot en met 2025. Het is de bedoeling 

dat vanaf het belastingjaar 2026 een geheel nieuwe heffingssy-

stematiek in box 3 wordt geïntroduceerd. Uitgangspunt daarbij 

wordt een heffing op basis van werkelijk rendement (vermo-

gensaanwasbelasting). 

Tot slot
Net als aan het einde van het digitale artikel vermeld ik hier 
wellicht ten overvloede dat dit artikel met zorgvuldigheid is 
geschreven op basis van het artikel van mw. mr. Bakker-Reitsma. 
Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid kunnen noch de 
BNP, noch mw. Bakker-Reitsma aansprakelijkheid aanvaarden. Wel 
dank ik mw. Bakker-Reitsma en alle leden voor hun deskundig-
heid en vragen. Mocht u ook dit jaar vragen hebben, dan horen 
wij dat graag. De BNP is geen fiscaal specialist, maar kan u wellicht 
wel op weg helpen. 
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De Protestantse Kerk in Nederland
Op de website van de PKN is veel informatie te vinden over de AVG 
en de kerk. Zo staat er op de pagina over Privacy:
 “Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk 
in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsge-
gevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen die binnen de kerk met persoonsgegevens 
te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving 
houdt.” 
De BNP kan dit alleen maar onderschrijven, maar vraagt ook – op 
meer terreinen dan alleen het bsn-nummer – aandacht voor de 
omgang met gegevens van predikanten door de verschillende 
organen van de kerk. 

Reactie VKB Kerkrentmeesters
Navraag bij de VKB leert dat kerkrentmeesters vergelijkbare vragen 
hebben, zowel wat betreft het bsn-nummer als het bewaren van 
gegevens. De VKB verwijst op hun website naar de informatie en 
handreikingen van de PKN. Joost Schelling, directeur van de VKB, 
geeft de volgende tips voor kerkrentmeesters en predikanten:

1) Laat de communicatie rond de preekbeurtvergoeding 
rechtstreeks (liefst per mail) en alleen tussen penningmeester en 
voorganger verlopen. 
2) Leg de combinatie van geboortedatum en bsn-nummer niet 
vast in een database voor bijvoorbeeld een volgende dienst of 
volgend jaar. Dit betekent wel dat er herhaaldelijk naar gegevens 
moet worden gevraagd (en ja, dan moet de voorganger dit dus bij 
herhaling opgeven, maar het is wel zo veilig).
3) Voor de predikant: als er een fysiek formulier is, doe dan het 
formulier in een gesloten envelop, gericht aan de penningmeester, 
en laat deze in de kerkenraadskamer achter. 

Afronding
De grond van dit alles blijft de wettelijke verplichting voor 
‘inhoudingsplichtige gemeenten om het bsn-nummer te vragen 
en anderzijds het wettelijke verbod op het vragen naar het bsn-
nummer voor ‘niet-inhoudingsplichtige’ gemeenten. Helaas zorgt 
dit voor onduidelijkheid. Maar voorlopig gelden deze regels en 
zullen predikanten soms hun bsn-nummer moeten opgeven. 

Regelmatig vragen predikanten aan de BNP: mag een gemeen-

te om mijn bsn-nummer vragen? Het gaat dan vooral om 

declaratieformulieren voor preekbeurten. Van alle kanten 

wordt erop aangedrongen zorgvuldig met persoonsgegevens 

om te gaan en deze niet zomaar af te geven. Want wanneer 

een kwaadwillend persoon de beschikking heeft over het bsn-

nummer in combinatie met b.v. een geboortedatum, kan deze 

daar van alles mee doen. Toch is men in sommige situaties ver-

plicht om het bsn-nummer in combinatie met andere gege-

vens, op te geven. 

Mag een gemeente om het bsn-nummer vragen?
Tot 1 januari 2022 was het antwoord op deze vraag eenvoudig: 
nee, een gemeente mag dat niet. De wettelijke grondslag daarvoor 
ontbrak. Maar sindsdien is de wetgeving aangepast. Bij de 
zogenaamde ‘uitbetaling aan derden’, zoals de vergoeding voor 
een preekbeurt, wordt sindsdien een onderscheid gemaakt tussen 
uitbetalers (gemeenten) die ‘inhoudingsplichtig’ zijn en zij die dat 
niet zijn. Inhoudingsplichtig is de gemeente als deze een ‘loonhef-
fingsnummer’ heeft. Dat is het geval als de gemeente personeel 
in dienst heeft. Het gaat dan om werknemers. Dus niet om de 
gewone gemeentepredikant, maar wel om een organist, koster, 
kerkelijk werker of administratief medewerker. Op het moment 
dat een gemeente inhoudingsplichtig is moet zij vragen om het 
bsn-nummer. De gemeente moet dit doorgeven aan de belasting-
dienst. Dat is een wettelijke plicht. 
Maar als de gemeente niet inhoudingsplichtig is, dan mag zij 
niet naar het bsn-nummer vragen. De predikant kan alleen door 
navraag te doen bij de gemeente, erachter komen of een gemeente 
inhoudingsplichtig of niet is. 
Naast het bsn-nummer vraagt de belastingdienst om andere gege-
vens. Inhoudingsplichtig of niet, gemeenten moeten altijd naam, 
adres en geboortedatum van degenen aan wie zij vergoedingen 
uitbetalen, doorgeven aan de belastingdienst.  

Bescherming gevoelige gegevens 
Als gemeenten om het bsn-nummer moeten vragen, dan 
zijn ze vervolgens op grond van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) verplicht zorgvuldig met deze 
gegevens om te gaan. Bijvoorbeeld doordat alleen degene die de 
betalingen doet, inzage heeft in het formulier of door gegevens 
van tijd tot tijd te verwijderen (ook al betekent dat dat men 
predikanten er meermaals om zal vragen). Als predikanten zorgen 
hebben hierover, raadt de BNP predikanten aan om navraag te 
doen bij gemeenten: zijn ze inhoudingsplichtig en zo ja, hoe gaan 
ze met de gegevens om. 

Nogmaals: het bsn-nummer
Claartje Slootmans
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Het vorige nummer van P&S bevatte een 
bijdrage over zorgverlof voor predikanten. 
Twee predikanten schreven over hun 
ervaringen. Ook over ouderschapsverlof 
en partnerverlof vroegen wij twee per-
soonlijke opinies. Zowel maatschappelijke 
ontwikkelingen als de praktijk in de kerk 
dringen aan op een verruiming van de 
regelingen voor predikanten zoals die tot 
nu toe gelden:
• Het is niet goed om individuele predi-

kanten te belasten met onderhandelin- 
gen betreffende hun gezinssituatie. Het  
samengaan van een zakelijke / onder 
handelende rol met de pastorale rol die 
de predikant heeft kan tot spanningen en 
conflicten leiden. 

•  Een ruimere verlofregeling draagt bij 
aan een vermindering van ziektever-
zuim. In de huidige praktijk gebeurt het 
dat men zich – bij gebrek aan een recht 
op zorgverlof - vanwege noodzakelijke 
zorgtaken ziek meldt, waarbij sprake kan 
zijn van een oneigenlijke ziekmelding.

•  De extra kosten voor gemeenten zijn 
beperkt. Bij kortdurend en beperkt 
zorgverlof in onderling overleg worden 
predikanten in de huidige praktijk al 
doorbetaald, ook al is er officieel geen 
(betaald) zorgverlof geregeld. 

•  Sommige predikanten zijn goed in staat 
een individuele regeling te treffen, 
anderen niet. Een algemene regeling 
zorgt voor gelijke behandeling. 

•  De bestaande rechtspositionele rege-
lingen voor predikanten gaan (kennelijk) 
uit van de veronderstelling dat een 
predikant voltijds werkt. In een voltijds-
aanstelling is er naast de verplichtingen 
een behoorlijke vrijheid om de eigen 
werktijd in te delen. Predikanten die in 
deeltijd werken hebben daarnaast vaak 
een andere aanstelling die de vrijheid om 
de eigen werktijd in te delen beperkt. 

•  Een verruiming van de verlofregelingen 
heeft ook symbolische betekenis: er zijn 
grenzen aan de beschikbaarheid van de 
predikant. 

Zorgverlof en partnerverlof  voor predikanten (vervolg)   
             Door Sjaak Verwijs

Ouderschapsverlof

Mijn man en ik hebben drie kinderen onder de drie. In maart 2022 werden wij ouders 

van onze jongste. In de daaropvolgende zomer werd de wet betaald ouderschapsver-

lof aangepast. Voor 9 weken krijgen ouders een uitkering van het UWV ter hoogte van 

70% van hun dagloon. Het betreft alle werknemers in loondienst. Dat laatste hadden 

wij nog niet scherp toen vrienden ons adviseerden om betaald ouderschapsverlof te 

nemen. Mijn man stelde mij de vraag of ik al had overwogen om dat ook te doen? Het 

fulltime predikantschap doe ik met liefde, maar het vraagt tegelijkertijd veel van ons 

beiden. Na de geboorte van de oudste twee was ik er na het geboorteverlof aan toe 

om weer in de gemeente te beginnen. Dit keer lag dat anders. Ik heb langer nodig 

gehad om te herstellen, met name geestelijk. Ik merkte dat ik nog maar weinig energie 

en ruimte had voor het gemeentewerk. Doordat het herstel moeizamer verliep, 

hadden we als gezin ook nog geen nieuwe balans gevonden. Het leek mij dus verstan-

dig om het begin van mijn werkzaamheden nog even uit te stellen. Toen bleek dat het 

betaald ouderschapsverlof geen optie was, voelde ik teleurstelling en ook even paniek. 

Want wat was het alternatief? Mezelf ziek melden? De mogelijkheid om de hechtings-

relatie met het kind op te bouwen, het evenwicht in het gezin en in jezelf weer te 

vinden na de geboorte, zou mijns inziens voor iedereen mogelijk moeten zijn. Het is 

tenslotte vanuit de goede balans thuis, dat ik mijn ambt in de gemeente evenwichtig 

kan vervullen.

Joline van Poppel, predikant in Beesd

Werk aan de winkel

Het leek zo mooi getimed, de uitgere-

kende datum van ons derde kind. Op 1 

juli 2020 ging de vijf weken extra part-

nerverlof voor werknemers namelijk 

(‘aanvullend geboorteverlof’) in. Goed 

geregeld voor mij als vader, dacht ik in 

mijn naïviteit. Hechting, nabijheid is 

belangrijk in de eerste weken, 

maanden (ook: jaren) van de pasgebo-

rene. Liefst van beide ouders. 

Nauwelijks geboorteverlof voor part-

ners werkt ongelijkheid bovendien in 

de hand. En juist op dat punt (gelijk-

waardigheid van beide ouders) is er 

nog veel werk aan de winkel, zo is mijn 

ervaring. Maar helaas. Een blik op de 

arbeidsvoorwaarden en mailcontact 

met een PKN-jurist later wist ik beter: 

geen partnerverlof in de kerk. Zelfs de 

vijf dagen rond de bevalling (‘geboorte

verlof’) gelden niet voor predikanten 

die vader of moeder worden. Met 

Sverre, onze derde, lijkt het allemaal 

wel goed te komen. Mijn kerkenraad 

van destijds, in Austerlitz, stelde zich 

vriendelijk op. En sowieso werk ik ‘maar’ 

70 procent (als predikant en promoven-

dus), zodat er tijd overblijft om samen 

met mijn vrouw Harmke de kinderen 

groot te brengen. Gelukkig was en is er 

dus volop tijd om de opgelopen achter-

stand van het begin in te halen. Maar 

wat zou het voor toekomstige ouders 

mooi zijn als dit nog eens beter gere-

geld zou worden.  

Martin Boon, predikant in Arkel 
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Over een advies kun je geen klacht 

indienen. Dat was jarenlang de gedach-

te. Een advies - en dat is waar een visita-

tie op uitloopt - is immers geen besluit. 

Ook een advies om een predikant los te 

maken, is nog steeds niet meer dan een 

advies. Het zijn andere colleges, bij los-

making het generale college voor 

ambtsontheffing, dat op grond van het 

advies van de visitatie een eigen afwe-

ging maakt en een uitspraak doet. Dat is 

dan ook een rechtsprekend college en 

de colleges voor de visitatie zijn dat 

niet. Die brengen op basis van eigen 

bevindingen een advies uit. Niet meer 

en niet minder. Als dat advies niet deug-

delijk tot stand is gekomen, zal het 

college voor ambtsontheffing dat 

kunnen constateren en het advies terzij-

de kunnen leggen.

Terechte klachten

Toch kunnen er over het gegeven advies 
terechte klachten zijn. Dit constateerden 
we in het generale college al langer. Een 
betrokkene kan zich niet gehoord voelen. 
Of hij constateert dat in het rapport feiten 
niet goed worden weergegeven. Of zij 
kan tot de conclusie komen dat zij het 
slachtoffer is van een tunnelvisie. Ook kan 
hij sterk het gevoel hebben onbehoorlijk 
bejegend zijn. 
Kun je, als dat het geval is, ergens met je 
klacht naar toe? Tot voor kort niet. Wel 
hadden we vanuit het generale college een 
enkele keer een gesprek met iemand die 
een klacht had. Die wilde graag gehoord 
worden. Daarbij bleken klachten soms heel 
begrijpelijk en ook terecht. Bij ons groeide 
hierdoor het besef dat hier iets moest 
gebeuren. Maar wat?

Gedragscode voor de visitator

Allereerst werd opnieuw geprobeerd de 
kwaliteit van de visitatie zo goed mogelijk 
te laten zijn. Om dat te realiseren werd een 
gedragscode voor de visitator opgesteld, 
zodat voor iedereen duidelijk zou zijn 

Klachten over de visitatie
Door Klaas Bakker

wat je van een visitator mag verwachten. 
Vervolgens werden de trainingen onder 
de loep genomen en bijgesteld. De 
gedragscode is een van de onderwerpen 
die in deze trainingen een rol speelt. Maar 
ook conflicthantering, gespreksvoering, 
de analyse van wat er in een gemeente 
aan de hand is, het schrijven van een 
rapport en het komen tot een advies. En 
dat alles om een gemeente te helpen weer 
voluit gemeente van Christus te zijn. Dat 
is immers het doel van visitatie. Visitatie 
is dan ook niet een juridisch, niet een 
rechtsprekend college. Visitatie is eerder 
pastoraal, waarbij dat pastoraat ook 
kritisch kan zijn. Visitatoren schrijven 
dan ook geen proces-verbaal, maar bevin-
dingen. Die moeten natuurlijk wel feiten 
juist weergeven. Ook moet vermeden 
worden dat feiten en beoordeling van de 
feiten door elkaar gaan lopen. Uiteindelijk 
moeten deze bevindingen leiden tot een 
advies. 

Uitspraak bezwaren en geschillen

Tot onze verrassing deed het generale 
college voor bezwaren en geschillen de 
uitspraak dat in een bepaalde zaak het 
generale college voor de visitatie de klacht 
zelf kon behandelen. Dus het kon wel! In 
deze kwestie dan, aldus dit college, maar 
toch. Dit zette ons in het generale college 
aan het denken. Klachten die bij opzicht 
horen of bij bezwaren en geschillen 
zouden daar terecht moeten blijven 
komen. Veel klachten betreffen echter 
de wijze van optreden van visitatoren, 
het onjuist weergeven van feiten, het 
kleuren van feiten met beoordelingen, het 
onvoldoende horen van partijen. Vaak 
kwesties die de manier waarop de visitatie 
heeft plaats gevonden betreffen. Juist die 
werden na die uitspraak door bezwaren en 
geschillen vaker naar ons doorverwezen. 

Klachtencommissie

Voor ons was dit reden om een onafhan-
kelijke klachtencommissie in het leven te 

roepen. Deze zou de klachten gaan behan-
delen en een uitspraak doen. Het generale 
college zou vervolgens de uitspraak al dan 
niet overnemen. De vraag is vervolgens 
welke gevolgen dit moet hebben voor de 
werkwijze van de visitatie. De klachten-
commissie speelt dus een belangrijke rol 
in het optimaliseren van de visitatie. Een 
klachtenprocedure kan echter een gegeven 
advies niet ongedaan maken. Dat advies is 
door andere colleges immers al besproken 
en al dan niet uitgangspunt geworden voor 
vervolgstappen. Daarom is het van belang 
om bij klachten al tijdens de visitatie in 
gesprek te gaan met het classicale college 
dat de visitatie uitvoert. Dat college kan 
zo nodig ingrijpen in de lopende visitatie. 
Ook als de klacht na het afronden van de 
visitatie (let op: binnen 30 dagen) wordt 
ingediend, dient dit eerst te gebeuren 
bij het classicale college. Als dit contact 
onbevredigend verloopt en geen oplossing 
biedt, kan een klacht worden ingediend bij 
het generale college voor de visitatie. Dat 
zal de klacht ter beoordeling neerleggen bij 
de klachtencommissie. Wij hopen dat de 
klachtencommissie klagers recht zal doen 
en de visitatie waar nodig zal verbeteren. 
Wij willen immers niets liever dan dat 
mensen recht wordt gedaan.          

Klaas Bakker is emeritus-predikant en 
voorzitter van het generale college voor de 
visitatie.
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Een visitatie uit 2018 leidde tot klachten 

waarmee de predikant vergeefs aan-

klopte bij het college voor de ambtsont-

heffing, de colleges voor de visitatie, het 

college voor de behandeling van bezwa-

ren en geschillen, en de colleges voor 

het opzicht. De BNP stond de predikant 

als raadsman bij. Wanneer onzekerheid 

bestaat over de vraag welk kerkelijk 

lichaam bevoegd is tot het geven van 

een oordeel beslist volgens de kerkorde 

van de PKN het generale college voor de 

behandeling van bezwaren en geschil-

len wie dan wel bevoegd is. Dit college 

besloot in 2021 dat het generale college 

voor de visitatie bevoegd is een oordeel 

te geven over deze klachten, mits dit 

college de onafhankelijkheid en onpar-

tijdigheid waarborgt. Zo kwam de klach-

tencommissie visitatie tot stand. 

Een vertrouwelijk gesprek

Predikant x vroeg wegens spanningen in 
de gemeente om een gesprek met de visi-
tatie. Dit gesprek had het karakter van een 
bemiddeling, en was vertrouwelijk. Over 
een verslag is niet gesproken. Toch bleken 
visitatoren van dat gesprek een verslag te 
hebben gemaakt. Dat kreeg ds. x maanden 
later onder ogen, toen er inmiddels een 
buitengewone visitatie plaats vond. In het 
verslag stonden ontboezemingen, die x. 
onder andere omstandigheden voor zich 
had gehouden. Nu was er plotseling zwart 
op wit een verslag, waarin x. zich niet 
herkende en dat veel onjuistheden bevatte. 
Bovendien werd waar x. over personen 
had gesproken (het was immers een 
vertrouwelijk gesprek), door het gebruik 
van het verslag bij de visitatie de relatie 
met deze personen belast. 
Klacht 1 van ds. x. was, dat visitatoren 
daarmee de vertrouwelijkheid hebben 
geschonden. 

Een convenant afgeraden

Er is tijdens de visitatie een convenant 
opgesteld met als doel dat ds. x. en de 

U mag (niet) klagen
Door Sjaak Verwijs

gemeente op een ordentelijke manier 
afscheid van elkaar zouden kunnen 
nemen. De kerkeraad weigerde het 
convenant te tekenen. Ds. x. wijt dit aan 
een negatief advies dat visitator y. aan 
de kerkeraad gaf. Hij waarschuwde de 
kerkeraad voor niet te voorziene risico’s 
voor de gemeente. 
Klacht 2 van ds. x. was dat de visitator met 
zijn negatief advies partij is geworden en 
daarmee zijn neutraliteit, die van hem als 
visitator verwacht mocht worden, heeft 
opgegeven.

De klachtencommissie spreekt

Inmiddels heeft de klachtencommissie zich 
over de klachten van ds. x. uitgesproken. 
Wat de eerste klacht betreft is de com-
missie van oordeel dat visitatoren het 
onderscheid tussen een aanvankelijke 
bemiddeling en de daarop volgende visi-
tatie ten onrechte hebben veronachtzaamd. 
Wat hun in een vertrouwelijk gesprek ter 
kennis was gekomen hadden zij nooit 
mogen gebruiken voor de visitatie, tenzij 
met uitdrukkelijke toestemming van ds. x.. 
Nu daarvan geen sprake is geweest, is de 
klacht van ds. x. terecht. Dat geldt ook 
voor de tweede klacht. Terecht beklaagt 
ds. x. zich erover, dat de visitator partij is 
geworden. Om integer en betrouwbaar te 
kunnen zijn dient een visitator zich ervoor 
te hoeden dat hij ook maar de schijn van 
partijdigheid op zich laadt. Het generale 
college voor de visitatie sloot zich aan bij 
de uitspraak van de klachtencommissie. 

  Uit de gedragscode  
  voor de visitator 
  (2022)

De visitator heeft de plicht geheim te 

houden wat hem vertrouwelijk ter 

ore is gekomen. Hij gaat zorgvuldig 

om met de privacy van betrokkenen. 

De visitator maakt geen oneigenlijk 

gebruik of misbruik van informatie 

waarover hij vanwege zijn taak als 

visitator beschikt; niet voor zichzelf 

en niet voor anderen. 

De visitator gaat respectvol met 

anderen om, in woord, gedrag en 

geschrift. 

De visitator mag zijn kennis en 

invloed niet gebruiken om het 

belang van zichzelf of anderen bij 

wie hij persoonlijk betrokken is, te 

dienen. De visitator gaat ook actief 

en uit zichzelf de schijn van 

belangenverstrengeling tegen, door 

geen partij te zijn en geen belangen 

te hebben in de gemeente waar om 

bemiddeling gevraagd wordt

Klachten over het handelen of 

spreken van een visitator worden in 

eerste instantie behandeld door het 

betreffende classicale college voor 

de visitatie. Daarna kan, als de 

bespreking van klacht ontoereikend 

wordt geacht door de klager, een 

klacht worden ingediend bij het 

generale college voor de visitatie. 

Het generale college voor de 

Visitatie heeft hiervoor een 

klachtenregeling opgesteld en een 

onafhankelijke klachtencommissie 

benoemd.
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De generale synode van de Protestantse 

Kerk evalueerde op 12 november 2022 

de nota ‘Schuilplaats in de wildernis?’ uit 

1999 over kerkelijk beleid rond seksueel 

misbruik. Het principe ‘het belang van 

het slachtoffer staat voorop’ blijkt moei-

lijk uitvoerbaar, slachtoffers raken uit 

zicht, ondanks goede bedoelingen. De 

synode besloot tot concrete maatrege-

len om meer een ‘veilige kerk’ te zijn.

Vertrouwenspersonen 

In de ochtendzitting verkende de synode 
de breedte van het thema. Veel aandacht 
kreeg preventief beleid door het aanstellen 
van vertrouwenspersonen. Synodeleden 
stelden dat het beter is om vertrouwens-
personen van buiten de gemeente aan te 
stellen in plaats van uit de gemeente. Het 
kan lastig zijn om naar een vertrouwens-
persoon te gaan die je wellicht op een 
andere manier al jaren kent. Het voorstel 
is daarom een regeling te treffen die 
classes verplicht tot de aanstelling van een 
gemengd team van gekwalificeerde ver-
trouwenspersonen dat voor elke gemeente 
toegankelijk moet zijn, dan wel een rege-
ling die gemeenten verplicht tot aanstelling 
van een gemengd team van gekwalificeerde 
vertrouwenspersonen per gemeente of ring 
van gemeenten. Het Generale College voor 
de Kerkorde (GCKO) mag daarmee aan de 
slag, ook met een regeling om een VOG 
(verklaring omtrent het gedrag) verplicht 
te stellen voor ambts- en taakdragers in 
de kerk. Er zijn overigens ook gemeenten 
die van alle werkers die met kwetsbare 
mensen te maken krijgen vragen om een 
gedragscode te ondertekenen. Je moet 
het effect van codes en verklaringen niet 
overschatten, maar - zo benadrukten 
synodeleden - ze bieden wel een goede 
gelegenheid om veiligheid in de kerk ter 
sprake te brengen, want juist dat gebeurt 
nog onvoldoende. 

Opzichtprocedures 

Er is weinig zicht op het feitelijk verloop 

Werk aan de schuilplaats
Door Sjaak Verwijs

van opzichtprocedures rond seksueel 
misbruik in de afgelopen decennia. 
Tuchtuitspraken worden niet gepubliceerd, 
ook niet in geanonimiseerde vorm. 
Classicale opzichtcolleges zijn niet op de 
hoogte van elkaars jurisprudentie. Zowel 
van de kant van slachtoffers als van daders 
is er onvrede over de zorgvuldigheid en 
kwaliteit van procedures: niet alleen bij de 
opzichtcolleges maar ook bij de visitatie-
colleges die vooraf partijen spreken. De 
synode nam het voorstel aan om zaken 
met een verdenking van seksueel misbruik 
voortaan toe te vertrouwen aan één (inter-
classicaal) college voor het opzicht, met 
medeneming van de overige aanbevelingen 
in de nota als het gaat om verbetering van 
deze tuchtprocedure. 

Berouw en steun aan slachtoffers 

De ondersteuning die de kerk nu aan 
slachtoffers biedt bestaat voornamelijk uit 
de toewijzing van vertrouwenspersonen 
via SMPR (het interkerkelijk meldpunt 
seksueel misbruik in kerkelijke relaties) 
die daarvoor nauwelijks betaald worden. 
Juridische ondersteuning biedt de kerk 
niet. De synode sprak uit “berouw te 
hebben over het feit dat we als kerk 
tekortschieten in de wijze waarop we met 
slachtoffers van seksueel en geestelijk mis-
bruik binnen onze kerk zijn omgegaan en 
niet in staat geweest zijn de slachtoffers te 
beschermen.” Het bestuur van de diensten-
organisatie dient een beleid uit te werken 
waarin slachtoffers zoveel als mogelijk 
juridische, financiële en psychologische 
ondersteuning wordt geboden.

Duidelijkheid voor daders

In de middagzitting kwam het voorstel aan 
de orde om bij ernstige zaken van seksueel 
misbruik de mogelijkheid van terugkeer 
in het ambt voorgoed uit te sluiten. Wat 
precies onder ‘ernstige zaken’ te verstaan 
valt werd niet echt duidelijk. Twee sprekers 
zetten de toon. Een - in het dagelijks leven 
rechter - die erop aandrong het oordeel 

over te laten aan de colleges voor het 
opzicht. Zij beslissen immers over het 
opleggen en over het opheffen van tucht-
maatregelen en kunnen daarbij maatwerk 
leveren. En een ander – predikant - die 
stelde dat vergeving (als daarvan al sprake 
is) en een verbod op terugkeer in het ambt 
elkaar niet uitsluiten. Het kan nu eenmaal 
zijn dat de gevolgen van je daden blijvend 
op je rusten. De synode droeg het GCKO 
op een wijziging van de kerkorde voor te 
bereiden in die zin dat in gevallen ‘van 
deze zwaarte’ ontzetting uit het ambt kan 
worden opgelegd voor het leven. Dit moet 
op gelijke/overeenkomstige wijze (gaan) 
gelden voor kerkelijk werkers. 

De rol van de Bond

De kerk dient zich aan haar eigen regelge-
ving te houden. Zo schreef het bestuur van 
de BNP toen het moderamen een reactie 
vroeg op de voorstellen tot aanscherping 
van het huidige daderbeleid: ga dat beleid 
niet ter discussie stellen nu het pas op 
stoom begint te komen. Het verzwaarde 
daderbeleid met verplichte supervisie ging 
van start in 2015, en het gaat om trajecten 
van ongeveer vijf jaar. Nu pas komen de 
betrokken commissies en colleges voor de 
vraag te staan of een schorsing in het ambt 
van predikant na een supervisietraject kan 
worden opgeheven.
Soms wordt het de BNP verweten 
rechtsbijstand te verlenen aan predikanten 
die beschuldigd worden van seksueel 
misbruik. De BNP oefent geen tucht uit: 
dat doen de verschillende kerken waartoe 
onze leden behoren. Wel staan we leden 
bij om ervoor te zorgen dat procedures 
eerlijk en rechtvaardig verlopen. De kerk 
dient zich te houden aan fundamentele 
regels van een goede procesorde. In dat 
kader bracht in 2015 een werkgroep van 
deskundigen op verzoek van de BNP een 
(ongevraagd) advies uit ter verbetering van 
de opzichtprocedures. Van dat advies zien 
we een en ander terug in de besluiten die 
de synode nu heeft genomen. 
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Soms kan het voelen alsof je in de 

pastorie in een glazen huis woont. 

En alsof je als dominees-gezin en/of 

partner voortdurend in beeld bent. 

Onbewust of bewust let je een 

beetje op wat je zegt en wat je laat 

zien, of wat je juist niet laat zien. 

Tijdens deze tweedaagse gaan we 
spelen met zien en gezien worden, met 
maskers op en maskers af, met grenzen 
trekken of juist grenzen opzoeken. 
We gaan aan de slag met theater, spel, 
beweging, reflectie en uitwisseling. 
Laagdrempelig en speels met humor en 
ernst verkennen we het thema en delen 
we onze ervaringen met elkaar.

Onze voorjaarsconferentie wordt 
gehouden op 10 & 11 maart 2023. 
Locatie: Hydepark Doorn 
De conferentie wordt geleid door: 
Joyce Schoon, Pionier bij het 
Weilandklooster, docent clown en 
dans bij de 7evende hemel en Rebecca 
Schoon: domineesdochters, zussen en 
initiatiefnemers van Keiland. 

Voor informatie en aanmelding

www.predikantspartner.nl.

 

Prisma 
Voorjaarsconferentie ‘In Beeld’ 10 en 11 maart
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www.dominass.nl  -  0344-642404

Dominass assurantiën bv

“De predikanten verzekeraar”
Dagelijks zetten onze specialisten zich in om de verzekeringen van  

inmiddels ruim 3.700 predikanten zo goed mogelijk te beheren.

Kennis van zaken, een uitgekiend verzekeringspakket en  
een grote betrokkenheid bij uw persoonlijke situatie!

Kennismaken is eenvoudig:
bel en u ervaart het Dominass gevoel.

Het Dominass team 
is er voor u!



Financiële Raadgevers
van kooten 
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Nu ook voor uw verzekeringen!
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