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Rondblik 
 
Jonge dominees 
 
P. Niemeijer 
 
De tijden zijn veranderd. Op allerlei gebied. Ook op dat van de studiefinanciering. 
‘Vroeger’ bestond een ingenieus systeem van kinderaftrek en kinderbijslag. Het werd 
gebruikt om kinderen van te laten studeren. Was het niet voldoende, dan vroegen 
ouders voor hun kinderen een ‘beurs’ aan. Bij het rijk. En al naar gelang het inkomen 
van de ouders was, werd die al of niet (geheel of gedeeltelijk) toegekend. 
 
Dat laatste gebeurde niet voor de studenten in Kampen. Waren ouders niet in staat de studie 
van hun zoon volledig te financieren, dan hadden we in de kerkorde artikel 19 staan: ‘De 
kerken zullen ernaar streven, dat er studenten in de theologie zijn. Zij zullen, als dit nodig is, 
financiële steun verlenen.’ Zo kenden we als kerken ‘deputaten ad artikel 19 KO’. Zij zorgden 
voor de noodzakelijke aanvullende steun van studenten in de theologie. Dat deden ze via de 
omslag voor ‘hulpbehoevende studenten’. 
 
De synode van Berkel 1996 
 
Inmiddels kent ons land al jaren geen kinderaftrek en kinderbijslag meer. Daarvoor in de 
plaats kwam een wet studiefinanciering. Voor jongeren van 18 jaar en ouder bestaat er een 
‘basisbeurs’, waarbovenop eventueel (en al naar gelang het inkomen van de ouders is) 
‘aanvullende’ steun geboden kan worden. Is ook dat niet toereikend, dan is er de mogelijkheid 
een rentedragende lening aan te vragen, die na de studie moet worden terugbetaald. 
Aanvankelijk werd voor studenten in Kampen de ‘basisbeurs’ (als vervanger van kinderaftrek 
en kinderbijslag) aanvaard, maar werd voor alle aanvullende steun een beroep gedaan op de 
kerkelijke steunverlening ad artikel 19 KO. Sinds de synode van Berkel 1996 is dat 
veranderd. Vanaf dat moment maken ook de Kamper studenten volledig gebruik van de wet 
studiefinanciering. 
In de gronden voor haar besluit wees de synode op de eigen verantwoordelijkheid van 
theologische studenten, hun ouders of voogden om zelf zich van de noodzakelijke middelen te 
voorzien met het oog op een verantwoorde financiering van de theologische studie (artikel 19 
spreekt immers over financiële steun ‘als dit nodig is’). De synode overwoog verder dat de 
aanvullende beurs die kan worden aangevraagd boven de basisbeurs, niet terugbetaald hoeft 
te worden. En zelfs als basisbeurs en aanvullende beurs niet toereikend zijn, kan een 
rentedragende lening worden aangevraagd. Daardoor ontstaat weliswaar studieschuld, maar 
dat achtte de synode niet onverantwoord. Een dergelijke schuldvorming op grond van studie 
is, aldus de synode, een algemeen aanvaard maatschappelijk gegeven. 
Voor studenten die bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of verandering van studie geen 
mogelijkheden hebben om gebruik te maken van de wet studiefinanciering, blijft een beroep 
mogelijk op financiële ondersteuning krachtens art. 19 KO. 
 
Probleem 
 
Met de besluiten van Berkel ontstond een nieuwe situatie voor de kerken: die hoeven 
gezamenlijk vanaf Berkel aanzienlijk minder geld uit te geven aan de financiële 
steunverlening ad art. 19 KO. Dat laat zich raden. 
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Maar er ontstond ook een nieuwe situatie voor beginnende predikanten. Bij de kerkelijke 
steunverlening naar art. 19 KO verviel de terugbetalingsverplichting voor de studieschuld op 
het moment dat een student als predikant zijn intrek nam in de pastorie. Een dominee begon 
zijn ambtelijke loopbaan dus zonder studieschuld (althans als hij door deputaten ad art. 19 
KO ondersteund werd, en niet als gehuwd student een beurs had moeten aanvragen bij het 
rijk). Dat is bij de wet studiefinanciering niet meer het geval. Jonge predikanten, over het 
algemeen al gehuwd tijdens hun studie, gaan over het algemeen de pastorie in met een 
studieschuld. Soms ook nog van hun vrouw. Een schuld die in de vele duizenden euro’s kan 
lopen. 
De synode van Berkel onderkende het probleem van de door haar geschapen situatie. In een 
van haar gronden sprak ze uit dat het de eigen verantwoordelijkheid van kerkenraden is om te 
bezien of de studieschuld van predikanten een dermate grote belasting is dat de kerk voor 
haar predikant desgevraagd een regeling dient te treffen. Met het oog op de voorziening van 
behoorlijk onderhoud (art. 11 KO) kunnen kerkenraden, aldus de synode van Berkel, gebruik 
maken van de richtlijnen van het GMV. Kunnen kerken met een jonge dominee een dergelijke 
regeling niet financieren, dan kunnen zij een beroep doen op deputaten ad art. 11 KO 
(‘hulpbehoevende kerken’). Aldus de GS Berkel 1996. 
Daarmee was op papier alles keurig geregeld. Maar in de praktijk ging het anders. In de eerste 
plaats paste het GMV de richtlijnen voor traktementen van beginnende predikanten niet aan 
de nieuw ontstane situatie aan. Vervolgens bleken consulenten niet altijd evenveel zicht op 
‘cijfertjes’ te hebben. En kerkenraden tenslotte vinden het vaak hun eer te na om 
‘hulpbehoevende kerk’ (ad art. 11 KO) te worden. 
En zo moeten jonge dominees-met-studieschuld het doen met traktementen uit de tijd dat 
dominees in de pastorie zaten zonder studieschuld. En zo wordt het onvermogen van kerken 
om aan hun financiële verplichtingen te voldoen, afgewenteld op de predikanten. 
 
Oplossing? 
 
De maatschappij kent uiteraard veel meer afgestudeerde ‘starters met studieschuld’. Daar zie 
je dat de oplossing vaak wordt gezocht in een goedkope starterswoning, een vrouw die aan 
het werk gaat en een flexibele opstelling op de arbeidsmarkt, waarbij een verbetering in 
honorering en arbeidspositie meteen wordt aangegrepen. Maar dat ligt bij een startende 
dominee anders. Hij moet in een ambtswoning met vaak forse onkosten. De gemeente 
verwacht het een en ander van de predikantsvrouw. Bovendien mag de baan van de pastoorse 
geen inbreuk maken op de fulltime beschikbaarheid van de dominee. En de dominee kan niet 
verkassen wanneer hij dat wil of hem iets beters geboden wordt. Gevolg: de studieschuld kan 
niet worden afbetaald en de rentelasten lopen op. 
Na een poos kopzorg en gepuzzel dat zijn arbeidsvreugde wegneemt en zijn vermogen om 
zich in te zetten aanvreet, wendt de dominee zich tot zijn kerkenraad. Vol schaamte: hij voelt 
zich falen, hij is natuurlijk niet zuinig genoeg. 
Vervolgens gaat de vraag van de dominee de kerkenraad een hele vracht energie kosten. Hoe 
komt het? Is de dominee wel zuinig genoeg met zijn geld omgegaan? Zijn we wel 
verantwoord bezig als we zijn traktement optrekken? Hoeveel kan de gemeente nog 
opbrengen? Enz. 
Na het verstrijken van een veel te lange periode, die aan beide kanten veel negatieve energie 
kost, wordt uiteindelijk een financiële regeling getroffen die de dominee voor zijn gevoel met 
‘morele koorden’ aan zijn gemeente bindt. 
Verkijkt u zich niet op de ernst van de problematiek! En denkt u ook niet dat het zich in de 
tweede gemeente wel vlot zal oplossen. Want op het moment dat de dominee in een volgende 
gemeente komt en iets meer financiële armslag krijgt, is zijn gezin ook weer ouder geworden. 



Nader Bekeken juni 2003 
Rondblik – P. Niemeijer  

3

Met de bijbehorende kosten van de kinderen. Ook dan is het moeilijk om schulden die uit de 
vorige gemeente zijn meegenomen, af te lossen. Zelfs van de hoge traktementen die u in de 
jaarcijfers van de kerk ziet staan. 
Ja, die ‘hoge traktementen’. Veel gemeenteleden zouden ze graag verdienen! Maar vergeten 
wordt vaak dat er hoge vaste lasten tegenover staan. Van die traktementen moeten immers 
ook de ambtskosten betaald worden. Plus de belastingen en premies, incl. bijvoorbeeld de 
WAZ, een premie voor de wet arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Uit onderzoek 
binnen en buiten onze kring blijkt dat predikanten ca. 70% van hun traktement kwijt zijn aan 
vaste lasten: rijks- en gemeentebelastingen, premies, particuliere ziektekostenverzekeringen, 
andere verzekeringen, energie, woonlasten, onderwijs van de kinderen (lesgeld, boeken, 
vervoerskosten), ambtskosten (werkplek, vakliteratuur, bureaumateriaal, representatie), auto, 
telefoon etc. Om u een indicatie te geven: in een gezin met zes kinderen tussen 8 en 20 jaar, 
dat niet in een gereformeerde onderwijsconcentratie woont, belopen de vaste lasten al heel 
snel zo’n € 50.000,-. En dan is er nog geen eten of kleding gekocht, laat staan gespaard voor 
reparaties of voor vervanging van inventaris etc. Dan wordt een openstaande (studie)schuld 
een molensteen! 
 
Aanvangstraktementen 
 
Denkt u niet dat dit artikel geschreven is door een gefrustreerde predikant die met financiële 
problemen worstelt. Ik weet niet wat studieschuld is. Ik ben geheel door mijn ouders 
onderhouden. Ik heb gediend en ik dien nu in gemeenten waar op een open manier over ons 
levensonderhoud gesproken werd en wordt, en waar wij wat dat betreft nooit echte zorgen 
gehad hebben. 
Denkt u ook niet dat dit het zoveelste negatieve verhaal is over het predikantschap. Want het 
is een rijke zaak de Here te mogen dienen. En de Here zorgt echt voor zijn knechten. Ook op 
materieel gebied. De wonderen zijn de wereld nog niet uit! 
Waar het me in dit artikel om gaat, is dat onze synode oog heeft gehad en een weg heeft 
gewezen voor een problematiek die nog steeds niet overal is opgepakt. Helaas zijn er nog 
altijd gemeenten waar geen regelmatig en geen gestructureerd overleg tussen kerkenraad en 
predikant plaatsvindt. Waar op allerlei punten ook geen openheid naar elkaar bestaat. Dan 
komt er ook geen oog voor de in dit artikel geschetste problematiek. 
Naar mijn idee zullen kerkenraden, consulenten en classes hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen waar het gaat om de aanvangstraktementen in kleinere gemeenten. Die moeten echt 
omhoog! Opdat jonge dominees niet met de molensteen van een studieschuld om hun 
financiële hals hoeven werken. Of zo u wilt: als een os moeten dorsen met een muilband om. 
Het verhogen van de aanvangstraktementen dient meteen een ander belang. Kerkenraden en 
predikanten lopen binnen onze kerken tegen steeds ingrijpender problemen op. Er wordt van 
‘kandidaten’ heel wat verwacht. Wat dat betreft mogen we blij zijn met mannen die op latere 
leeftijd naar Kampen gaan: de zij-instromers, waar Kampen zich uitdrukkelijk op richt bij de 
werving van studenten. Zij hebben vaak gezinnen met oudere kinderen en hoge lasten. Wat 
gebeurt er als die zich met hun gezin melden in hun eerste gemeente? Waar worden ze 
ingeschaald met hun dure gezin? Toch zeker niet in de laagste categorie met een paar 
dienstjaren? Helaas blijkt dat in de praktijk - tegen adviezen van het GMV en andere 
deskundigen in! - wel meer dan eens te gebeuren. 
Inzake de studiefinanciering zijn we ons gaan richten naar wat maatschappelijk aanvaard mag 
heten. Laten we daar ook oog voor hebben als het om het onderhoud van onze beginnende 
dominees gaat. Opdat ze hun werk kunnen doen zonder geremd te worden door de zorg om 
hun bestaan. Hun werk in de bewaring en verbreiding van het Evangelie. 
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Keuze 
 
Trouwens: laten niet alleen kerkenraden van jonge dominees eens in een open gesprek 
doorpraten over de materiële omstandigheden van hun predikant. Maar ook die van oudere 
predikanten met een duur gezin. Laat er gezocht worden naar een structuur waarin kerkenraad 
en predikant in vertrouwen met elkaar kunnen omgaan. En kunnen bepalen wat nodig is. Of 
moeten we het maar gewoon gaan vinden, dat predikanten alleen kunnen overleven dankzij de 
steun van hun familie of doordat hun vrouw gaat werken voor het huishoudgeld? En dat 
predikanten dus grote delen van de week aan huis gebonden zijn en niet meer fulltime 
beschikbaar, omdat hun vrouw moet werken? Wat voor predikanten krijgen we dan? Willen 
we die kant echt op? 


