
  

Geachte   dames   en   heren,   
  

Door   deze   circulaire   stellen   wij   u   graag   op   de   hoogte   van   de   besluiten   die   door   het   Georganiseerd   overleg   
predikanten   en   de   Beheercommissie   centrale   kas   predikantstraktementen   zijn   genomen   met   betrekking   tot   de   
arbeidsvoorwaarden   van   de   predikanten   voor   gewone   werkzaamheden   per   1   januari   2021.     
  

1. Traktement   en   vergoedingen   per   1   januari   2021   
  

Het   Georganiseerd   Overleg   Predikanten   volgt   voor   de   ontwikkeling   van   de   hoogte   van   het   traktement   de   
ontwikkeling   van   het   salaris   van   de   rijksambtenaren.   Per   1   juli   2020   zijn   de   traktementen   verhoogd   met   0,7%   
voor   de   periode   tot   en   met   31   december   2020.   Voor   de   periode   daarna   zijn   nog   geen   nieuwe   afspraken   
gemaakt.   Voorlopig   blijven   we   dus   nog   werken   met   de   bedragen   per   1   juli   2020.   Wij   zullen   u   vanzelfsprekend   
op   de   hoogte   stellen   als   in   de   loop   van   het   jaar,   eventueel   met   terugwerkende   kracht,   een   wijziging   van   de   
traktementen   zal   plaatsvinden.   

  
2. Toekenning   volgende   periodieke   verhoging   op   1   januari   2021   

  
Naast   de   verhoging   van   het   traktement   wordt   aan   predikanten,   die   nog   niet   het   maximum   van   20   periodieke   
verhogingen   hebben   bereikt,   op   1   januari   2021   de   eerstvolgende   periodieke   verhoging   toegekend.   Een   
uitzondering   geldt   voor   de   predikanten,   die    voor   het   eerst    of    opnieuw   vanuit   andere   werkzaamheden   
bevestigd   werden   op   of   na   1   juli   2020.   Zij   zullen   hun   eerstvolgende   periodieke   verhoging   ontvangen   op   1   
januari   2022.   
  

3. Regeling   voor   de   woonbijdrage   
  

Overgangsregeling  
  

Voor   predikanten   die   aan   een   gemeente   zijn   verbonden   op   grond   van   een   solvabiliteitsverklaring   die   is   
afgegeven   vóór   1   januari   2019,   geldt   de   overgangsregeling   voor   de   woonbijdrage.   Dit   betekent   dat   de   
Beheercommissie   centrale   kas   predikantstraktementen   :   
- op   het   traktement   van   de   predikant   de   traktement-afhankelijke   woonbijdrage   inhoudt,   variërend   van    

€   414,65   per   maand   bij   0   periodieke   verhogingen   tot   €   700,97   bij   20   periodieke   verhogingen;   
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- aan   de   gemeente   de   gemiddelde   woonbijdrage   ad   €   643,92   per   maand   uitkeert   in   de   vorm   van   een   
aftrekpost   op   de   factuur   voor   centrale   kas   voor   de   predikantstraktementen.   In   2020   bedroeg   de   
gemiddelde   woonbijdrage   €   648   per   maand.   

  
Nieuwe   regeling   

  
Voor   predikanten   die   aan   een   gemeente   verbonden   zijn   op   grond   van   een   solvabiliteitsverklaring   die   is   
afgegeven   op   of   na   1   januari   2019,   geldt   de   nieuwe   regeling   voor   de   woonbijdrage.   Daarin   betaalt   de   
predikant   aan   de   eigen   gemeente   de   woonbijdrage.     
- De   pseudo-ondernemer-predikant   betaalt   een   woonbijdrage   die   afhankelijk   is   van   de   WOZ-waarde   van   

de   ambtswoning.   In   2021   is   dit   1,45%   van   de   WOZ-waarde   op   1   januari   2019.   In   2020   was   dit   1,55%   van   
de   WOZ-waarde   op   1   januari   2018.   Het   maandbedrag   wordt   verkregen   door   het   jaarbedrag   door   12   te   
delen.   
De   minimale   woonbijdrage   bedraagt   in   2021   €   647,28   per   maand.   Dit   was   in   2020   €   642,78   per   maand.     

- De   pseudo-werknemer-predikant   betaalt   een   woonbijdrage   die   afhankelijk   is   van   de   hoogte   van   het   
eigen   fiscale   inkomen.   In   2021   is   dat   18%   van   het   fiscale   inkomen,   evenals   in   2020.   In   bijgevoegde   
Uitvoeringsbepalingen   2021-A   vindt   u   een   tabel   met   de   woonbijdrage   bij   het   aantal   periodieke   
verhogingen.     
    

4. Tegemoetkoming   premie   ziektekostenverzekering   
  

Predikanten   ontvangen   een   tegemoetkoming   in   de   premie   van   de   ziektekostenverzekering,   omdat   zij   naast   de   
premie   die   zij   rechtstreeks   betalen   aan   de   ziektekostenverzekeraar,   zelf   een   inkomensafhankelijke   premie   
voor   de   Zorgverzekeringswet   aan   de   Belastingdienst   moeten   betalen.   Predikanten   vallen   niet   onder   de   
regeling,   waarbij   de   werkgever   de   inkomensafhankelijke   premie   voor   de   werknemer   afdraagt   aan   de   
Belastingdienst.   In   het   Georganiseerd   Overleg   Predikanten   is   overeengekomen   dat   predikanten   een   
tegemoetkoming   krijgen   die   qua   hoogte   gelijk   is   aan   de   premie   die   een   werkgever   voor   zijn   werknemer   moet   
betalen   aan   de   Belastingdienst.   Over   de   tegemoetkoming   moeten   predikanten   inkomstenbelasting   betalen.     
- In   2021   betaalt   de   predikant   aan   de   Belastingdienst   een   premie   van   5,75%   over   het   traktement   tot   

maximaal   € 58.311.   In   2020   was   dit   5,45%   over   het   traktement   tot   maximaal   €   57.232.     
- In   2021   ontvangt   de   predikant   een   tegemoetkoming   van   7%   over   het   traktement   tot   maximaal   € 58.311.   In   

2020   was   dit   6,70%   over   maximaal   €   57.232.     
De   tegemoetkoming   is   hoger   dan   de   premie   die   de   predikant   moet   betalen,   maar   de   predikant   moet   over   de   
tegemoetkoming   inkomstenbelasting   betalen.   

  
5. Pensioenpremie   Pensioenfonds   Zorg   en   Welzijn   2021   
  

Evenals   in   2020   bedraagt   de   pensioenopbouw   bij   het   Pensioenfonds   Zorg   &   Welzijn   in   2021     
1,75%   x   pensioengevend   traktement,   dat   is   1,75%   x   (bruto   traktement   –   franchise).     
  

Het   bruto   traktement   is   de   som   van   het   basistraktement,   de   periodieke   verhogingen,   de   vakantietoeslag   en   de   
eindejaarsuitkering.   In   individuele   gevallen   kan   daar   nog   bovenop   komen:   
- de   suppletie   krachtens   de   overgangsmaatregel   bij   de   invoering   van   de   protestantse   traktementsregeling   

op   1   januari   2005.     
- de   bijtelling   in   verband   met   de   waarde   van   de   ambtswoning,   in   zoverre   het   fiscale   woningforfait   van   de   

ambtswoning   hoger   is   dan   de   ingehouden   woonbijdrage   (dit   kan   alleen   gelden   voor   predikanten   die   vallen   
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onder   de   overgangsmaatregel   voor   de   woonbijdrage).     
  

De   totale   pensioenpremie   voor   het   ouderdomspensioen   bedraagt   in   2020   25%   van   het   pensioengevend   
traktement,   in   2020   was   dat   23,5%.     
- De   franchise   bedraagt   in   2021   €   13.111.   Dit   was   in   2020   €   12.770.   
- De   premie   van   de   predikant   bedraagt   in   2021   12,64%   van   het   pensioengevend   traktement,   in   2020   was   dit   

11,97%.     
- De   premie   van   de   gemeente   bedraagt   in   2021   12,36%   van   het   pensioengevend   traktement,   in   2020   was   

dit   11,53%.   Deze   premie   is   versleuteld   in   de   bezettingsbijdrage   voor   de   centrale   kas   
predikantstraktementen.     

De   verhoging   van   de   pensioenpremie   betekent   voor   de   predikant   een   verlaging   van   het   netto   traktement.     
  

6. Wijziging   rekenwijze   bij   een   traktement   in   een   deel   van   de   maand   
  

Tot   en   met   2020   werden   alle   maanden   op   30   dagen   gesteld   bij   het   uitrekenen   van   een   traktement   in   een   deel   
van   de   maand.   Als   een   predikant   bijvoorbeeld   op   de   17e   van   de   maand   met   emeritaat   ging,   ontving   die   in   de   
laatste   maand   16/30e   x   €   3.199,49   =   €   1.706,39   aan   basistraktement.   Dit   gold   in   elke   maand   van   het   jaar.   
In   verband   met   de   mogelijkheden   van   een   ander   softwarepakket   voor   de   berekening   van   de   traktementen,   
heeft   het   Georganiseerd   Overleg   Predikanten   besloten   om   met   ingang   van   1   januari   2021   te   rekenen   met   het   
daadwerkelijk   aantal   dagen   in   de   betreffende   maand.   Valt   de   17e   bijvoorbeeld   in   de   maand:   
- januari,   dan   wordt   16/31   x   €   3.199,49   =   €   1.651,35   aan   fulltime   basistraktement   uitbetaald   
- februari,   dan   wordt   16/28   x   €   3.199,49   =   €   1.828,28   aan   fulltime   basistraktement   uitbetaald   
- april,   dan   wordt   16/30e   x   €   3.199,49   =   €   1.706,39   aan   fulltime   basistraktement   uitbetaald.   
  

De   nieuwe   rekenwijze   op   basis   van   het   daadwerkelijk   aantal   dagen   in   de   maand   zal   ook   worden   toegepast   bij   
de   berekening   van   de   bijdragen   van   de   gemeenten   aan   de   centrale   kas   voor   de   predikantstraktementen.     

  
7. Emeritaat   en   verhoging   AOW-leeftijd   
  

Volgens   ordinantie   3-25   wordt   een   predikant   voor   gewone   werkzaamheden   emeritus   verklaard   op   de   dag   
waarop   deze   recht   krijgt   op   pensioen   krachtens   de   AOW.   Evenals   in   2021   is   dat   in   2020   is   dat   de   dag,   waarop   
de   predikant   66   jaar   en   4   maanden   oud   wordt.   Per   deze   datum   stopt   het   traktement   en   start   de   uitkering   van   
de   AOW   en   het   ouderdomspensioen   van   het   Pensioenfonds   Zorg   &   Welzijn.   Informatie   over   het   emeritaat,   het  
vervroegen   of   uitstellen   daarvan    en   over   het   aanvragen   van   AOW   en   ouderdomspensioen   vindt   u   op     
https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/pensioen/ .     
Op   de   website   van   de   Sociale   Verzekeringsbank   vindt   u   een   handige   rekentool   om   de   AOW-datum   te   
berekenen:   www.svb.nl.   
  

8. Nieuw   beleid   voor   tijdelijk   aanstelling   van   een   predikant   
  

In   juni   2020   heeft   de   generale   synode   in   tweede   lezing   de   wijziging   van   ordinantie   3-18   vastgesteld   met   de   
nieuwe   mogelijkheden   voor   gemeenten   om   predikanten   tijdelijk   aan   zich   te   verbinden.   In   december   2020   heeft   
het   moderamen   namens   de   kleine   synode   besloten   om   de   generale   regeling   rechtspositie   predikanten   in   dit   
verband   te   wijzigen.   Voordat   het   nieuwe   beleid   definitief   kan   worden   ingevoerd   moeten   nog   diverse   
uitvoeringsbepalingen   worden   aangepast   Ook   moeten   de   contracten   met   het   Pensioenfonds   Zorg   en   Welzijn   
en   arbeidsongeschiktheidsverzekeraar   Aegon   worden   aangepast.   Recent   heeft   het   moderamen   van   de   
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generale   synode   besloten   om   de   invoeringsdatum   van   het   nieuwe   beleid   te   stellen   op   1   juli   2021.   In   het   
voorjaar   van   2021   ontvangt   u   nadere   informatie   over   de   inhoud   van   dit   nieuwe   beleid   en   het   daarbij   geldende   
overgangsrecht   voor   bestaande   situaties.   
  

9. Bijdragen   voor   de   centrale   kas   predikantstraktementen   2021   
  

Zoals   wij   u   door   de   circulaire   van   6   oktober   2020   lieten   weten,   zijn   de   bijdragen   van   de   gemeenten   aan   de   
centrale   kas   voor   het   jaar   2021   als   volgt   vastgesteld.   
  

  
10. Uitvoeringsbepalingen   2021-A   
  

De   maatregelen   per   1   januari   2021   zoals   hierboven   beschreven   zijn   verwerkt   in   de   bijgaande   
Uitvoeringsbepalingen   2021-A.   Vanaf   januari   2021   dienen   de   traktementen   volgens   deze   
uitvoeringsbepalingen   berekend   en   uitgekeerd   te   worden.     
  

Wellicht   ten   overvloede   merken   wij   op   dat   de   bedragen   in   de   Uitvoeringsbepalingen   een   bindend   karakter   
hebben.   Gemeenten   en   predikanten   mogen   daarvan   niet   afwijken   in   het   voordeel   of   het   nadeel   van   de   
predikant.   Dit   geldt   dus   ook   voor   de   preekbeurtvergoeding   (€   133   per   dienst)   en   de   kilometervergoeding   
(€ 0,24   per   autokilometer).     
  

11. Rekenmodellen   2021-A   
  

Op   de   website   kunt   u   de   rekenbladen   2021-A   downloaden   voor   de   berekening   van   het   traktement:   
- gewoon:     https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/actueel/     
- na   1   jaar   ziekte:     https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/ziekteverzuim/     
- bij   hulpdiensten:    https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/hulpdiensten/ .     

  
12. Gids   Arbeidsvoorwaarden   per   1   januari   2021   

  
Alle   wijzigingen   in   de   Uitvoeringsbepalingen   zijn   verwerkt   in   de   Gids   Arbeidsvoorwaarden   per   1   januari   2021.   
U   kunt   deze   vinden   op    https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/actueel/ .   In   deze   Gids   is   
een   nieuwe   werkwijze   beschreven   voor   het   aanvragen   van   een   ZEZ-uitkering   door   predikanten,   die   verlof   
nemen   in   verband   met   zwangerschap   en   bevalling.   
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soort   bijdrage     2020   2021   

bezettingsbijdrage   per   fulltime   predikant   per   jaar   €   89.250   €   87.762   

vacature-/schorsingsbijdrage   per   fulltime   vacature   per   jaar   €   7.233   €   7.146   

beschikbaarheidsbijdrage   per   gemeente   zonder   predikant   per   jaar   €   960   €   960   

uitkering   gemiddelde   woonbijdrage   bij   overgangsregeling   per   jaar   - €   7.776   - €   7.727   
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13. Informatie   en   mutaties   

  
Meer   informatie   over   de   arbeidsvoorwaarden   van   predikanten   voor   gewone   werkzaamheden   kunt   u   vinden   op     
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-predikanten/ .     
  

U   kunt   ook   bellen   met   de   Dienstenorganisatie   op   het   telefoonnummer   030-8801880.   
  

Mutaties,   zoals   een   bevestiging,   een   werktijdwijziging,   een   emeritaat   of   wijziging   met   betrekking   tot   de   
woonruimte,   dient   de   scriba   van   de   kerkenraad   bij   ons   bureau   te   melden   met   behulp   van   een   formulier   dat   te   
downloaden   is   van    https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/formulieren/ .     

  
14. Andere   software   voor   de   berekening   van   de   traktementen   en   de   bijdragen   van   gemeenten   

  
Met   ingang   van   1   januari   2021   zal   de   Dienstenorganisatie   voor   de   berekening   van   de   traktementen   voor   de   
predikanten   en   voor   de   berekening   van   de   bijdragen   van   de   gemeenten   aan   de   centrale   kas   
predikantstraktementen   gebruik   gaan   maken   van   andere   software.   Dit   heeft   voor   de   predikanten   tot   gevolg   dat   
de   lay-out   van   de   strook   van   het   traktement   iets   wijzigt.   Voor   de   gemeenten   is   het   gevolg   dat   de   lay-out   van   de   
factuur   anders   zal   zijn   en   dat   de   factuur   mogelijk   naar   een   ander   e-mailadres   gestuurd   zal   worden   dan   men   
gewend   was.   Vanaf   januari   2021   worden   de   facturen   voor   de   centrale   kas   predikantstraktementen   naar   het   
factuuradres   van   het   college   van   kerkrentmeesters   gestuurd,   dat   de   gemeente   daarvoor   zelf   opgeeft   in   LRP.   
Dit   factuuradres   is   hetzelfde   adres   dat   wordt   gebruikt   voor   de   verzending   van   de   facturen   voor   het   
gemeentelijk   quotum.     

  
bijlage:   Uitvoeringsbepalingen   2021-A     

  

  

  

  Datum   

1   januari   2021   
  

  
Pagina   

5   van   5       

  
Met   vriendelijke   groet,   
  

namens   het   Georganiseerd   overleg   predikanten   en   de   Beheercommissie   centrale   kas   
predikantstraktementen,   
  

J.   Runherd,   beleidsmedewerker   predikantstraktementen   en   -pensioenen   
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