Deputaatschap Onderlinge Bijstand en Advies (GS 2016)
Instructie Deputaten Onderlinge Bijstand en Advies (OBenA)
Art. 1 Samenstelling
Het door de generale synode ingestelde deputaatschap voor onderlinge bijstand en advies
bestaat uit negen primi leden en 5 secundi leden. De generale synode benoemt alle leden,
waarbij de voorzitter, penningmeester en secretaris in functie worden benoemd.
Deputaten benoemen uit hun midden plaatsvervangers voor de leden van het moderamen
alsmede tenminste drie leden die samen de sectie bouwaangelegenheden vormen.
Art. 2 Taak
Deputaten hebben tot taak in overeenstemming met de door de generale synode gegeven
instructie financiële middelen voor onderlinge bijstand te beheren en daaruit steun te
verlenen aan kerken, die niet in staat zijn te voldoen aan hun financiële verplichtingen
ingevolge artikel 11 K.O. of overigens in financiële moeilijkheden verkeren.
Deputaten hebben voorts tot taak kerken desgevraagd te adviseren inzake behoeften en
voorzieningen aan gebouwen en de daarmee verbonden financiële consequenties.
Zij kunnen zich hierbij zo nodig van deskundige bijstand laten voorzien.
Deputaten hebben ook tot taak, na melding daarover door deputaten voortijdige
ambtsbeëindiging (DVAP), uitkeringen te verzorgen bij voortijdige ambtsbeëindiging.
Art. 3 Middelen
De financiële middelen voor het deputaatschap onderlinge bijstand en advies worden
gevormd door zijn vermogen en worden aangevuld met de door de generale synode
vastgestelde bijdragen van de kerken en eventuele andere ontvangsten.
Art. 4 Steunverlening predikantskosten
a. Steunverleningpercentages
Deputaten verlenen financiële steun aan kerken door toekenning van een
maximale uitkering over een kalenderjaar op basis van het werkelijke en voor
deputaten aanvaardbare tekort.
De steun als in dit artikel omschreven, geldt uitsluitend voor kerken die per 1
januari van het desbetreffende jaar minder dan 250 (doop)leden hebben.
Op basis van een jaarbegroting kan een voorlopige toezegging worden gedaan,
waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. De grondslag voor de
berekening van de steun predikantskosten wordt – behoudens zeer bijzondere
omstandigheden – gevormd door het traktement, huisvesting, overige
vergoedingen en de tegemoetkoming ziektekostenverzekering, verminderd met
de neveninkomsten uit arbeid door de predikant, voor zover deze
neveninkomsten meer bedragen dan 15% van het minimum traktement,
respectievelijk van het traktement bij deeltijd.
Onderstaande tabel geeft de relatie weer tussen het aantal leden en de
maximale benoemingsomvang, c.q. steunpercentages.
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N (doop)leden per 1
januari van het jaar
waarover steun wordt
aangevraagd
Normale steun
predikantskosten *) bij
een ledental van N

N < 150

N = 150 t/m 174

N = 175 t/m 199

N = 200 t/m 249

35%

30%

25%

20%

50%

75%

75%

100%

*) predikantskosten
volgens richtlijnen
deputaten FZ
Benoemingspercentag
e van een
deeltijdpredikant bij
ledental van N

Steunpercentage bij beroep zonder toestemming OBenA
Lopend boekjaar:

0%

0%

0%

0%

1e boekjaar

0%

0%

0%

0%

2e boeklaar

50%

50%

50%

50%

3e boekjaar

100%

100%

100%

100%

b. Beroepingswerk
Gemeenten die aanspraak willen maken op steun in de predikantskosten en
eventuele draagkrachtuitkering zullen het beroepingswerk pas ter hand nemen,
dan wel een kerkelijk werker aanstellen, nadat deputaten op hun verzoek
hierover positief hebben beslist. De consulent overtuigt zich hiervan, alvorens de
beroepingsbrief mede te ondertekenen.
Een gemeente die zonder toestemming een beroep uitbrengt, zal over het
lopende kalanderjaar en het daarop eerste volledige boekjaar geen steun van
OBenA ontvangen.
Na deze periode – het tweede volledige boekjaar – wordt 50% van de normale
steun uitgekeerd. In het derde jaar wordt deze gemeente weer opgenomen in de
normale steunverleningprocedure (zie ook bovenstaande tabel).
Voor het tekort dat ontstaat in de jaren dat de gemeente niet (volledig) door
OBenA wordt gesteund, zal de betreffende gemeente zelf een oplossing moeten
vinden.
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c. Maximum steunbedrag per (doop)lid
De steun predikantskosten zal nooit meer bedragen dan een – door deputaten
OBenA periodiek te indexeren - bedrag per (doop)lid.

d. Inschaling
Deputaten kunnen binnen de geldende regelingen voor steunverlening
predikantskosten besluiten in gevallen dat een predikant op latere leeftijd (ouder
dan 30 jaar) in de ambtelijke dienst komt een leeftijd van dertig jaar als
startleeftijd met nul periodieken hanteren. Inschaling ten behoeve van de
steunverlening geschiedt dan volgens de regel: aantal “dienstjaren” is leeftijd
minus 30, echter nooit hoger dan de werkelijke inschaling.

e. Steun bij pastorale arbeid
Deputaten kunnen binnen het raam van de geldende regelingen voor
steunverlening in bijzondere gevallen vervangende of aanvullende steun
verlenen voor pastorale arbeid.
Deze steunverlening blijft op voorhand beperkt tot:
1. a. Hulp bij tijdelijke aanvulling of tijdelijke vervanging wegens noodzakelijke
uitbreiding van pastoraal werk dan wel het niet functioneren van de predikant
anders dan door ziekte.
1. b. Hulp aan gemeenten die helaas wellicht nog maar een beperkte
bestaansduur hebben.
2. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de personele invulling van deze
tijdelijke steun (predikant, pastoraal werker).
3. In beginsel wordt deze steun voor een periode van maximaal 5 (vijf) jaren
toegekend.
4. Deputaten kunnen ook steunverlening mogelijk maken aan een “herplant
gemeente” om kerkelijk werkers te steunen. Het percentage van het steunbedrag
aan een dergelijke gemeente zal nimmer hoger zijn dan dit bij een predikant zal
kunnen zijn.
f. Steun bij langdurige ziekte predikant
Van langdurige ziekte kan worden gesproken, als deze langer voortduurt dan zes
(6) maanden na ziekmelding bij de kerkenraad. De kerkenraad van de langdurig
zieke predikant kan zich – na consultatie van de consulent – tot de classis
wenden voor hulp en bijstand in pastoraat en prediking.
De kerkenraad kan zich door middel van de gebruikelijke wegen wenden tot en
een beroep doen op deputaten onderlinge bijstand en advies voor steun.
Deze steun zal nimmer hoger zijn dan het werkelijke tekort dat ontstaat door
extra uitgaven om het gemeentelijk leven voortgang te dien vinden.
Een en ander met inachtneming van hetgeen in artikel 4a bepaald is ten aanzien
van de neveninkomsten.
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g. Afbouwregeling steun predikantskosten
Kerken die het maximum ledenaantal van 249 (doop)leden overschrijden en de
voorgaande drie jaren steun ontvangen hebben voor de predikantskosten)
kunnen in aanmerking kunnen komen voor een afbouwregeling. Deze regeling
bouwt het steunbedrag als volgt af: In het eerste jaar, nadat de grens van 249 is
overschreden tot maximaal 67%, in het tweede jaar tot maximaal 33%, waarna
geen bijdrage meer wordt verleend.
Art.5 Draagkrachtuitkering
De draagkrachtuitkering is maximaal 30% van de vastgestelde en afgedragen
minimum bijdragen voor kerkelijke kassen. Deze steun geldt als aanvulling op de
steun predikantskosten voor die kerken die minder dan 250 (doop)leden hebben. De
draagkrachtuitkering wordt pro rato verstrekt over het aantal volledige maanden van
het jaar van de steunaanvraag dat de predikant in de gemeente heeft gewerkt. Met
ingang van 1 januari 2020 vervalt de draagkrachtuitkering geheel.
Art.6

Steunaanvragen
Deputaten stellen de kerkenraden ieder jaar in de gelegenheid door middel van een
mededeling in De Wekker een met redenen omklede steunaanvraag bij hun
secretaris in te dienen op de daarvoor bestemde formulieren, zoals een jaarrekening,
begroting en MJOP’n.
Deputaten zijn bevoegd aan de kerkenraden nadere schriftelijke of mondelinge
toelichting te vragen. Zij zullen alle ontvangen gegevens vertrouwelijk behandelen.
Indien zich na de datum tot het indienen van een aanvraag niet voorziene
omstandigheden voordoen, kunnen kerkenraden alsnog een aanvraag indienen.
In dat geval zullen de kerkenraden geen verplichtingen aangaan, waarvoor financiële
steun van deputaten nodig is, voordat deputaten op hun verzoek positief hebben
beslist.

Art 7 Beslissing
Deputaten beslissen binnen vier maanden na ontvangst van het steunverzoek en de,
zo nodig, gevraagde toelichting. Bij hun beslissing houden deputaten rekening met
de offervaardigheid van de gemeente, met de bestaande vermogenspositie en met
te verwachten ontwikkelingen.
Art.8 Verantwoording
Deputaten zijn verantwoording over hun beleid en financieel beheer verschuldigd
aan de generale synode.
Zij geven daartoe een verslag van hun werkzaamheden met overzichten van de baten
en lasten en van de bezittingen en schulden en de financiële middelen aan de
generale synode, onder gelijktijdige indiening van een begroting voor de
eerstkomende drie jaren.
Art.9 Bevoegdheid
Deputaten zijn naar artikel 84 K.O. en binnen hun instructie bevoegd tot:
a. het in ontvangst nemen van gelden, waaronder legaten en erfstellingen;
b. het verrichten van betalingen.

