Bijlage bij de generale regeling voor de predikantstraktementen en
predikantspensioenen
als bedoeld in ordinantie 13-38-1 en 13-39-1.
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Algemeen
De tabellen in deze bijlage worden met ingang van 1 januari 2019 gehanteerd, tenzij bij de
betreffende tabel een andere ingangsdatum is vermeld.
De bedragen van de in deze generale regeling genoemde onderdelen van de bezoldiging worden
vastgesteld overeenkomstig ordinantie 13-37-4.
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1. Door het college van kerkvoogden uit te keren bezoldiging en
inhouding pensioen
Tabel 1.

Het basistraktement:

Vanwege artikel 6, lid 1 van de generale regeling,
Het basistraktement bedraagt per maand
€ 3.614
Voor predikanten die de AOW leeftijd hebben
bereikt en die nog aan een predikantsplaats
zijn verbonden, geldt het volgende
maandbedrag:
€ 2.945

Tabel 2.

De vergoeding voor het gemis van een ambtswoning

Vanwege artikel 5, lid 9 en overgangsbepaling 2 van de generale regeling,
De vergoeding voor het gemis van de
ambtswoning bedraagt per maand
€ 1.000
Toelichting
 Deze vergoeding wordt alleen verstrekt na toestemming van de commissie toezicht en
financiën.
 De hoogte van de vergoeding voor predikanten met beperkte werktijd is naar rato van de
werktijd.

Tabel 3.

De tegemoetkoming in de kosten vanwege de ziektekostenvoorziening

Vanwege artikel 9, lid 1 van de generale regeling.
Tegemoetkoming
Ongehuwde predikant
Gehuwde predikant

Jaar
€ 4.644
€ 6.504

Maand
€ 387
€ 542

Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een tegemoetkoming naar rato van de werktijd.
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Tabel 4.

De vakantietoeslag

Vanwege artikel 8, lid 4 van de generale regeling.
De vakantietoeslag bedraagt per maand
€ 486
Toelichting
 De vakantietoeslag bedraagt een percentage van de som van het basistraktement en de
periodieke verhogingen bij 15 periodieken.
 De vakantietoeslag wordt in de maand mei door de gemeente uitgekeerd en heeft
betrekking op de afgelopen periode van 1 juni tot en met 31 mei.

Tabel 5.

De vergoeding van onkosten

Vanwege artikel 13, lid 3 van de generale regeling.
a. Vergoeding voor reiskosten:
De predikant heeft op declaratiebasis aanspraak op:
- volledige vergoeding van openbaar vervoer (trein 1e klasse);
- een vergoeding voor:
 auto, motor, scooter van € 0,30 per km;
 bromfiets € 0,10 per km
 fiets € 0,05 per km
b. Vergoeding voor representatiekosten:
De predikant heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van representatie van
€ 1.200,- per jaar.
Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een vergoeding naar rato van de werktijd.
c. Vergoeding voor aanschaf vakliteratuur:
De predikant heeft aanspraak op een vaste vergoeding van € 480,- per jaar voor aangeschafte
vakliteratuur. Predikanten met beperkte werktijd hebben eveneens recht op deze vergoeding van
€ 480,- per jaar.
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d. Vergoeding voor administratie- en bureaukosten:
De predikant heeft aanspraak op een tegemoetkoming van € 600,- per jaar in de kosten voor
inrichting en onderhoud van werk- en studeerkamer, computer- en tekstverwerkingsapparatuur
en kantoorbenodigdheden (papier, porti enz.).
Dit bedrag is te besteden voor:
 afschrijving en onderhoud van computer- en tekstverwerkingsapparatuur;
 inrichting, afschrijving en onderhoud van werk- en studeerkamer;
 kantoorbenodigdheden en overige bureaukosten.
Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een vergoeding naar rato van de werktijd.
e. Vergoeding voor communicatiekosten:
De predikant heeft aanspraak op een vaste vergoeding van € 50,- per maand voor
communicatiemiddelen. Hierin zijn alle gebruikskosten (abonnements- en gesprekskosten en
apparatuur) begrepen van telefoon (vast en mobiel), internet, etc.
Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een vergoeding naar rato van de werktijd.
Afwezigheid predikant
Bij langdurige afwezigheid van de predikant (bijv. wegens ziekte) worden de forfaitaire bedragen
gedurende twee maanden doorbetaald. De onkostenvergoedingen welke op declaratiebasis vergoed
worden, komen in principe direct te vervallen.
Een eventuele studieverlofperiode valt niet onder het begrip langdurige afwezigheid.

Tabel 6.

De inhouding van de bijdrage voor het pensioen en de
arbeidsongeschiktheidsverzekering

Vanwege artikel 30, lid 3 van de generale regeling.
Het pensioenbijdrageverhaal betreft de inhouding op het traktement bij de predikant.
De inhouding op het traktement bedraagt
per maand
€ 489
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Tabel 7.

Regeling van de pensioenvoorziening en de
arbeidsongeschiktheidsvoorziening bij gemoedsbezwaarden

Vanwege artikel 32, lid 6 van de generale regeling.
Vergoeding aan gemoedsbezwaarde
predikanten per jaar
€ 4.000
Toelichting
 Hij die volgens de regeling van de sociale verzekeringsbank een ‘ontheffing wegens
gemoedsbezwaren’ heeft ontvangen, wordt niet opgenomen in de pensioenvoorziening
overeenkomstig artikel 28 en de arbeidsongeschiktheidsvoorziening overeenkomstig artikel
29 van de generale regeling.
 Bij arbeidsongeschiktheid, of bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kunnen
een predikant of zijn nabestaanden geen aanspraak maken op enige uitkering in deze.
 De ‘ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ wordt verkregen door middel van het tekenen
van de verklaring ‘verzekering niet gewenst’ en de ‘afstandsverklaring’ inzake de
pensioenvoorziening en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De verklaringen dienen,
ondertekend door de predikant en zijn eventuele echtgenote, uiterlijk op de dag
voorafgaande aan de dag waarop de bevestiging tot predikant plaatsvindt, te zijn ontvangen
op het kerkelijk bureau.
 De gemoedsbezwaarde predikant dient overeenkomstig ordinantie 13-26-5 zich te houden
aan de kerkelijke regels met betrekking tot ziekmelding en re-integratie.
 Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een vergoeding naar rato van de
werktijd.

Pagina 6 van 9

2. Door het college van kerkvoogden uit te keren overige bedragen
Tabel 8.

De vergoeding van de inrichtings- en verplaatsingskosten

Vanwege artikel 12, lid 1 van de generale regeling.
1. Een vergoeding voor het vervoer in Nederland van de predikant, zijn gezin en zijn inboedel (de
reiskosten van de personen en de nota van de verhuizer).
2. In overleg met de predikant en zijn gezin, en rekening houdend met hun wensen en voorkeuren,
draagt de gemeente in redelijkheid tevens de zorg en kosten voor:
- het voor gebruik aanpassen van de pastorie en pastorietuin;
- het voor gebruik gereed maken van de studeerkamer;
- het voor bewoning gereed maken van de pastorie. Naast zaken die duurzaam aan het
onroerend goed verbonden zijn, zijn hierin ook begrepen de kosten voor schilderwerk,
behang, stoffering, het gereedmaken van de overgebrachte inboedel, de aansluiting van
apparatuur en andere hiermee in verband staande kosten.
3. Wanneer over bovenstaande geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt aan de
predikant op declaratiebasis een vergoeding verstrekt ter hoogte van het in de tabel vastgelegde
bedrag.
Vergoeding in geval van tabel 8 lid 3
€ 10.000
Een predikant met beperkte werktijd heeft voor zowel lid 1, 2 als 3 recht op de volledige vergoeding.

Tabel 9.

De uitkering bij jubilea

Vanwege artikel 10, lid 1 van de generale regeling.
1. De predikant heeft recht op een gratificatie:
 bij zijn 25-jarig ambtsjubileum, een bedrag ter grootte van de helft van de som van het
basistraktement, de periodieke verhoging en de vakantietoeslag;
 bij zijn 40-jarig ambtsjubileum, een bedrag ter grootte van de som van het
basistraktement, de periodieke verhoging en de vakantietoeslag.
2. De bedragen genoemd in het eerste lid worden door de commissie toezicht en financiën, ten
laste van de kas voor de predikantstraktementen, uitgekeerd aan de gemeente van de door de
betreffende predikant bezette predikantsplaats.
3. De bedragen genoemd in het eerste lid worden vastgesteld op basis van maandbedragen. De
gratificatie voor de predikant wordt berekend naar even zoveel twaalfde delen als hij gemiddeld
gedurende zijn gehele diensttijd heeft gewerkt.
Toelichting

Pagina 7 van 9

Het bedrag wordt door de gemeente uitbetaald en vervolgens vanuit de Stichting
Predikantstraktementen Hersteld Hervormde Kerk aan de gemeente vergoed.

3. Overige vergoedingen en bepalingen
Tabel 10. Consulentvergoeding
Vanwege artikel 40, lid 1 van de generale regeling.
De vergoeding voor consulenten bedraagt:
a. Vergoeding voor de werkzaamheden van de consulent van € 105,- per dagdeel;
b. Vergoeding voor door de consulent gemaakte reiskosten van openbaar vervoer of
€ 0,30 per kilometer bij gebruik van de auto;
c. Vergoeding voor preekbeurten, en rouw- en trouwdiensten van € 105,- per beurt;
d. Vergoeding voor de gemaakte reiskosten, in verband met de onder c genoemde preekbeurten,
van openbaar vervoer of € 0,30 per kilometer bij gebruik van de auto.

Tabel 11. Het vervangingsbedrag in elk geval van bijstand in het pastoraat
Vanwege artikel 40, lid 5 van de generale regeling.

Deze vergoeding geldt voor predikanten voor gewone werkzaamheden die in een andere
gemeente bijstand in het pastoraat verlenen conform de mogelijkheid uit ordinantie 13
artikel 36.
De vergoeding per dagdeel in geval van bijstand in het pastoraat bedraagt: € 115,-.

Tabel 12. De tijdelijke vrijstelling van het dienstwerk (vakantie, vrije zondagen,
vertrek naar andere gemeente)
Vanwege artikel 14 van de generale regeling.




De predikanten zijn elk jaar gedurende zes of, als zij vijftig jaar of ouder zijn, zeven weken
vrijgesteld van hun dienstwerk;
Daarnaast zijn zij op tenminste tien zondagen vrijgesteld van de vervulling van hun
dienstwerk;
Een naar een andere predikantsplaats vertrekkende predikant wordt door zijn gemeente in
de gelegenheid gesteld om een tiental werkdagen vóór de in de akte van losmaking
vastgestelde datum van bevestiging de verhuizing naar zijn nieuwe gemeente te verzorgen,
behoudens afwijking bij onderling goedvinden in bijzondere omstandigheden.
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4. Door de Stichting Predikantstraktementen Hersteld Hervormde Kerk uit
te keren bedragen
Tabel 13. De periodieke verhogingen
Vanwege artikel 7, lid 3 van de generale regeling.
Aantal
periodieken Per maand
Leeftijd in jaren
€
84
1
30 of jonger*
168
2
31
252
3
32
336
4
33
420
5
34
504
6
35
588
7
36
672
8
37
756
9
38
840
10
39
924
11
40
1.008
12
41
1.092
13
42
1.176
14
43
1.260
15
44 of ouder

Per jaar
€
1.008
2.016
3.024
4.032
5.040
6.048
7.056
8.064
9.072
10.080
11.088
12.096
13.104
14.112
15.120

Toelichting



Voor de berekening geldt de leeftijd die de predikant op de eerste dag van het kalenderjaar
heeft.
Met ingang van 1 januari 2019 ontvangen predikanten jonger dan dertig jaar direct de eerste
periodiek na bevestiging in de eerste gemeente.

Pagina 9 van 9

