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Onderwerp

Omslagregeling predikantstraktementen 2021 e.a.
Geachte dames en heren,
Door deze brief willen wij u graag informeren over de volgende onderwerpen:
- doelstelling van de centrale kas predikantstraktementen;
- vaststelling van de begroting 2021 van de centrale kas predikantstraktementen;
- vaststelling van de omslagheffing 2021 van de centrale kas predikantstraktementen;
- begroting door een gemeente van de predikantslasten in 2021;
- verhoging pensioenleeftijd;
- aanbieding facturen per e-mail.

1

Doelstelling van de centrale kas predikantstraktementen
De centrale kas voor de predikantstraktementen is in het leven geroepen ter realisering van de volgende
doelen.
a. Ontzorging van de gemeenten
De centrale traktementsadministratie ontlast de gemeenten, omdat de Dienstenorganisatie de
traktementen, gratificaties, vergoedingen (grotendeels), pensioenpremies en wachtgelden berekent en
uitbetaalt, onder inhouding en afdracht van de pensioenpremies en de woonbijdragen
(overgangsregeling). Hierdoor hoeft de gemeente, voor zover van toepassing, alleen nog de vergoedingen
voor de werkruimte en het vervoer rechtstreeks aan de predikant te betalen en bij de predikant met een
ambtswoning de woonbijdrage (nieuwe regeling) in rekening te brengen.
b. Verevening van de predikantslasten
Door de omslagregeling betaalt elke gemeente in de vorm van de bezettingsbijdrage voor elke predikant
dezelfde prijs. Doordat elke predikant voor een gemeente even duur is, zijn er bij het beroepingswerk
geen financiële belemmeringen om welke predikant dan ook te beroepen. Dit kan bevorderlijk zijn voor de
gewenste mobiliteit van predikanten.
c. Verzekering van incidentele lasten
Via de centrale kas dragen de gemeenten samen de lasten, die zich incidenteel bij een gemeente kunnen
voordoen. Gemeenten zijn via de kas verzekerd voor de kosten van de jubileumgratificaties, verhuizingen
bij emeritaat, permanente educatie, overlijdensuitkeringen, de arbodienst en (het grootste deel van) de
wachtgelden (= uitkeringen voor onvrijwillig werkloze predikanten).
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Vaststelling van de begroting 2021 centrale kas predikantstraktementen
Op 6 oktober 2020 heeft het moderamen van de generale synode de begroting van de centrale kas
predikantstraktementen voor 2021 goedgekeurd. De volledige begroting 2021 kunt u inzien op
www.protestantsekerk.nl → thema’s → arbeidsvoorwaarden predikanten → omslagregeling. De samenvatting
ervan vindt u hieronder.
begroting 2021 centrale kas predikantstraktementen
uitgaven

x € 1.000

% inkomsten

basistraktement

46.515

38 bezettingsbijdragen

periodieke verhogingen

27.508

22 vacaturebijdragen

x € 1.000

%

107.067

87

1.644

1

156

0

vakantietoeslag

5.922

5 beschikbaarheidsbijdragen

eindejaarsuitkering

6.144

5 woonbijdragen van predikanten

6.174

5

sec. arbeidsvoorwaarden

9.137

7 pensioenpremies van predikanten

8.469

7

wachtgelden

1.885

2 overige inkomsten

- 75

0

woonbijdragen aan gemeenten

6.174

5

pensioenpremies aan PFZW

16.627

13

pensioenpremies aan Aegon

2.481

2

kosten overgangsmaatregelen

600

1

kosten uitvoeringsorganisatie

442

0
123.435

100

totale uitgaven

123.435

100 totale inkomsten

Vaststelling omslagheffing 2021 centrale kas predikantstraktementen
Op grond van bovenstaande begroting zijn de bijdragen van de gemeenten aan de centrale kas voor het jaar
2021 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

2021 (€)

2020 (€)

+/-

87.762

89.250

- 1,7%

7.146

7.233

- 1,2%

960

960

0,0%

7.727

7.776

- 0,6%

De specificatie van de bezettingsbijdrage ad € 87.762 per fulltime predikant treft u aan in de bijlage bij deze
brief.

Datum

Ons kenmerk

6 oktober 2020

Pagina

3 van 6

Van 2020 op 2021 daalt de bezettingsbijdrage met een bedrag van € 1.488 van € 89.250 per fulltime predikant
per jaar naar € 87.762. Deze daling is voor het grootste deel te verklaren doordat de Beheercommissie er in
verband met de economische gevolgen van de corona-crisis van is uitgegaan dat de traktementen na 1
januari 2020 niet meer zullen stijgen in de loop van 2020 en 2021. Ten opzichte van de Begroting 2020
betekent dit uitgangspunt een verlaging van de traktementen, omdat in de Begroting 2020 nog was uitgegaan
van een stijging met 2% op 1 juli 2020.
In onderstaand overzicht wordt het verschil tussen 2020 en 2021 nader gespecificeerd.
bezettingsbijdrage 2020:

89.250

hogere lasten per fte predikant
+ jubileumgratificaties

30

+ verhuiskosten na emeritaat en bij overlijden
+ kosten team traktementen

29
26

+ permanente educatie
+ arbodienst

25
9

+ overlijdensuitkeringen
lagere baten per fte predikant

7

- bijdragen predikanten in pensioenpremie PFZW
- rente
lagere lasten per fte predikant

126
70

- basistraktement, periodieke verhogingen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering
- wachtgelden

-754
-478

- pensioenpremies PFZW
- tegemoetkoming ziektekostenverzekering

-257
-97

- suppleties

-45

- premie Aegon
- aanvulling arbeidsongeschiktheidspensioen

-23
-2

- vergoeding vakliteratuur en permanente educatie

-1

hogere baten per fte predikant
+ vacaturebijdragen

-149

+ beschikbaarheidsbijdragen

-8

afronding
- afronding

4
bezettingsbijdrage 2021:

87.762

De Beheercommissie beseft dat zij de uitgaven laag heeft ingeschat door ervan uit te gaan dat de
traktementen na 1 januari 2020 niet zullen stijgen in de loop van 2020 en 2021. Mochten de traktementen toch
stijgen, dan kan de commissie een eventueel tekort op de exploitatie 2021 opvangen uit de algemene reserve
en uit het exploitatie-overschot van 2019 van bijna € 3 miljoen. Normaal gesproken zou dit overschot in 2020
aan de gemeenten worden gerestitueerd, maar met het oog op een mogelijk tekort in 2021 wordt dit bedrag
vooralsnog in reserve gehouden. Mocht in 2021 geen tekort ontstaan, dan zal het overschot van 2019 in 2022
alsnog aan de gemeenten worden gerestitueerd.
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Begroting predikantslasten 2021 door de gemeente
De hiervoor vermelde bijdragen voor de centrale kas predikantstraktementen kunnen de colleges van
kerkrentmeesters gebruiken bij het opstellen van de lokale begroting 2021.
a. De bezettingsbijdrage ad € 87.762 wordt naar rato van de werktijd voor de verwachte duur van de
verbintenis begroot voor in de gemeente werkzame predikanten.
b. De vacaturebijdrage ad € 7.146 wordt naar rato van het vacaturepercentage voor de verwachte duur
begroot voor in de gemeente bestaande of voorziene vacatures.
c. De beschikbaarheidsbijdrage ad € 960 wordt begroot door gemeenten die op structurele basis geen
predikant voor gewone werkzaamheden aan zich verbinden, maar het pastoraat laten verzorgen door
bijvoorbeeld een kerkelijk werker of een emeritus.
Met betrekking tot de overige predikantslasten die op de begroting van een gemeente kunnen staan, kunnen
wij zeggen dat er op dit moment geen initiatief is tot aanpassing van de bedragen voor de vergoedingen. Om
die reden adviseren wij u om in de begroting te rekenen met:
a. € 700 per predikant per jaar voor de vergoeding gemis werkruimte (voor predikanten die een werkruimte
hebben in een huis of pand dat ze zelf hebben gehuurd of gekocht)
b. € 500 per predikant per jaar voor het gebruik van de werkruimte (voor predikanten die zelf zorgen voor
stoffering, meubilering, verwarming, verlichting en schoonmaak van de werkruimte, al dan niet in de
ambtswoning).
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.
Als het gaat om het begroten van de door de gemeente te ontvangen woonbijdragen, adviseren wij als volgt.
a. Bij ambtswoningen, waarvoor de overgangsregeling voor de woonbijdrage geldt1 wordt de uitkering
gemiddelde woonbijdrage ad € 7.727 per jaar begroot.
b. Bij ambtswoningen, waarvoor de nieuwe regeling voor de woonbijdrage geldt2 en waar de predikant
pseudo-ondernemer is, wordt geadviseerd een woonbijdrage te begroten gelijk aan 1,55% van de
WOZ-waarde op 1 januari 2019. Het definitieve heffingspercentage voor 2021 zullen wij begin 2021 aan u
bekend maken via de Uitvoeringsbepalingen 2021-A.
c. Bij ambtswoningen, waarvoor de nieuwe regeling voor de woonbijdrage geldt en waar de predikant
pseudo-werknemer (opting-in-regeling) is, wordt geadviseerd een woonbijdrage te begroten gelijk aan de
woonbijdrage van 2020.
Voor 2021 bestaat nog geen rekenblad, omdat we die pas eind december 2020 kunnen maken. Dan pas zijn
namelijk alle bedragen voor januari 2021 definitief bekend.
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 recent gewijzigde wetgeving is de
ingangsleeftijd voor de AOW de komende jaren als volgt.
1

dat geldt bij predikanten die beroepen zijn op basis van een solvabiliteitsverklaring, die is afgegeven vóór 1 januari 2019

2

dat geldt bij predikanten die beroepen zijn op basis van een solvabiliteitsverklaring, die is afgegeven op of na 1 januari 2019
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jaar

AOW-leeftijd

geldt bij geboortedatum

2020
2021
2022
2023
2024
2025

66 jaar + 4 maanden
66 jaar + 4 maanden
66 jaar + 7 maanden
66 jaar + 10 maanden
67 jaar
67 jaar

na 31-08-1953 en voor 01-09-1954
na 31-08-1954 en voor 01-09-1955
na 31-08-1955 en voor 01-06-1956
na 31-05-1956 en voor 01-03-1957
na 28-02-1957 en voor 01-01-1958
na 31-12-1957 en voor 01-01-1959

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 www.protestantsekerk.nl → thema’s
→ arbeidsvoorwaarden predikanten.
Aanbieding facturen per e-mail
Een aantal jaren 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 verwijdert). Ruim 95% 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@protestantsekerk.nl. Vermeld u in de
mail de volledige 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: www.protestantsekerk.nl → thema’s → 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 2018 tot en met 2021.
2021
2020
2019
2018
UITGAVEN
primair
basistraktement
periodieken
vakantietoeslag
eindejaarsuitkering
secundair
tegemoetkoming premie zorgverzekeringswet
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 PFZW (ouderdom en nabestaanden)
premie Aegon (arbeidsongeschiktheid)
premie Aegon (eenmalige inkoopsom 3 mnd)
kosten overgangsmaatregelen
suppleties predikanten
tekort overgangsmaatregel gemeenten
kosten beheer en administratie
kosten Bureau

38.127
22.548
4.854
5.036

38.501
22.823
4.906
5.089

37.016
21.981
4.720
4.897

36.326
21.697
4.642
4.816

4.196
1.300
961
488
287
166
0
17
74

4.293
1.300
962
463
258
136
2
10
65

4.240
1.300
970
410
213
144
3
25
61

0
0
0
464
204
151
2
29
71

1.504
41

1.984
39

1.867
37

1.214
36

13.629
2.034
0

13.886
2.057
0

13.422
1.981
300

13.009
1.486
0

492
0

537
0

593
0

671
179

361

335

324

349

-1.348
-0
-128

-1.199
-0
-120

-1.057
-0
-116

-998
-0
-110

-6.942

-7.068

-6.815

-6.421

61
4

-9
0

-11
3

-54
-3

87.762

89.250

86.508

77.760

INKOMSTEN
bijdragen van gemeenten
vacaturebijdragen
tijdelijke opslag vacaturebijdragen
beschikbaarheidsbijdragen
bijdragen van predikanten
premie predikant PFZW
overige inkomsten
rente
correctie i.v.m. afronding
bezettingsbijdrage

