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Onderwerp: uw brief van 14 december 2018 inzake ARKO-gelden  
 
Zeer geachte heer Frankemölle,  
 
Uw brief van 14 december 2018 met als onderwerp ‘verantwoording besteding ARKO-gelden’, 
die door u en de bisschopreferent aan de individuele bisschoppen is gezonden, is door het 
Economencollege besproken.  
 
Omdat u aangeeft dat u de verantwoording niet per bisdom, maar op geaggregeerd niveau van 
de hele kerkprovincie wilt opstellen, hebben de economen geïnventariseerd hoeveel capaciteit 
de bisdommen samen besteden aan werkzaamheden door de bisschoppelijk gedelegeerden 
voor het katholiek onderwijs en wat de gezamenlijke kosten zijn die de bisdommen aan andere 
activiteiten voor het katholiek onderwijs hebben besteed.  
 
De zeven bisdommen samen beschikken over in totaal negen bisschoppelijk gedelegeerden 
voor het katholiek onderwijs. Deze functionarissen zijn evenwel niet fulltime als bisschoppelijk 
gedelegeerde werkzaam, maar vervullen ook andere taken. 
Uit genoemde inventarisatie door de economen blijkt dat de zeven bisdommen samen 3,2 fte 
op jaarbasis besteden aan activiteiten die behoren tot de taken van de bisschoppelijk 
gedelegeerden (BG) voor het katholiek onderwijs zoals bedoeld in hoofdstuk II van het 
Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. Op basis van het normsalaris van een 
bisschoppelijke gedelegeerde (= het salaris van een pastoraal werker), bedragen de kosten per 
jaar voor één fte BG € 82.000,-.1  
Aan salariskosten voor de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs geven de zeven 
bisdommen derhalve samen per jaar een bedrag uit van ruim € 260.000,-. 
De gezamenlijke kosten voor andere activiteiten voor het katholiek onderwijs bedroegen in het 
schooljaar 2017/2018 voor de bisdommen ca. € 50.000,-.   
  
 
 

 
1 Dit bedrag is de som van het bruto jaarsalaris, het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering, de werkgeverslasten en de kosten van 

huisvesting en ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen. 



 

Ik vertrouw u hiermee naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

 
mw. mr. P.S.J.M. Daalmans,  
ambtelijk secretaris Economencollege   


