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Onderwerp

omslagregeling predikantstraktementen 2019 e.a.
Geachte dames en heren,
Door deze brief willen wij u graag informeren over de volgende onderwerpen:
- wijziging van de omslagregeling predikantstraktementen per 1 januari 2019;
- vaststelling van de begroting 2019 van de centrale kas predikantstraktementen ;
- vaststelling van de omslagheffing 2019 van de centrale kas predikantstraktementen;
- begroting door een gemeente van de predikantslasten in 2019;
- verhoging pensioenleeftijd;
- de wijziging van van de generale regeling rechtspositie predikanten in verband met onder meer het
mobiliteitsbeleid;
- de mogelijkheid om de facturen voor de centrale kas predikantstraktementen digitaal te ontvangen.
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Wijziging omslagregeling predikantstraktementen per 1 januari 2019
Op 24 november 2017 heeft de kleine synode op advies van de Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen en het Georganiseerd overleg predikanten besloten tot wijziging van de
omslagregeling predikantstraktementen met ingang van 1 januari 2019.
De wijziging houdt in dat met ingang van 2019 een aantal vergoedingen niet meer door de gemeente
rechtstreeks aan de predikant wordt betaald, maar via de centrale kas predikantstraktementen.
Concreet gaat het om:
- de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering (in 2018 6,90% van het bruto traktement met een
maximum van € 3.768,36 per jaar),
- de vaste werktijd afhankelijke vergoeding voor representatie, bureau, computer en communicatie (in 2018
€ 1.300 per fte per jaar) en
- de vaste werktijd onafhankelijke vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie (in 2018 € 822 per
predikant per jaar).
De wijziging betekent voor de gemeenten een verlichting van de administratieve last. Daarnaast leidt de
wijziging tot een vollediger verevening van de predikantslasten. De inkomensafhankelijke tegemoetkoming
premie ziektekostenverzekering en de werktijd onafhankelijke vergoeding voor vakliteratuur en permanente
educatie) worden nu immers via de werktijd afhankelijke bezettingsbijdrage over de gemeenten verdeeld.
Meer dan voorheen worden predikanten voor gemeenten even duur.
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De vergoedingen die te maken hebben met afspraken die de gemeenten met de predikant maakt over wonen,
werken en reizen, namelijk:
- de vergoeding van de verhuiskosten bij aanvaarding van een beroep van een gemeente
- de vergoeding gemis werkruimte
- de vergoeding gebruik werkruimte
- de vergoeding van de vervoerskosten
blijven door de gemeente rechtstreeks aan de predikant vergoed worden.
In onderstaand schema ziet u nogmaals wat er verandert in de uitbetaling van de vergoedingen.
tegemoetkoming/vergoeding/gratificatie

2018

2019

tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering

gemeente

centrale kas

vergoeding voor representatie, bureaukosten, computer en communicatie

gemeente

centrale kas

vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie

gemeente

centrale kas

vergoeding verhuiskosten bij aanvaarding beroep naar gemeente

gemeente

gemeente

vergoeding gemis werkruimte

gemeente

gemeente

vergoeding gebruik werkruimte

gemeente

gemeente

vergoeding vervoerskosten

gemeente

gemeente

vergoeding verhuiskosten bij onvrijwillige losmaking of emeritaat

centrale kas

centrale kas

Waar in 2019 meer posten via de centrale kas aan de predikant vergoed worden, stijgt de bezettingsbijdrage.
Daar staat tegenover dat de directe lokale kosten afnemen.
Vaststelling van de begroting 2019 centrale kas predikantstraktementen
De centrale kas voor de predikantstraktementen heeft twee doelstellingen.
a. Verevening van de predikantslasten
Door de omslagregeling worden de kosten van de predikantstraktementen en -pensioenen zo over de
gemeenten verdeeld, dat elke predikant voor elke gemeente altijd even duur is. Hierdoor kan een gemeente
bij een vacature elke gewenste predikant beroepen zonder consequenties voor de kosten. Omdat een
predikant in elke gemeente ook evenveel verdient, kan die zich zonder consequenties voor het inkomen door
elke gemeente laten beroepen. Doel hiervan is onder meer de mobiliteit van predikanten te faciliteren.
b. Solidariteit met betrekking tot incidentele traktementslasten
Gemeenten dragen niet individueel, maar gezamenlijk de lasten van de incidentele vergoedingen en
uitkeringen, zoals de jubileumgratificatie, de verhuiskosten bij emeritaat, de permanente educatie, de
overlijdensuitkering, de arbodienst en (het grootste deel van) de wachtgelden (= uitkeringen bij onvrijwillige
werkloosheid).
Op 21 september 2018 heeft de kleine synode de begroting van de centrale kas voor 2019 goedgekeurd. De
volledige begroting 2019 kunt u inzien op www.protestantsekerk.nl → praktisch → direct naar
arbeidsvoorwaarden → predikanten → omslagregeling. De samenvatting ervan vindt u hieronder.

Datum

Ons kenmerk

24 september 2018

Pagina

3 van 7

begroting 2019 centrale kas predikantstraktementen
uitgaven

x € 1.000

% inkomsten

basistraktement

49.972

37 bezettingsbijdragen

periodieke verhogingen

29.674

22 vacaturebijdragen

x € 1.000

%

116.781

87

1.427

1

156

0

vakantietoeslag

6.372

5 beschikbaarheidsbijdragen

eindejaarsuitkering

6.611

5 woonbijdragen van predikanten

7.039

5

sec. arbeidsvoorwaarden

9.944

7 pensioenpremies van predikanten

9.200

7

wachtgelden

2.570

2 overige inkomsten

15

0

woonbijdragen aan gemeenten

7.039

5

pensioenpremies aan PFZW

18.120

14

pensioenpremies aan Aegon

3.079

2

kosten overgangsmaatregelen

800

1

kosten uitvoeringsorganisatie

437

0
134.618

100

totale uitgaven

134.618

100 totale inkomsten

Vaststelling omslagheffing 2018 centrale kas predikantstraktementen
Op grond van bovenstaande begroting zijn de bijdragen van de gemeenten aan de centrale kas voor het jaar
2019 als volgt vastgesteld.
soort bijdrage
bezettingsbijdrage per fulltime predikant per jaar
vacaturebijdrage per fulltime vacature per jaar
beschikbaarheidsbijdrage per gemeente zonder predikant per jaar
uitkering gemiddelde woonbijdrage per jaar

2019 (€)

2018 (€)

+/-

86.508

77.760

11,25%

6.960

6.816

2,11%

960

960

0,00%

7.489

7.344

1,97%

De specificatie van de bezettingsbijdrage ad € 86.508 per fulltime predikant treft u aan in de bijlage bij deze
brief.
Van 2018 op 2019 stijgt de bezettingsbijdrage met een bedrag van € 8.748 van € 77.760 per fulltime predikant
per jaar naar € 86.508. Deze stijging is op hoofdlijnen te verklaren door:
- de uitbreiding van de omslagregeling
- de begrote stijging van de traktementen met 2%
- het saldo van een aantal andere ontwikkelingen.
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In onderstaand overzicht wordt het verschil tussen 2018 en 2019 nader gespecificeerd. Voor het volledige
overzicht zijn hierin ook de lokale lasten toegevoegd: de vergoedingen die de gemeente rechtstreeks aan een
fulltime predikant overmaakt. Hierbij is uitgegaan van een predikant met 20 periodieke verhogingen, die zelf
voorziet in woon- en werkruimte en op jaarbasis 3.500 autokilometers declareert
bezettings- lokale
bijdrage lasten
2018

totaal

77.760

8.070

85.830

6.510

-5.890

620

2.238

0

2.238

86.508

2.180

88.688

nieuwe componenten in de omslagregeling 2019
tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering

+4.240

vergoeding representatie/bureau/telefoon/computer

+1.300

vergoeding vakliteratuur en permanente educatie

+970

subtotaal 1
overige ontwikkelingen 2019
meer lasten door geraamde stijging traktementen met 2%

+1.622

meer lasten wachtgelden (m.n. versoepeling insolvabiliteitsregeling)

+654

meer lasten premie Aegon (stijging premiepercentage)

+460

meer lasten premie Aegon (inkoopsom verhoging einddatum)

+300

meer lasten premie PFZW (andere franchise en grondslag)

+134

minder renteopbrengsten

+43

minder lasten bureau

-25

minder lasten bestaande secundaire arbeidsvoorwaarden

-65

meer opbrengsten vacaturebijdragen en beschikbaarheidsbijdragen

-65

minder lasten door lager gemiddelde aantal periodieken

-179

meer opbrengsten pensioenpremies predikanten

-252

minder lasten overgangsmaatregelen

-257

saldo overige verschillen

-132

subtotaal
2019

1

Het verschil van € 620 wordt enerzijds veroorzaakt door de aangenomen reguliere stijging van de tegemoetkoming premie
ziektekostenverzekering (ZKV) en anderzijds doordat niet gemaximeerde bedragen ZKV en werktijd onafhankelijke
vergoedingen van deeltijdpredikanten nu over alle predikanten worden verdeeld.
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Begroting predikantslasten 2019 voor een gemeente
Hiervoor vermelde bijdragen voor de centrale kas predikantstraktementen kunnen de colleges van
kerkrentmeesters gebruiken bij het opstellen van de begroting 2019. Met betrekking tot de overige
predikantslasten die op de begroting van een gemeente kunnen staan, kunnen wij het volgende zeggen.
Er is op dit moment geen initiatief tot aanpassing van de bedragen voor de onkostenvergoedingen. Om die
reden adviseren wij u om in de begroting te rekenen met:
a. € 700 per predikant per jaar voor de vergoeding gemis werkruimte (alleen voor predikanten die zelf een
werkruimte hebben gehuurd of gekocht)
b. € 500 per predikant per jaar voor het gebruik van de werkruimte (alleen voor predikanten die op eigen
kosten de werkruimte stofferen, meubileren, verwarmen, verlichten en schoonhouden).
c. € 0,24 per kilometer, afgelegd met auto of motor; € 0,10 per kilometer, afgelegd met een ander
gemotoriseerd vervoermiddel; € 0,05 per kilometer, afgelegd met een fiets
(NB Deze bedragen wijken af van de bedragen in 2018. U wordt hierover nader geïnformeerd bij de
Uitvoeringsbepalingen 2019-A die u begin 2019 zult ontvangen).
Verhoging pensioenleeftijd
Een predikant voor gewone werkzaamheden gaat volgens ordinantie 3-25 met emeritaat op de dag dat de
AOW ingaat. Vanaf de datum van het emeritaat wordt het traktement vervangen door de AOW uitkering en het
ouderdomspensioen van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Volgens actuele wetgeving is de ingangsleeftijd
voor de AOW de komende jaren als volgt.
jaar

AOW-leeftijd

geldt bij geboortedatum

2018
2019

66 jaar
66 jaar + 4 maanden

na 31-03-1952 en voor 01-01-1953
na 31-12-1952 en voor 01-09-1953

2020
2021

66 jaar + 8 maanden
67 jaar

na 31-08-1953 en voor 01-05-1954
na 30-04-1954 en voor 01-01-1955

2022
2023

67 jaar + 3 maanden
67 jaar + 3 maanden

na 31-12-1954 en voor 01-10-1955
na 30-09-1955 en voor 01-10-1956

Voor het berekenen van de AOW-leeftijd in een concreet geval kunt u gebruik maken van de tool op
www.svb.nl/int/nl/aow/wat_is_de_aow/wanneer_aow/index.jsp.
Voor mogelijkheden voor vervroeging of uitstel van de pensioendatum verwijzen wij u naar hetgeen daarover
staat in de Gids Arbeidsvoorwaarden, die u kunt vinden op onze website (zie onder).
Wijziging generale regeling rechtspositie predikant i.v.m. mobiliteitsbeleid
Op 21 september 2018 heeft de kleine synode de wijziging van de generale regeling rechtspositie predikanten
vastgesteld die nodig was in verband met de besluiten die de generale synode had genomen in het kader van
Kerk 2025 en het beleid met betrekking tot de mobiliteit van predikanten.
- Omdat de nummering van de ordinanties was aangepast door deze besluiten, is in de generale regeling
een aantal verwijzingen naar de ordinanties aangepast.
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Binnen de generale regeling zijn bepaalde wachtgeldregelingen omwille van de logica verplaatst naar
artikel 29, namelijk het wachtgeld bij insolvabiliteit van de gemeente en het wachtgeld na afloop van een
tijdelijke dienst.
In artikel 29 is de nieuwe wachtgeldregeling opgenomen voor de situatie waarin een gemeente en een
predikant - na een verbintenis van tenminste 12 jaar - met wederzijds goedvinden besluiten tot losmaking.
Het eerste gebruik van deze regeling zal op zijn vroegst twee jaar na de aanstelling van de
classispredikanten zijn, namelijk op 1 september 2020.

Aanbieding facturen per e-mail
Al een paar jaar bestaat de mogelijkheid dat wij de maandelijkse facturen voor de centrale kas
predikantstraktementen per e-mail aan u toezenden. Voordeel daarvan is besparing op de kosten voor papier,
drukwerk en porti en het gemak dat u de facturen altijd in uw mailbox kunt terugvinden (zolang u ze daaruit
niet verwijderd). Bijna 90% van de colleges van kerkrentmeesters maakt inmiddels gebruik van deze
mogelijkheid. Als uw gemeente de facturen nog per post ontvangt, maar ze graag per mail wil ontvangen, dan
kunt u dat bij ons melden door een e-mail naar predikantstraktementen@pkn.nl. Vermeld u in de mail de naam
van uw gemeente en het e-mailadres, waarop u de facturen wilt ontvangen.
Nadere informatie
Nadere informatie over de rechtspositie van predikanten en de omslagregeling kunt u vinden op de website
van de Protestantse Kerk in Nederland, die recent qua opzet is gewijzigd. U kunt nu het volgende pad volgen:
www.protestantsekerk.nl → praktisch → direct naar arbeidsvoorwaarden → predikanten. Hier vindt u de
actuele versies van de generale regeling rechtspositie predikanten, de uitvoeringsbepalingen, de Gids
Arbeidsvoorwaarden, rekenbladen en mutatieformulieren.
Desgewenst kunt u ook per brief, e-mail of telefoon contact opnemen met het bureau. We zijn goed bereikbaar
van maandag tot en met donderdag van 8.00 – 17.00 uur. Op vrijdag zijn we meestal bereikbaar tussen 8.30 –
17.00 uur, maar niet altijd. De adresgegevens vindt u in het briefhoofd.
Met vriendelijke groet,
namens de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen,
J. Runherd,
beleidsmedewerker predikantstraktementen en -pensioenen
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Specificatie van de bezettingsbijdrage
In onderstaand overzicht wordt het verloop duidelijk gemaakt van de samenstelling van de bezettingsbijdrage
in de jaren 2016 tot en met 2019.

UITGAVEN
primair
basistraktement
periodieke verhogingen
vakantietoeslag
eindejaarsuitkering
secundair
tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering
vergoeding representatie, telefoon, computer
vergoeding vakliteratuur en permanente educatie
permanente educatie
verhuiskosten bij emeritaat/overlijden
jubileumgratificaties
aanvulling AOP eerste jaar
overlijdensuitkering
ARBO-dienst
wachtgelden
PKN-wachtgelden
PKN-wachtgelden re-integratiebeleid
pensioenen
premie aan PFZW (ouderdom en overlijden)
premie aan Aegon (arbeidsongeschiktheid)
premie aan Aegon (eenmalige inkoopsom)
kosten overgangsmaatregelen
overgangsregeling predikanten (suppletie)
overgangsregeling gemeenten (conversie)
kosten beheer en administratie
kosten bureau
INKOMSTEN
bijdragen van gemeenten
vacaturebijdragen
tijdelijke opslag vacaturebijdragen
beschikbaarheidsbijdragen
bijdragen van predikanten
premies van predikanten voor PFZW
overige inkomsten
rente
onttrekking aan voorziening restitutie
correctie i.v.m. afronding
bezettingsbijdrage

2019

2018

2017

2016

37.016
21.981
4.720
4.897

36.326
21.697
4.642
4.816

35.615
20.903
4.522
4.691

35.147
20.616
4.461
4.628

4.240
1.300
970
410
213
144
3
25
61

0
0
0
464
204
151
2
29
71

0
0
0
399
227
157
1
27
72

0
0
0
333
208
145
0
26
70

1.867
37

1.214
36

973
34

633
33

13.422
1.981
300

13.009
1.486

13.257
1.448

12.395
2.009

593
0

671
179

656
241

667
233

324

349

357

342

-1.057
-0
-116

-998
-0
-110

-965
-188
-106

-944
-187
-96

-6.815

-6.421

-6.506

-6.366

-11
-0
3

-54
-0
-3

-52
-1.562
1

-100
-2.319
0

86.508

77.760

74.202

71.934

