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Betreft:  aanpassing regeling predikantstraktementen per 1 oktober 2022 
 
 
 
Veenendaal, 27 september 2022 
 
 
 
Geachte predikanten en colleges van kerkvoogden, 
 
Door middel van deze brief stellen we u op de hoogte van het besluit1 van de commissie toezicht en 
financiën tot aanpassing van de onkostenvergoedingen per 1 oktober 2022 en de indexering van de 
traktementen per 1 januari 2023. 
 
Aanpassing onkostenvergoeding periode 1 oktober tot en met 31 december 2022 

- De vergoeding van de vervoerskosten per auto wordt verhoogd van € 0,30 naar € 0,35 per km. 
- Compensatie energielasten minimaal € 150,- per maand. 

Bovenstaande aanpassingen gelden vooralsnog voor de periode oktober tot en met december 2022. D.V. 
november zal er een extra overleg van het georganiseerd overleg plaatsvinden om de laatste 
ontwikkelingen te bespreken en indien noodzakelijk de regelingen hierop aan te passen. 
 

 
Indexering 2023 
Het basistraktement en de daarvan afgeleide bedragen worden per 1 januari 2023 met 4% verhoogd. De 
door de Stichting Predikantstraktementen HHK uit te betalen periodieke verhoging wordt ook 
geïndexeerd met 4%. De vergoeding voor preek- en vacaturebeurten blijft € 120. In december ontvangt 
u de tabellen voor het jaar 2023. 
 
 

Toelichting  
Vanwege de sterk toegenomen energielasten is besloten om aan de predikanten een tegemoetkoming in 
de energielasten toe te kennen. Omdat een predikant geen zelfstandige woonkeuze en 
besparingsmogelijkheden heeft, is gekeken hoe er als gevolg van de gestegen energielasten op dit 
specifieke punt compensatie verstrekt kan worden. Deze compensatie is bedoeld als een tegemoetkoming 
in de extra energielasten. Dit betreft dus geen generieke verhoging van het traktement, maar betreft een 
tijdelijke extra onkostenvergoeding. De compensatie bedraagt minimaal € 150 per maand. Voor 
predikanten die nu al een vergoeding of compensatie krijgen, geldt dat deze vergoeding of compensatie 
aangevuld dient te worden tot minimaal € 150 per maand. In principe is de vergoeding werktijd 
onafhankelijk.  



 
Kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen 
Bovenstaande aanpassingen van de onkostenvergoeding en indexering 2023 gelden ook voor de 
kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen. Daarbij aangetekend dat de compensatie energielasten 
naar rato van de omvang van het dienstverband geldt. 
 
Nadere informatie 
Bij vragen en voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau 
bureau@hhk.nl of 0318 – 50 55 41. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
J. ten Klooster 
Directeur kerkelijk bureau 
 
 

1 Voordat er wijzigingen worden aangebracht in de regeling voor de predikantstraktementen en andere 
daarmee verband houdende regelingen en uitkeringen, wordt dit besproken in het georganiseerd overleg. 
In dit overleg hebben gedelegeerden vanuit de colleges van kerkvoogden, de dienstdoende predikanten, 
de kerkelijk werkers en vanuit de kerk het breed moderamen van de generale synode en de commissie 
toezicht en financiën zitting. De uitkomsten  en adviezen van het georganiseerd overleg worden ter 
besluitvorming voorgelegd aan de commissie toezicht en financiën en het breed moderamen van de 
generale synode. 
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