Bijlage 36 (art 50). Instructie voor deputaten financiële zaken (met aangebrachte
wijziging goedgekeurd door de Generale Synode 2007).

Art. 1 Naam en samenstelling.
Het door de generale synode ingestelde deputaatschap voor financiële zaken
Bestaat uit vijf leden en een algemeen secundus, om de drie jaren door de
generale synode te benoemen. De synode benoemt de voorzitter.
Tot lid kan niet worden benoemd:
a. het langstzittende lid van de aftredende deputaten;
b. hij/zij die deputaat is van één der kerkelijke kassen;
c. hij die door de generale synode tot quaestor is benoemd.

Art. 2 Taak.
Het deputaatschap heeft tot taak overeenkomstig deze door de generale synode
gegeven instructie inzake financiële aangelegenheden van generale synoden en
hun deputaatschappen en – desgevraagd – van kerken, classes en deputaatschappen
te informeren, te controleren, te beoordelen, te adviseren en te rapporteren.
Art. 3 Deskundige bijstand.
Deputaten kunnen zich bij de uitoefening van hun taak doen bijstaan door één of
meer deskundigen. Indien deze deskundigen een accountant is, dient hij certificeringsbevoegdheid te hebben. Elke generale synode bepaalt het bedrag dat de deputaten
daartoe in de volgende drie-jaarlijkse periode ten hoogste kunnen aanwenden.
Het bedrag der gemaakte kosten wordt door bemiddeling van de quaestor der generale
synode op advies van deputaten voor financiële zaken naar redelijkheid omgeslagen’
over de betrokken deputaatschappen.
Art. 4 Informatie.
Deputaten gaan elk jaar aan de hand van de gepubliceerde loonindexcijfers en andere
objectieve informatie na of en in hoeverre de minimum predikantstraktementen
moeten worden gewijzigd. Zij doen van het resultaat van dat onderzoek mededeling
aan de kerkenraden, predikanten naart 6 K.O., emeritipredikanten en kashoudende
deputaatschappen.
Deputaten geven tevens indicaties voor de te betalen vergoedingen voor bijzondere
diensten in andere gemeenten en voor vergoeding voor kosten.
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Art. 5 Controle.
Deputaten controleren jaarlijks de financiële administratie en de jaarstukken van alle
kashoudende deputaatschappen die aan de generale synode verantwoording schuldig
zijn, alsmede éénmaal per drie jaar die van de quaestor van de generale synode.
Zij betrekken in hun onderzoek de volledigheid van de verantwoording van de
ontvangsten, de rechtmatigheid van de uitgaven, de aanwezigheid en de wijze van
belegging der bezittingen, het bestaan der vorderingen en het bestaan en de
volledigheid van de schulden, de omvang van de liquiditeit en het vermogen, de
doelmatigheid van de administratie, de tenaamstelling van de rekeningen, de
beschikkingsbevoegdheid van de penningmeesters, de functiescheiding binnen het
betreffende deputaatschap, de scheiding tussen kerkelijke en particuliere of andere
administraties en voorts alles wat tot de financiële verantwoording behoort. Zo nodig
plegen zij overleg met de betrokkenen en in ieder geval geven zij van het resultaat
der controle kennis aan het betrokken deputaatschap opdat dit zijn penningmeester
kan dechargeren. Indien deputaten menen dat uitgaven wel rechtmatig maar misschien
niet (geheel) doelmatig zijn, geven zij hiervan kennis aan het betrokken deputaatschap
Art. 6 Beoordeling.
Deputaten beoordelen vóór de aanvang van de drie-jaarlijkse generale synode de driejaarlijkse begrotingen en de voorgestelde minimum bedragen van alle kashoudende
deputaatschappen die aan de generale synode verantwoording schuldig zijn.
Deputaten zijn gemachtigd desgevraagd een van het besluit van de generale synode
afwijkende minimum bijdrage vast te stellen voor die kashoudende deputaatschappen
die in enig jaar door onvoorziene omstandigheden een exploitatietekort van meer dan
10% van de begrote uitgaven hebben en wier liquiditeits- en/of vermogenspositie dit
moeilijk kan dragen. Zij geven van zulk een besluit kennis aan het aanvragende deputaatschap en aan deputaten Landelijk Kerkelijk Bureau, die het nader vastgestelde
bedrag opnemen in de minimum bijdragen-lijst bij het collecterooster.
Art. 7 Advies
Deputaten dienen alle kashoudende deputaatschappen die aan de generale synode
verantwoording schuldig zijn en de quaestor van de generale synode, alsmede desgevraagd alle andere kerkelijke vergaderingen en instanties van advies in aangelegenheden betreffende hun financieel beheer.
Zij streven daarbij naar uniformiteit in de onderscheiden jaarstukken en geven voorschriften voor de grondslagen van waardering van activa en passiva (waaronder verplichtingen) en de grondslagen voor de bepaling van het resultaat. Zij geven tevens
voorschriften voor de indeling van de financiële jaarverslagen.
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Art. 8 Rapport.
Deputaten brengen aan elke drie-jaarlijkse generale synode rapport uit:
a. van de door hen verrichte werkzaamheden;
b. van het resultaat der door hen ingestelde controle met advies omtrent het al of niet
verlenen van decharge over de gecontroleerde tijdvakken aan de beheerders van de
kassen;
c. van de naar hun mening door de generale synode te geven aanwijzingen of
opdrachten;
d. van de vermogenspositie van de onderscheiden begrotingen;
e. van hun beoordeling van de voorgestelde begrotingen.
Voorzover dit rapport het beleid van bepaalde deputaatschappen of personen dan wel
De vermogenspositie betreft, heeft het een vertrouwelijk karakter.
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