De koster-grafdelver – extra toelichting op de arbeidsvoorwaardenregeling

Inleiding
Het komt soms voor dat een koster tevens werkzaamheden verricht ten behoeve van de begraafplaats. In dit
verband spreken we over de koster-grafdelver. In de arbeidsvoorwaardenregeling zijn enige bepalingen
opgenomen voor de salariëring van de koster-grafdelver. U treft deze aan in de aanvullende bepalingen voor
kosters en kosters-beheerder (artikelen V 3 tot en met V 6).
De term koster-grafdelver moet breed worden opgevat. Het behoeft niet alleen te gaan om het delven van graven.
Ook andere werkzaamheden worden hiertoe gerekend. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van grafstenen,
bijhouden van de administratie, assisteren bij condoleances en begrafenissen.
De medewerker die uitsluitend werkt op de begraafplaats en dus niet ook koster of koster-beheerder is,valt niet
onder de aanvullende bepalingen voor kosters. Deze medewerker wordt namelijk aangemerkt als plaatselijk
medewerker.
Ten slotte gelden de bepalingen ook niet voor de koster-beheerder. De koster-beheerder is ingedeeld in schaal 7
ook als hij werkzaamheden verricht ten behoeve van de begraafplaats.

Toelichting op de afzonderlijke artikelen

Artikel V 3.
De koster wordt ingedeeld in een hogere schaal als:
b. de werkzaamheden als grafdelver substantieel deel uitmaken van de functie;
c. én de werkzaamheden tot een zwaardere verantwoordelijkheid leiden.
De term substantieel beoogt aan te geven dat het niet om incidentele werkzaamheden gaat, maar dus om
werkzaamheden die regelmatig voorkomen. Als maatstaf daarvoor geldt dat de medewerker tenminste 1/3 deel
van de tijd besteedt aan werkzaamheden ten behoeve van de begraafplaats.
Of er sprake is van een zwaardere verantwoordelijkheid zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld.
Aanwijzingen daarbij kunnen zijn: de mate van zelfstandigheid, bevoegdheid en de aard van de contacten die de
medewerker onderhoudt. Als aan beide voorwaarden is voldaan, vindt inpassing in een hogere schaal plaats:
1. koster met beperkt takenpakket: schaal 4;
2. koster: schaal 7.

Artikel V 4.
Wanneer er geen sprake is van substantieel aandeel dan worden er aan de medewerker één of meerdere (extra)
periodieke verhogingen toegekend. Het maximum aantal extra periodieken is drie. Voorwaarde voor toekenning
van de extra periodieken is dat er sprake is van een zwaardere verantwoordelijkheid. Voor de beoordeling van de
mate van verantwoordelijkheid verwijzen wij naar de toelichting bij artikel V 3. Of er één, twee, of drie periodieken
worden toegekend is afhankelijk van de mate waarin de werkzaamheden zich voordoen.

Artikel V 5.
De genoemde bedragen zijn bedragen bruto per maand bij een volledige werkweek. Indexering vindt plaats
overeenkomstig de algemene salarismaatregelen voor kerkelijke medewerkers.

Artikel V 6.
De toelage maakt deel uit van het salaris. Over de toelage vinden dus de gebruikelijke afdrachten (sociale
premies, pensioenpremie e.d.) plaats. Omdat het een salarisbestanddeel betreft moet over de toelage ook
vakantietoeslag en eindejaarsuitkering betaald worden.

