Kerkelijk bureau
Vendelier 51-D
3905 PC VEENENDAAL
Telefoon
Colleges van kerkvoogden van de Hersteld Hervormde gemeenten
(0318) 505541
c.c. Breed moderamen generale synode
Internet
c.c. Leden generale synode
www.hersteldhervormdekerk.nl
c.c. Scribae classes
Email
c.c. Commissie toezicht en financiën
bureau@hersteldhervormdekerk.nl

kenmerk:
onderwerp:

BR20161222
toelichting bij tabellen 2017

Veenendaal, 23 december 2016

Geacht college,
Deze brief met bijlage is bestemd voor de persoon in uw college of gemeente die belast is met de
uitvoering van de betalingen aan uw predikant inzake het traktement, respectievelijk de betaling van de
vergoedingen aan gastpredikanten of consulent.
In de bijlage bij deze brief vindt u het “Aanhangsel bij de generale regeling voor de
predikantstraktementen als bedoeld in artikel 2, lid 3 van de regeling”, ofwel de tabellen met de
bedragen voor de traktementen, vergoedingen en inhoudingen.
De commissie toezicht en financiën heeft deze tabellen voor 2017 vastgesteld. Hieraan voorafgaand
heeft het ‘georganiseerd overleg’ plaatsgevonden.
Waar in deze brief wordt gesproken over “de tabellen” worden de tabellen voor het jaar 2017, zoals
beschreven in de bijlage, bedoeld.
Geldigheid tabellen
De tabellen voor het jaar 2017 gaan in per 1 januari 2017. De tabellen blijven gelden totdat er (voor een
onderdeel) een nieuwe tabel verschijnt.
Aanvangswedde en periodieke verhoging 2017
De aanvangswedde en de daarvan afgeleide bedragen zijn voor 2017 verhoogd met 1,50%; de
periodieke verhogingen zijn eveneens met 1,50% verhoogd.
De vergoeding voor preek- en vacaturebeurten is € 105,00 per dagdeel gebleven.
Algemene toelichting
De meeste tabellen werken als volgt: op de regels vindt u het geboortejaar van uw predikant, in de
kolommen vindt u het Romeinse cijfer dat de groep aangeeft waartoe de gemeente behoort. Op het
kruispunt van geboortejaar en groep welke voor de predikant en gemeente van toepassing zijn, vindt u
het bedrag wat in uw situatie geldt.
De groepsindeling voor gemeenten is als volgt vastgesteld:
0
tot
400 leden
groep 2 (II)
400
en
meer leden groep 1 (I)
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Wijziging groepsindeling per 1 januari 2017
Met ingang van 1 januari 2017 worden alle gemeenten ingedeeld volgens bovenstaande
groepsindeling. (De indeling voor groep 3 was: 0 tot 200 leden.)

* Overgangsbepaling voor gemeenten met een predikant:
Voor gemeenten waaraan een predikant verbonden is, geldt de volgende overgangsbepaling:
- Indien een gemeente wordt ingedeeld in een andere groep, vindt géén aanpassing van het
traktement en de groepsafhankelijke emolumenten plaats ten aanzien van de predikant die aan
deze gemeente verbonden is. Eerst wanneer een gemeente vacant is, wordt volgens de nieuwe
groepsindeling beroepen.
Het ledenaantal van een gemeente is de som van het aantal belijdende, doop- en geboorteleden die tot
een (combinatie)gemeente behoren.
Bedragen gelden voor predikanten met een volledige werktijd in een predikantsplaats. Predikanten met
een beperkte werktijd ontvangen, over het algemeen, bedragen naar rato van de deeltijdsfactor. Indien
dit anders is, staat het bij de betreffende tabel of het betreffende onderdeel aangegeven.
De nummering van de tabellen hieronder correspondeert met de nummering die in de bijlage wordt
gebruikt.
Voor 2017 zijn de tabellen verder vereenvoudigd. Het doel van deze vereenvoudiging is te komen tot
een begrijpelijker en praktisch toepasbare regeling.
Tabel 1:
De aanvangswedde
In het kader van de vereenvoudiging van de regeling voor de predikantstraktementen zijn, evenals in
voorgaande jaren drie periodiekenregels van tabel 1 (en van tabel 4 en tabel 6) vervallen. Het
voornemen is om ook het komende jaar drie regels te laten vervallen, zodat er één bedrag per groep
overblijft.
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 voor gemis ambtswoning is voor 2017 vastgesteld op € 1.000,- per maand.
Tabel 3:
De tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering
De tegemoetkoming is een vast bedrag per maand voor de predikant en, indien van toepassing, zijn
vrouw, ongeacht de daadwerkelijke kosten van de afgesloten ziektekostenverzekering. Ook
gemoedsbezwaarde predikanten ontvangen deze tegemoetkoming. Predikanten met beperkte werktijd
ontvangen een evenredige tegemoetkoming.
Tabel 4:
De vakantietoeslag (inclusief eindejaarsuitkering)
De vakantietoeslag, inclusief de eindejaarsuitkering, wordt berekend over het basistraktement, de
periodieke verhoging en de vergoeding voor het gemis van een ambtswoning en komt geheel ten laste
van de gemeente. Neemt u nota van hetgeen geregeld is omtrent de berekening en uitbetaling, ook bij
tussentijds vertrek. De vakantietoeslag wordt in de maand mei uitbetaald.
Tabel 5:
De onkostenvergoedingsregeling
De bedragen van de onkostenvergoedingsregeling zijn voor 2017 niet aangepast.
Tabel 5 a:
De vergoeding voor vervoerskosten
Vergoedingen voor vervoerkosten zijn voor uw predikant aan te merken als inkomsten.
De vergoeding vervoerskosten wordt gegeven op declaratiebasis, d.w.z. dat de predikant zelf zijn
kosten kan declareren tot het in de regeling genoemde maximum. Bewezen moet kunnen worden dat
de kosten werkelijk gemaakt zijn.
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Tabel 5e:
De vergoeding voor communicatie
Vaak is er sprake van een abonnementsbedrag waarin tevens de gesprekskosten begrepen zijn.
Uitsplitsing van de gesprekskosten is vaak niet meer mogelijk. In de vergoeding voor communicatie zijn
alle kosten van gebruik (abonnement- en gesprekskosten en apparatuur) begrepen voor telefoon (vast
en mobiel), internet, ADSL, etc.
Tabel 6:
Het pensioenbijdragenverhaal
Predikanten dragen zelf bij in de kosten van hun pensioenvoorziening. Het pensioenbijdrageverhaal
betreft de inhouding bij de predikant. Het tabelbedrag is afhankelijk van het geboortejaar van de
predikant, en de groepsindeling van uw gemeente.
Regeling bij gemoedsbezwaarde predikanten
Voor gemoedsbezwaarde predikanten is geen pensioenvoorziening en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten.
Ook bij gemoedsbezwaarde predikanten wordt het tabelbedrag ingehouden op het traktement. Maar dit
ingehouden tabelbedrag dient vervolgens weer op de (spaar)rekening van de predikant gestort te
worden.
Sinds 2010 wordt aan de gemoedsbezwaarde predikant tevens het omslagbedrag dat gemeenten
verschuldigd zijn aan de Stichting voor de Predikantspensioenen uitbetaald.
Dit omslagbedrag wordt gevormd door enerzijds de af te dragen premies aan de verzekeringsmaatschappijen, en anderzijds door de uitvoeringskosten van de Stichting voor de
Predikantspensioenen. Besloten is dat vanaf 2012 op de uitbetaling van het omslagbedrag aan de
gemoedsbezwaarde predikant, de stichtingskosten in mindering worden gebracht.
Voor 2017 is het omslagbedrag per predikantsplaats vastgesteld op € 4.800 en zijn de stichtingskosten
bepaald op € 480. Gemoedsbezwaarde predikanten ontvangen dus op hun (spaar)rekening het
ingehouden bedrag van tabel 6 én € 4.320 (op jaarbasis) van het omslagbedrag.
Tabel 7:
De vergoeding van de verplaatsingskosten
Met ingang van 1 januari 2014 is de leeftijdstabel voor de inrichtingskosten vervallen. In plaats hiervan
is, ongeacht de leeftijd van de predikant, een vast bedrag voor de inrichtingskosten van toepassing. De
vergoeding bedraagt € 6.250.
Tabel 9:
Het vacaturegeld / consulentvergoeding
In tabel 10 zijn de in de Regeling vergoeding consulenten bedoelde bedragen opgenomen. De
consulentvergoeding bedraagt in 2017: € 105,00 per dagdeel. De vergoeding voor een preek- en / of
vacaturebeurt bedraagt in 2017: € 105,00.
Tabel 12:
De periodieke verhogingen
Met ingang van 1 mei 2005 worden de periodieke verhogingen maandelijks centraal uitbetaald door de
Stichting Predikantstraktementen. De predikanten ontvangen hun periodiek, op basis van de in deze
tabel genoemde bedragen, maandelijks van de Stichting Predikantstraktementen.
Te betalen traktement ten laste van gemeente / kerkvoogdij
Hieronder volgt een samenvatting van de opbouw van het traktementsbedrag, minus inhoudingen plus
emolumenten, dat ten laste komt van de plaatselijke gemeente.
De volgende bestanddelen komen ten laste van de gemeente:
bestanddeel
betaling/inhouding
aanvangswedde - basistraktement
betaling
vergoeding gemis ambtswoning
betaling
tegemoetkoming premie ziektekostenverz. betaling
vakantietoeslag incl. eindejaarsuitkering
betaling
pensioenbijdragenverhaal
inhouding
overige vergoedingen
betaling
overige emolumenten
betaling

periode
maandelijks
maandelijks, indien van toepassing
maandelijks
jaarlijks, in mei
maandelijks
aanspraak of op declaratiebasis
aanspraak of op declaratiebasis

Het aldus verkregen totaalbedrag maakt u maandelijks over aan uw predikant.
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Periodieke verhogingen ten laste van de Stichting Predikantstraktementen
Zoals eerder vermeld komen de bedragen van de periodieke verhogingen ten laste van de Stichting
Predikantstraktementen. De periodieken worden door de stichting maandelijks uitbetaald aan de
predikanten. De gemeenten ontvangen vanuit de Stichting Predikantstraktementen jaarlijks een factuur
op basis van de door de classis vastgestelde omvang van de predikantsplaats.
Informatie aan predikanten
Predikanten worden via een aparte brief over de aanpassing van hun traktementen en emolumenten
geïnformeerd.
Tenslotte
Het kerkelijk bureau heeft u met deze brief en de bijlage, namens de commissie toezicht en financiën,
willen informeren over de bezoldiging van de predikanten, opdat ook deze zaken in de kerk met orde
geschieden.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Indien u nog vragen heeft kunt u contact
opnemen met het kerkelijk bureau.
Hoogachtend,
Kerkelijk bureau Hersteld Hervormde Kerk,

B. Noteboom
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