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Onderwerp

De arbeidsvoorwaarden van kerkelijke medewerkers per juli 2021

Geachte lezers,

Per juli zijn er een aantal veranderingen in de regelgeving en de arbeidsvoorwaarden van kerkelijke
medewerkers. In deze brief kunt u vanaf pagina 2 lezen wat de veranderingen zijn.

Wie zijn kerkelijke medewerkers?
Een kerkelijk medewerker is eenieder die op basis van een arbeidscontract werkzaam is in een gemeente, een
diaconie, een classis, een kerkelijke stichting of vennootschap, of voor de kerk als geheel (de
dienstenorganisatie).

Waar kan ik meer informatie vinden?
Via de website: www.protestantsekerk.nl/medewerkers.
Via de e-mail: info@protestantsekerk.nl
Via de telefoon: (030) 880 1880

(bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 21.00 uur, op vrijdag van 09.00 -
16.00 uur).

Wat moet ik met deze informatie?
Stuur deze informatie door naar de salarisadministratie, de personen verantwoordelijk voor de werkgeverstaken
en naar uw medewerkers. Pas uw werkzaamheden aan aan de nieuwe regels.

Waarom krijg ik deze informatie?
U krijgt deze e-mail omdat u zich in het verleden hiervoor heeft aangemeld of omdat u conform kerkelijke regeling
werkgever in de kerk kan zijn. Standaard krijgen alle colleges van kerkrentmeesters of colleges van diakenen
deze circulaire omdat zij kunnen optreden als werkgever in de kerk. De circulaire wordt verstuurd naar het
contactadres in LRP; de colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen kunnen zich niet voor deze
verzending afmelden omdat de verzending nodig is voor de juiste uitvoering van uw taak.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de circulaire?
Via de website: www.protestantsekerk.nl/medewerkers (Helemaal onderaan de pagina)

http://www.protestantsekerk.nl/medewerkers
mailto:info@protestantsekerk.nl
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1. Loonakkoord 2018-2020
In 2018 sloten de partijen in het georganiseerd overleg medewerkers een loonakkoord in navolging van de
CAO-afspraken bij de rijksambtenaren. Dit loonakkoord is afgelopen op 30 juni 2020. Tot er een nieuw
loonakkoord wordt gesloten zullen er geen wijzigingen zijn in de salaristabellen afgezien van
aanpassingen van het wettelijk minimumloon (zie punt 2). Onderhandelingen voor 2021 zijn gaande, maar
hebben nog niet tot resultaten geleid op het moment dat wij deze circulaire schrijven. Zodra er meer
bekend is, zullen wij u vanzelfsprekend nader informeren.

2. Aanpassing salarisschalen aan minimumloon
De bedragen in de onderste salarisschalen (salarisregels 1 tot en met 5) zijn aangepast aan de stijging
van het minimumloon. De salarisschalen kunt u vinden in de arbeidsvoorwaardenregeling.

Minimumloon per maand
Juli 2021 Januari 2021
€ 1.701,00 € 1.684,80

Minimumloon per uur € 10,91 € 10,80

Heeft u een medewerker jonger dan 21 jaar? Dan geldt het jeugdminimumloon. De bedragen leest u op de
website van de Rijksoverheid.

3. Aanpassing bedrag compensatie na wachtgeld
Onder de Wachtgeld- en suppletieregeling-overgangsbepalingen kan een medewerker onder voorwaarden
aanspraak maken op een maandelijks bedrag ter compensatie van de verlate ingang van de AOW, na
afloop van het wachtgeld. Dit staat opgenomen in artikel 2b van desbetreffende regeling. Dit bedrag is
gekoppeld aan de hoogte van de AOW-uitkering voor alleenstaanden. Per 1 juli 2020 wordt dit bedrag
verhoogd.

Uitkering art. 2b Wachtgeld- en Suppletieregeling
(AOW-uitkering alleenstaanden; bruto incl.
heffingskorting)

Juli 2021 januari 2021
€ 1.301,43 € 1.292,50

4. Overige wettelijke wijzigingen/zaken:
Aanbod vaste urenomvang aan oproepkrachten
Per juli 2021 is de regeling voor het aanbod van een vaste urenomvang aan oproepkrachten wettelijk
verduidelijkt. Sinds 1 januari 2020 bent u als werkgever verplicht om oproepkrachten na een
oproepovereenkomst van 12 maanden een schriftelijk aanbod te doen voor een vaste urenomvang. Dit
aanbod moest worden gedaan binnen een maand nadat de oproepkracht 12 maanden had gewerkt als
oproepkracht. In de wet is nu opgenomen dat  de oproepkracht één maand de tijd om het aanbod wel of
niet te accepteren.

5. Arbeidsvoorwaardenregeling 2021-B
De volledige arbeidsvoorwaardenregeling waarin bovenstaande wijzigingen zijn doorgevoerd of
aangeduid, kunt u downloaden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden.

6. Informatieplicht werkgever
Het behoort tot de taak van een goede werkgever om de informatie uit deze circulaire door te geven aan

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon
http://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
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de medewerker(s). U kunt de door u ontvangen e-mail doorsturen.

7. Nadere informatie
Aanvullende informatie over arbeidsvoorwaarden vindt u op www.protestantsekerk.nl/medewerkers. Heeft
u vragen over deze circulaire of over de toepassing van de arbeidsvoorwaardenregeling dan kunt u uw
bericht sturen naar info@protestantsekerk.nl.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Jelmer Voet
Teamleider HR en Traktementen
Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
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