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Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk in Nederland
Op een aanstelling van een koster, koster-grafdelver of koster-beheerder in de Protestantse Kerk is de
'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland' van toepassing. Indien u overweegt een
medewerker aan te stellen is een actuele versie van deze regeling onontbeerlijk.
Naast de algemene bepalingen die voor alle medewerkers gelden bevat de
arbeidsvoorwaardenregeling aanvullende bepalingen die gelden voor de rechtspositie van de koster
en koster-beheerder.
De arbeidsvoorwaardenregeling is voor € 6,50 te bestellen bij het Protestants Landelijk
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Dienstencentrum, afdeling Brochureverkoop of te downloaden via internet.
In deze toelichting gaan we met name in op de aanstelling van een koster of koster-beheerder en het
daarmee samenhangende werkgeverschap. Aan het eind zullen we ook enkele aspecten rond de
beëindiging van het dienstverband belichten.

I. Aanstelling van een koster of koster-beheerder
De werkgever
De kerkenraad benoemt de medewerker. Vervolgens wordt de koster of koster-beheerder aangesteld
door het college van kerkrentmeesters. Dit college fungeert als werkgever. Dit is bepaald in artikel 28
van ordinantie 3 bij de kerkorde.

Aanstellingsbrief en instructie
Bij de aanstelling hoort een arbeidsovereenkomst waaraan een instructie is gekoppeld. Een model
voor de overeenkomst en de instructie is in de arbeidsvoorwaardenregeling opgenomen, evenals
functiebeschrijvingen voor de functies van koster met een beperkt takenpakket, koster en kosterbeheerder.

Kennis en vaardigheid
De koster beschikt over:
1
vaktechnische kennis
2
vaardigheid in het omgaan met bezoekers
3
basiskennis van de EHBO
4
kennis van de aanwezige blusmiddelen
voor de koster-beheerder tevens:
1
vaktechnische kennis, waaronder het diploma horeca en het certificaat sociale hygiëne
2
ondernemersvaardigheden
Het diploma Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) is in alle gevallen aan te bevelen. Als werkgever bent u
namelijk op grond van de Arbowet verplicht een of meer werknemers aan te wijzen als
bedrijfshulpverlener. Aangezien de koster vaak aanwezig is in de kerk of het gebouw, ligt het voor de
hand hem of haar daarvoor aan te wijzen.

1

Aan het eind van deze uitgave is een adreslijst opgenomen (inclusief email- en internetadressen).
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Inschaling
• Koster met beperkt takenpakket

salarisschaal 2

•

Koster met beperkt takenpakket-grafdelver,
indien de werkzaamheden als die van grafdelver geen
substantieel deel uitmaken van het takenpakket, maar
2
wel tot een zwaardere verantwoordelijkheid leiden

salarisschaal 2 met eventueel een
toelage

•

Koster met beperkt takenpakket-grafdelver,
indien de werkzaamheden als die van grafdelver een
substantieel deel uitmaken van de functie èn tot een
zwaardere verantwoordelijkheid leiden

salarisschaal 4

•

Koster

salarisschaal 4

•

Koster-grafdelver, indien de werkzaamheden als die
van grafdelver geen substantieel deel uitmaken van het
takenpakket, maar wel tot een zwaardere verantwoordelijkheid leiden

salarisschaal 4 met eventueel een
toelage

•

Koster-grafdelver, indien de werkzaamheden als die van
grafdelver substantieel deel uitmaken van de functie èn
tot een zwaardere verantwoordelijkheid leiden

salarisschaal 7

•

Koster-beheerder

salarisschaal 7 met een overwerkregeling

•

Koster-beheerder

salarisschaal 7 met een provisieregeling

Overwerk- en provisieregeling
Een koster-beheerder die is aangesteld voor een volledige werkweek èn per week meer dan 36 uur
werkt als gevolg van de exploitatie, maakt aanspraak op toepassing van de provisieregeling zoals die
is vermeld in de aanvullende bepalingen bij de arbeidsvoorwaardenregeling, tenzij werkgever en
werknemer samen uitdrukkelijk overeenkomen dat in plaats van toepassing van de provisieregeling tot
uitbetaling van overuren wordt overgegaan.
Wordt een koster-beheerder in deeltijd aangesteld, dan kan deze in voorkomende gevallen aanspraak
maken op toepassing van de overwerkregeling. Deze staat ook vermeld in de aanvullende bepalingen
bij de arbeidsvoorwaardenregeling.
Indien er sprake is van de provisieregeling, dan maakt de aan de medewerker toekomende provisie
deel uit van het salaris. Dat betekent dat voor berekening van de vakantietoeslag en
eindejaaruitkering uit moet worden gegaan van het salaris inclusief provisie. Dit geldt ook voor
inhoudingen op het salaris.
De werkgever dient aan de koster-beheerder per maand een reëel vastgesteld voorschot op de hem
toekomende provisie uit te betalen.

Periodieke verhogingen
De salarisschalen kennen periodieken. Bij indiensttreding wordt de medewerker ingedeeld in de van
toepassing zijnde schaal en binnen die schaal in een bepaalde periodiek. Bij de vaststelling van het
aanvangssalaris wordt rekening gehouden met het arbeidsverleden, de genoten opleiding van de
medewerker en in andere functies opgedane relevante werkervaring.
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In de toelichting op de functie koster-grafdelver die in de arbeidsvoorwaardenregeling is opgenomen wordt uitvoerig
beschreven wanneer kan worden aangenomen dat sprake is van een 'substantieel onderdeel van het takenpakket' en van een
'zwaardere verantwoordelijkheid'.
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Periodieke verhogingen gaan in op 1 januari. Een uitzondering doet zich voor in het eerste jaar van de
aanstelling. Vindt de aanstelling plaats vόόr 1 juli dan ontvangt de medewerker een periodieke
verhoging per eerstvolgende 1 januari. Ligt de datum van indiensttreding na 1 juli dan ontvangt men
geen periodieke verhoging per eerstvolgende 1 januari, maar geldt een wachttijd van 1 jaar.
Over de inschaling en salariëring van een medewerker in een kostersfunctie kunt u meer lezen in de
salarisregeling die u kunt vinden in de arbeidsvoorwaardenregeling en in het artikel 'Salariëring' in de
aanvullende bepalingen bij de arbeidsvoorwaardenregeling.

Proeftijd
Een proeftijd bedraagt maximaal twee maanden, bij een tijdelijk contract korter dan twee jaar geldt een
maand proeftijd.

Tijdelijke aanstelling
Hoofdregel voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is dat deze voor niet
langer dan één jaar wordt aangegaan. In bepaalde gevallen kan daarvan worden afgeweken. Deze
worden genoemd in artikel 5 van de arbeidsvoorwaardenregeling.
Indien een arbeidsovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan na het verstrijken van de termijn
stilzwijgend wordt voortgezet, wordt deze geacht vanaf dat tijdstip te zijn verlengd voor dezelfde tijd,
doch ten hoogste voor één jaar.
Wordt niet goed met de regels voor tijdelijke aanstellingen omgegaan, dan bestaat het risico dat er
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Werktijd
De salarissen zijn gebaseerd op een 36-urige werkweek.
Aanstellingen in deeltijd worden uitgedrukt in een aantal uren per week en dit wordt vertaald in een
deeltijdpercentage.
De arbeidsduur en werktijden voor de medewerker bij volledige werktijd zijn vanwege de aard van de
werkzaamheden bepaald op 144 uur per 4 weken, met dien verstande dat de arbeidsduur in deze
periode per week niet meer dan 45 uur mag bedragen, welk aantal uren als regel in ten hoogste 5
dagen bereikt moet zijn.
We wijzen u er op dat uit de Arbeidstijdenwet voortvloeit dat de medewerker per elke 7 etmalen recht
heeft op een wekelijkse onafgebroken rustperiode van 36 uur.
Voor overige bepalingen inzake de arbeidsduur verwijzen we u naar het artikel hierover in de
aanvullende bepalingen bij de arbeidsvoorwaardenregeling.

Verlof en vakantieregeling
Ook kosters en kosters/beheerders hebben recht op vakantie en verlof. Zie hiervoor de algemene
bepalingen en het hierover bepaalde in de aanvullende bepalingen bij de
arbeidsvoorwaardenregeling.

Inschakelen van derden
* Gezinsleden
Het is aan te bevelen om bij de aanstelling van een koster of koster-beheerder duidelijke
afspraken te maken over het al dan niet meewerken van gezinsleden van de medewerker.
*

Hulpkrachten
Vaak zullen vrijwilligers ingeschakeld worden als hulpkrachten. Het is dan niet de bedoeling een
arbeidsovereenkomst met hen aan te gaan. Wanneer van de diensten van een vrijwilliger gebruik
gemaakt wordt, dan mag alleen een onkostenvergoeding betaald worden die vrijwel gelijk is aan
de door de vrijwilliger te maken onkosten (bijv. reiskosten e.d.). Hiervoor gelden maximum
bedragen die jaarlijks door de belastingdienst worden vastgesteld.
De kosten van de ingeschakelde hulpkrachten mogen in bepaalde gevallen (zie daarvoor het
artikel 'Provisieregeling' uit de aanvullende bepalingen voor de koster en koster-beheerder in de
arbeidsvoorwaardenregeling) worden afgetrokken van de basis waarop de provisie wordt
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berekend, met uitzondering van hulpkrachten die wegens ziekte van de medewerker worden
ingeschakeld.
*

Vervanging bij ziekte
De werkgever dient voor zichzelf na te gaan hoe hij de vervanging bij ziekte van de koster of
koster-beheerder wil regelen.

Loonheffing
De werkgever krijgt bij het indienst nemen van een medewerker te maken met 'loonheffingen'. Dit zijn
momenteel:
- loonbelasting en premies volksverzekeringen (AOW, Anw, AWBZ, en AKW)
- premies werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA/WAO)
- inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw).
Wanneer u loonheffingen moet gaan inhouden en afdragen, moet u aan een aantal verplichtingen
voldoen:
- u moet u als werkgever aanmelden bij de Belastingdienst in uw regio
- u moet de identiteit van de werknemer vaststellen (kopie paspoort in administratie bewaren)
- u moet een loonbelastingverklaring uitreiken aan de werknemer.
Op 4 juli 2006 is de eerstedagsmelding ingevoerd. Vanaf dat moment moet u werknemers die bij u in
dienst komen werken, eerst aanmelden bij de Belastingdienst.
Vanaf 1 januari 2006 int de Belastingdienst ook de premies voor de werknemersverzekeringen. Dat
gebeurde voorheen door het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

Ziekte
De werkgever is verplicht zich deskundig te laten ondersteunen bij de preventie- en de
verzuimaanpak. Dat kan door een contract af te sluiten met een arbodienst. De werkgever heeft de
keuze uit een zogenaamde ‘vangnetregeling’ waarbij geregeld wordt dat de arbodienst de verplichte
arbotaken uitvoert, en een ‘maatwerkregeling’. Van deze laatste regeling wordt meer gebruik gemaakt
in combinatie met andere deskundigen die bepaalde arbotaken uitvoeren.
De vangnetregeling ligt daarom voor plaatselijke gemeenten het meest voor de hand.
Afhankelijk van het afgesloten contract met de arbodienst zal de werkgever een zieke melden bij de
Arbodienst en bij 13 weken ziekte bij het UWV.
De werkgever is verplicht (Wet Verbetering Poortwachter) twee jaar concreet aan te geven in een
reïntegratieverslag welke inspanningen hij gaat verrichten of heeft gedaan om de reïntegratie van de
zieke werknemers te bevorderen. Daarom wordt al in week 6 een probleemanalyse opgesteld door de
bedrijfsarts en wordt in week 8 een plan van aanpak opgesteld door werkgever en werknemer. Dit
wordt regelmatig geëvalueerd en zonodig bijgesteld.
De eerste twee jaar van ziekte zijn geheel voor risico van de werkgever. Het eerste ziektejaar ontvangt
de werknemer 100% salaris, het tweede ziektejaar is de werkgever verplicht 70% van het salaris door
te betalen.
In geval van ziekte van een koster-beheerder met een provisieregeling, dient het reëel vastgestelde
voorschotbedrag op de provisie te worden bevroren vanaf de eerste ziektedag van de kosterbeheerder.
Als werkgever kunt u zich verzekeren tegen het financiële risico van loondoorbetaling bij ziekte.
Hoewel een dergelijke verzekering kosten met zich meebrengt, heeft dit als voordeel dat u
gemakkelijker een vervanger aan kunt stellen.
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid beoordeelt het UWV of beide partijen zich voldoende hebben
ingespannen om de zieke werknemer aan het werk te houden of te krijgen. Als dat het geval is, volgt
een keuring om te beoordelen of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering (uit de Wet Werk en
Inkomen naar Arbeidsvermogen).
Bij onvoldoende reïntegratie-inspanningen kunnen er door het UWV sancties worden opgelegd. Voor
de werknemer kan dat betekenen dat het stoppen van loondoorbetaling aan de orde kan zijn of dat de
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WIA-uitkering wordt opgeschort of gekort. Anderzijds kan de werkgever geconfronteerd worden met
een verlenging van de doorbetalingsverplichting.
Bij zwangerschap en bevalling heeft een werknemer aanspraak op een zwangerschaps- en
bevallingsuitkering volgens de Ziektewet. Deze uitkering bedraagt gedurende een wettelijk
vastgestelde periode 100% van het laatstgenoten loon.

Ziektekostenverzekering
Na invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 is iedereen verplicht zich te verzekeren bij
een ziektekostenverzekeraar. Voor werknemers binnen de PKN is er een collectieve verzekering door
de Dienstenorganisatie van de PKN afgesloten bij Turien/Avero.
Meer informatie hierover en over het aanmelden hiervoor is beschikbaar op de website van de PKN:
www.pkn.nl - dienstenorganisatie - arbeidsvoorwaarden, o.v.v. collectiviteitsnummer 2427
(mantelovereenkomst PKN).
De medewerker betaalt een nominale premie voor de ziektekostenverzekering. Daarnaast houdt de
werkgever een inkomensafhankelijke premie in op het loon van de werknemer. Vervolgens vergoedt
de werkgever deze premie van 6,5% aan de werknemer. Deze vergoeding is belast voor de
loonbelasting/volksverzekeringen, maar er worden geen andere premies over geheven..

Pensioenvoorziening
Voor elke medewerker dient een pensioenvoorziening te worden afgesloten bij PGGM (dit is verplicht
sinds 1 september 2005), ongeacht de duur en de omvang van de aanstelling. In geval van vragen en
problemen bij het treffen van de pensioenvoorziening kunt u zich tot de afdeling HRM/team
arbeidsvoorwaarden van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk wenden. De gegevens van
PGGM zijn opgenomen in de adreslijst.
In de arbeidsvoorwaardenregeling staat vermeld wat het werknemersaandeel in de premie is.

Dienstwoning
Indien er een dienstwoning beschikbaar is, is de medewerker gehouden daarvan gebruik te maken. In
verband met de bewoning van de dienstwoning dienen inhoudingen te worden berekend over het
salaris. Dit is geregeld in de aanvullende bepalingen voor kosters en kosters/beheerders bij de
arbeidsvoorwaardenregeling.

Verhuiskostenvergoeding
Naast de verhuiskostenvergoeding volgens de arbeidsvoorwaardenregeling is ook het betreffende
artikel van de aanvullende bepaling voor kosters en kosters/beheerders van toepassing.

Nevenfuncties
De medewerker is gehouden de werkgever schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen
gehonoreerde nevenwerkzaamheden te gaan verrichten of van uitbreiding van bestaande
werkzaamheden. Meer hierover kunt u lezen in het artikel hierover in de arbeidsvoorwaardenregeling.

Functioneringsgesprek
De uitvoering van de werkzaamheden verloopt soepeler naarmate de communicatie tussen de
werkgever en de medewerker beter is. Een instrument om deze communicatie goed te laten verlopen
is het functioneringsgesprek, dat gebruikelijk eenmaal per jaar plaatsvindt. In het
functioneringsgesprek spreken de leidinggevende en de medewerker over het functioneren van de
koster in de werkomgeving en het team. Centraal staat de vraag: wat kunnen medewerker en
werkgever doen zodat er een goed werkklimaat ontstaat dan wel behouden blijft?
Vanuit de dienstenorganisatie is een handleiding opgesteld voor het voeren van
functioneringsgesprekken met kosters en kosters/beheerders. Deze is te downloaden via internet of
telefonisch of schriftelijk aan te vragen bij het de afdeling HRM/team arbeidsvoorwaarden van de
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk.
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Geschillen
Hiervoor verwijzen we naar het reglement scheidsgerecht, dan in de arbeidsvoorwaardenregeling is
opgenomen.

Horeca-activiteiten
Indien een plaatselijke gemeente of kerk horeca-activiteiten wil gaan ontplooien, is er een vergunning
nodig van de burgerlijke gemeente in het kader van de Drank- en Horecawet. De gemeente zal voor
het verlenen van de vergunning een aantal criteria hanteren. Soms is het nodig - wil men de
vergunning krijgen - om zich in te laten schrijven bij het bedrijfschap Horeca. Wij adviseren u om u
alleen in geval van noodzaak in te laten schrijven bij dit bedrijfschap. Consequentie van inschrijving is
namelijk dat de kerkelijke werkgever ook horecawerkgever wordt.

II. Beëindiging van het dienstverband
Ontslag
Het kan om meer redenen noodzakelijk zijn het dienstverband te beëindigen. Bij de afdeling HRM van
de Dienstenorganisatie is een notitie verkrijgbaar over hoe het ontslag vanwege reorganisatie of
vermindering/beëindiging van werkzaamheden in zijn werk gaat. De notitie is ook te downloaden vanaf
de internetsite.

Werkloosheid
Bij werkloosheid moet de werknemer zelf een aanvraag voor een WW-uitkering bij het UWV indienen
en is hij tevens verplicht zich te melden bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) als
werkzoekende.
De duur en hoogte van de WW-uitkering zijn afhankelijk van de leeftijd en het arbeidsverleden.

Wachtgeld
In de arbeidsvoorwaardenregeling is voorzien in een wachtgeld- en suppletieregeling. Is sprake van
de in deze regeling genoemde situaties (o.a. ontslag wegens reorganisatie) dan is de werkgever
verplicht deze regeling toe te passen.

Sociaal plan
In situaties waarin sprake is van reorganisatie, bijvoorbeeld door het samenvoegen van plaatselijke
gemeenten, is het wenselijk een sociaal plan op te stellen. Het model sociaal plan voor plaatselijke
medewerkers maakt deel uit van de arbeidsvoorwaardenregeling. Om het sociaal plan in de
plaatselijke gemeente op juiste wijze toe te kunnen passen, is een leeswijzer beschikbaar.

Overlijden
Door het overlijden van de medewerker eindigt de arbeidsovereenkomst. In geval van overlijden
voorziet de arbeidsvoorwaardenregeling in een uitkering aan nabestaanden. Zie daarvoor het
desbetreffende artikel in de arbeidsvoorwaardenregeling.

Pensioen
Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst.
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Adressen
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
Afdeling Human Resource Management, team arbeidsvoorwaarden
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
Mevrouw S. Elderhuis
tel.: 030 - 880 16 73
email: s.elderhuis@pkn.nl
internet: www.pkn.nl/ arbeidsvoorwaarden

Protestants Landelijk Dienstencentrum
afdeling Brochureverkoop
Postbus 8504
3503 RM Utrecht
tel.: 030 - 880 1880
email: brochureverkoop@pkn.nl
internet: www.webwinkel.pkn.nl

CNV Kostersbond
De heer W.H. Kamerling
Zenegroen 59
7443 TP Nijverdal
tel.: 0548 - 61 27 96

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland
Postbus 176
3300 AD Dordrecht
tel.: 078 - 639 36 66
email: info@verenigingvankerkvoogdijen.nl
internet: www.kerkrentmeester.nl

PFZW
Postbus 117
3700 AC Zeist
tel. werkgeversdesk: 030 - 277 33 22
te. klantenservice: 030 - 277 55 77
internet: www.pggm.nl
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