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Aanhangsel bij de generale regeling voor de predikantstraktementen 

als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de generale regeling voor de traktementen, 
als bedoeld in ordinantie 13-42-1. 
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ALGEMEEN 
Onderstaande tabellen worden met ingang van 1 januari 2016 gehanteerd, tenzij bij de betreffende 
tabel een andere ingangsdatum is vermeld. 
 
Een Romeins cijfer (I, II, of III) boven een kolom van een tabel, geeft de groep aan. Pas de waarden toe 
van de groep waartoe uw gemeente behoort. De groepsindeling voor gemeenten is als volgt 
vastgesteld: 
0  tot  200 leden groep 3 (III) 
200  tot  400 leden groep 2 (II) 
400 en   meer leden groep 1 (I) 
Het ledenaantal van een gemeente is de som van het aantal belijdende, doop- en geboorteleden die tot 
een (combinatie)gemeente behoren. 
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1. DOOR DE KERKVOOGDIJ UIT TE KEREN TRAKTEMENT EN INHOUDING PENSIOEN 
 
Tabel 1:  De aanvangswedde: 
 

 
I  II III 

Geboortejaar Periodiek 
Per 

maand € 
Per 

maand € 
Per 

maand € 

1986 of later 0 3.398 3.239 3.079 

1985 1 3.402 3.243 3.087 

1984 2 3.406 3.248 3.093 

1983 3 3.410 3.254 3.099 

1982 4 3.414 3.258 3.105 

1981 5 3.418 3.263 3.111 

1980 of eerder 6 3.422 3.269 3.118 

 
 

Voor predikanten die de AOW leeftijd hebben bereikt en die 
nog aan een predikantsplaats zijn verbonden, gelden de 
volgende maandbedragen: 

I II III 

€ 2.788 € 2.742 € 2.483 

 
 
Tabel 2:  De vergoeding voor het gemis van een ambtswoning 

 De verplichting een ambtswoning ter beschikking te stellen berust bij de gemeente. Van deze regel kan 
met ingang van 1 januari 2016 niet meer afgeweken worden. Slechts wanneer een gemeente vanwege 
zeer bijzondere omstandigheden tijdelijk niet in staat is de predikant een pastorie ter beschikking te 
stellen, kan aan de predikant een vergoeding voor het gemis van een ambtswoning verstrekt worden. 
De vergoeding is niet hoger dan het bedrag dat de predikant aan huishuur verschuldigd is en maximaal 
als aangegeven in onderstaande tabel. 

   

 I II III 

Jaar € 12.000 € 12.000 € 12.000 

Maand € 1.000 € 1.000 € 1.000 

 
 
Tabel 3:  De tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering 
 Jaar Maand 
Tegemoetkoming ongehuwde predikant: € 4.644  € 387 
Tegemoetkoming gehuwde predikant: € 6.504 € 542  
 
Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een tegemoetkoming naar rato van de werktijd. 
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Tabel 4:  De vakantietoeslag (inclusief eindejaarsuitkering) 
 

Geboortejaar 

Aantal I II III 

periodieken 
Per 

maand € 
Per 

maand € 
Per 

maand € 

1986 of later 0 418 405 391 

1985 1 426 412 398 

1984 2 432 419 406 

1983 3 440 425 412 

1982 4 446 431 419 

1981 5 454 441 426 

1980 of eerder 6 460 447 432 

 
De vakantietoeslag (inclusief de eindejaarsuitkering) wordt in de maand mei door de gemeente 
uitgekeerd en heeft betrekking op de afgelopen periode van 1 juni tot en met 31 mei.   
Bij tussentijds vertrek dient de vakantietoeslag naar rato, gerekend in hele maanden, te worden 
uitbetaald. De oude gemeente betaalt tot en met de maand van losmaking en de nieuwe gemeente met 
ingang van de 1e van de volgende maand. 
 
(In 2013 zijn de tabellen voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering samengevoegd. 
De eindejaarsuitkering in de maand december is hierdoor komen te vervallen.) 
 
 
Tabel 5:  De onkostenvergoedingsregeling  
a. Vergoeding voor vervoerskosten: 
       De predikant heeft op declaratiebasis aanspraak op: 

- volledig 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.  

 
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- 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. 
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e. Vergoeding voor communicatie (telefoon, internet, ADSL etc.): 

De predikant heeft aanspraak op een vaste vergoeding van € 50,- per maand voor 
communicatiemiddelen. Hierin zijn alle kosten van gebruik (abonnement- en gesprekskosten en 
apparatuur) begrepen van telefoon (vast en mobiel), internet, ADSL, etc. 
Predikanten met beperkte werktijd hebben recht op een vergoeding naar rato van de werktijd. 
 

Bij langdurige afwezigheid van de predikant (b.v. wegens ziekte) worden de forfaitaire bedragen (de 
vergoedingen voor representatiekosten en voor de bureau- en administratiekosten) gedurende twee 
maanden doorbetaald. De onkostenvergoedingen welke op declaratie vergoed worden, komen in 
principe direct te vervallen. 
Een eventueel studieverlofperiode valt niet onder het begrip langdurige afwezigheid. 
 
 
Tabel 6:  De inhouding van het pensioenbijdragenverhaal 
Het pensioenbijdragenverhaal betreft de inhouding bij de predikant. 
 

Geboortejaar 

Aantal I II III 

periodieken 
Per 

maand € 
Per 

maand € 
Per 

maand € 

1986 of later 0 424 406 390 

1985 1 430 412 397 

1984 2 439 418 403 

1983 3 445 425 409 

1982 4 451 430 415 

1981 5 457 439 422 

1980 of eerder 6 463 445 427 

 
 
 
2. DOOR DE KERKVOOGDIJ UIT TE KEREN OVERIGE BEDRAGEN. 

 
Tabel 7:  De  vergoeding van de verplaatsingskosten 
 
a.  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). 
 

b.  Een vergoeding voor de inrichtingskosten. Onder inrichtingskosten worden alle kosten verstaan 
die volgens maatschappelijk gebruik of wettelijke regeling voor rekening van de huurder komen. Te 
denken valt aan het binnenschilderwerk, behang, stoffering, aansluiting apparatuur e.d. 

 
De onder b. bedoelde vergoeding voor inrichtingskosten bedraagt € 6.250 
  
Predikanten met een beperkte werktijd hebben recht op de volledige bedragen van beide onderdelen 
van de verplaatsingskosten. 
 
 
Tabel 8:  De  uitkering bij jubilea 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10a van de generale regeling heeft de predikant recht op een 
gratificatie bij het 25-jarig en 40-jarig ambtsjubileum. De gratificatie wordt berekend over de som van de 
maandbedragen van het basistraktement, de periodieke verhogingen, vakantietoeslag en vergoeding 
gemis ambtswoning en bedraagt de helft respectievelijk het geheel van deze som. Het bedrag wordt 
door de gemeente uitbetaald en vervolgens vanuit de Stichting Predikantstraktementen aan de 
gemeente vergoed. 
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3. OVERIGE VERGOEDINGEN EN BEPALINGEN 
 
 

Tabel  9:  Het vacaturegeld / consulentvergoeding 
De in de Regeling vergoeding consulenten bedoelde consulentvergoeding bedraagt: 
 
a. vergoeding voor de werkzaamheden van de consulent van € 105,00 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 preek- en vacaturebeurten, en rouw- en trouwdiensten van € 105,00 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  10:  Het vervangingsbedrag in elk geval van bijstand in het pastoraat  
De vergoeding per dagdeel in geval van bijstand in het pastoraat bedraagt: € 105,00.  
 
 
Tabel  11:  De  tijdelijke vrijstelling van het dienstwerk (vakantie en vrije zondagen) 

- 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. 
 
 
4. DOOR DE STICHTING PREDIKANTSTRAKTEMENTEN UIT TE KEREN BEDRAGEN 
Tabel  12: De periodieke verhogingen 
 

  Aantal 
periodieken Per maand Per jaar 

Geboortejaar 
 

€ € 

1986 of later 0 0 0 

1985 1 79 948 

1984 2 158 1.896 

1983 3 237 2.844 

1982 4 316 3.792 

1981 5 395 4.740 

1980 6 474 5.688 

1979 7 553 6.636 

1978 8 632 7.584 

1977 9 711 8.532 

1976 10 790 9.480 

1975 11 869 10.428 

1974 12 948 11.376 

1973 13 1.027 12.324 

1972 14 1.106 13.272 

1971 of eerder 15 1.185 14.220 

 


