
 OMSLAGREGELING PREDIKANTSTRAKTEMENTEN 

 uitvoeringsbepaling met betrekking tot de omslagheffing voor de centrale kas predikantstraktementen, 
 zoals bedoeld in GR 5-3-2-b-i en v 

 bedragen en voorwaarden per 1 januari 2023 

 SOORT  BIJDRAGE  TARIEF 

 basisbijdrage  € 27,17 per maand 
 bezettingsbijdrage  werktijdpercentage predikant  x  € 8.063,75 per maand 
 tijdelijke-dienst-opslag  werktijdpercentage predikant  x  € 475,58 per maand 
 proponentenkorting  werktijdpercentage predikant  x  -/-  € 475,58 per maand 
 uitkering gemiddelde woonbijdrage  -/- € 714,67 per maand 

 Artikel 1  Het aandeel van de gemeente in de centrale kas predikantstraktementen 

 1.  Het aandeel in de centrale kas voor de predikantstraktementen bestaat uit: 
 a.  een basisbijdrage per gemeente; 
 b.  de bezettingsbijdrage voor elke predikant die in vaste dienst, in tijdelijke dienst of voor 

 structurele hulpdiensten aan de gemeente verbonden is als bedoeld in ordinantie 3-16 tot en 
 met 3-18; 

 c.  de tijdelijke-dienst-opslag voor elke predikant die in tijdelijke dienst of voor structurele 
 hulpdiensten aan de gemeente verbonden is als bedoeld in ordinantie 3-18  1  ; 

 d.  de proponentenkorting gedurende maximaal vier jaren voor elke predikant die als proponent 
 aan de gemeente verbonden werd  2  ; 

 e.  de uitkering gemiddelde woonbijdrage voor elke predikant op wiens traktement door de 
 Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen de woonbijdrage wordt ingehouden 
 volgens de overgangsregeling voor de woonbijdrage van 1 januari 2019. 

 2.  De gemeente informeert de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen schriftelijk 
 over elke wijziging in de predikantsformatie van de gemeente, die van invloed is op haar bijdrage 
 in de centrale kas voor de predikantstraktementen. Zij maakt daarbij gebruik van de formulieren 
 die de Beheercommissie aanbiedt op de website van de kerk en overlegt daarbij bewijsstukken, 
 zoals verklaringen van het breed moderamen van de classicale vergadering of het classicaal 
 college voor de behandeling van beheerszaken of uitspraken van het college voor het opzicht. 

 3.  Mutaties worden in de regel vóór de mutatiedatum gemeld en met maximaal zes maanden 
 terugwerkende kracht verwerkt. 

 4.  Voor de berekening van het aandeel in de centrale kas wordt gerekend met het aantal dagen in 
 de betreffende maand. 

 Artikel 2  Vaststelling van de hoogte van de bijdragen en kortingen 

 1.  De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen begroot jaarlijks het totaal van de 
 uitkeringen en de kosten van de centrale kas in overeenstemming met GR 5-3-3. 

 2.  De basisbijdrage wordt berekend door de begrote uitvoeringskosten van de Dienstenorganisatie 
 te delen door het aantal gemeenten dat bijdrageplichtig is aan de centrale kas voor de 
 predikantstraktementen. 

 3.  De tijdelijke-dienst-opslag wordt berekend door de begrote traktements- en pensioenlasten die 
 het gevolg zijn van de tijdelijke-dienst-toeslag te delen door het in fulltime equivalenten 
 uitgedrukte begrote aantal predikanten in tijdelijke dienst. 

 4.  De proponentenkorting is qua hoogte gelijk aan de tijdelijke-dienst-opslag. 
 5.  De bezettingsbijdrage wordt berekend door het totaal van de uitkeringen en de kosten 

 vermeerderd met de begrote uitgaven aan proponentenkorting en verminderd met de begrote 
 opbrengst aan tijdelijke-dienst-opslagen, basisbijdragen, woonbijdragen predikanten 

 2  De proponentenkorting geldt bij verbintenissen met een ingangsdatum op of na 1 juli 2021 
 1  De tijdelijke-dienst-opslag geldt voor tijdelijke diensten met een ingangsdatum op of na 1 juli 2021 
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 (overgangsregeling), pensioenpremies predikanten en overige inkomsten te delen door het 
 verwachte in fulltime equivalenten uitgedrukte aantal predikanten. 

 6.  De uitkering gemiddelde woonbijdrage wordt berekend door de begrote woonbijdragen van 
 predikanten, die door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen onder de 
 overgangsmaatregel voor de woonbijdrage worden ingehouden, te delen door het betreffende 
 aantal predikanten. 

 7.  De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen informeert elk jaar vóór 1 oktober de 
 colleges van kerkrentmeesters over de vastgestelde hoogte van de basisbijdrage, de 
 bezettingsbijdrage, de tijdelijke-dienst-opslag, de proponentenkorting en de uitkering gemiddelde 
 woonbijdrage (overgangsregeling) voor het komende jaar. 

 Artikel 3  De basisbijdrage 

 1.  De basisbijdrage betreft een bedrag per gemeente per maand en bedraagt € 27,17. 

 Artikel 4  De bezettingsbijdrage 

 1.  De bezettingsbijdrage betreft een bedrag per predikant met volledige werktijd per maand en 
 bedraagt € 8.063,75. 

 2.  Bij een predikant met een deeltijdfunctie als bedoeld in ordinantie 3-17 wordt de bijdrage 
 berekend in evenredigheid met de deeltijd. 

 3.  De bezettingsbijdrage gaat in op de dag van de verbintenis als bedoeld in ordinantie 3-5-5 en 
 loopt door tot de dag van losmaking van de predikant van de gemeente. 

 4.  Voor de predikant voor wie het traktement wordt verlaagd wegens langdurige ziekte, wordt de 
 bezettingsbijdrage in evenredigheid verlaagd. 

 Artikel 5  De tijdelijke-dienst-opslag 

 1.  De tijdelijke-dienst-opslag betreft een bedrag per predikant met volledige werktijd per maand en 
 bedraagt € 475,58. 

 2.  Bij een predikant met een deeltijdfunctie als bedoeld in ordinantie 3-17 wordt de 
 tijdelijke-dienst-opslag berekend in evenredigheid met de deeltijd. 

 3.  De tijdelijke-dienst-opslag gaat in op de dag van de verbintenis als bedoeld in ordinantie 3-5-5 en 
 loopt door tot de datum die is overeengekomen voor het einde van de tijdelijke dienst of, als dat 
 eerder is, tot de datum waarop de predikant wordt losgemaakt van de gemeente. 

 4.  Voor de predikant voor wie het traktement wordt verlaagd wegens langdurige ziekte, wordt de 
 tijdelijke-dienst-opslag in evenredigheid verlaagd. 

 Artikel 6  De proponentenkorting 

 1.  De proponentenkorting betreft een bedrag per predikant met volledige werktijd per maand en 
 bedraagt € 475,58. 

 2.  Bij een predikant met een deeltijdfunctie als bedoeld in ordinantie 3-17 wordt de 
 proponentenkorting berekend in evenredigheid met de deeltijd. 

 3.  De proponentenkorting gaat in op de dag dat de proponent bevestigd wordt in het ambt van 
 predikant en duurt vier jaar, tenzij de predikant eerder van de gemeente wordt losgemaakt. 

 4.  Voor de predikant voor wie het traktement wordt verlaagd wegens langdurige ziekte, wordt de 
 proponentenkorting in evenredigheid verlaagd. 

 Artikel 7  De uitkering gemiddelde woonbijdrage 

 1.  De uitkering gemiddelde woonbijdrage betreft een bedrag dat per predikant in mindering wordt 
 gebracht en bedraagt € 714,67 per maand. 

 2.  De uitkering gemiddelde woonbijdrage geldt voor de predikant met een ambtswoning op wie de 
 overgangsregeling voor de woonbijdrage van toepassing is, zoals die getroffen is op 1 januari 
 2019. De bijdrage duurt tot de dag dat de predikant met instemming van de kerkenraad de 
 ambtswoning verlaat, maar in ieder geval op de dag dat de predikant van de gemeente wordt 
 losgemaakt. 

 3.  Bij een predikant met een deeltijdfunctie als bedoeld in ordinantie 3-17 wordt de uitkering 
 gemiddelde woonbijdrage berekend alsof er sprake is van de volledige werktijd. 
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 4.  Indien twee predikanten dezelfde ambtswoning bewonen, bepaalt de gemeente in overleg met de 
 betrokken predikanten op welk van beide predikanten de uitkering gemiddelde woonbijdrage van 
 toepassing is. 

 Artikel 8  Wie gehouden zijn tot betaling aan de centrale kas 

 1.  In de omslag wordt voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland een aandeel 
 vastgesteld. Gemeenten met wijkgemeenten worden daarbij als één beschouwd. Wijkgemeenten 
 van bijzondere aard met eigen rechtspersoonlijkheid worden als gemeente beschouwd. 

 2.  Waar gemeenten de inzet van een predikant delen in een samenwerkingsverband als bedoeld in 
 de generale regeling gemeenten wordt op samenwerkingsniveau het aandeel vastgesteld. Onder 
 overlegging van het formele samenwerkingsdocument geven de gemeenten in het 
 samenwerkingsverband één adres op aan de Beheercommissie centrale kas 
 predikantstraktementen voor correspondentie en facturen. Aan het samenwerkingsverband wordt 
 het aandeel opgelegd vanaf de datum, waarop het samenwerkingsverband formeel ingaat. Bij 
 ontbinding van een samenwerkingsverband wordt de Beheercommissie centrale kas 
 predikantstraktementen daarvan op de hoogte gesteld en wordt aan de afzonderlijke gemeenten 
 het aandeel opgelegd vanaf de datum waarop het samenwerkingsverband officieel ontbonden 
 wordt. 

 3.  Bestaan in een gemeente of een samenwerkingsverband voor afzonderlijke onderdelen aparte 
 financiële administraties, dan berust de verplichting tot betaling van het aandeel op de gemeente 
 of het samenwerkingsverband in haar geheel, ongeacht de verdeling van de lasten over de 
 administraties onderling. 

 Artikel 9  De betaling van het aandeel 

 1.  De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen brengt per kalendermaand het 
 aandeel bij de gemeenten in rekening. Op grond van de bij haar bekende gegevens zendt de 
 Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen rond de 20  e  van de maand de 
 aandeelnota aan de gemeente. De gemeente moet deze nota binnen 30 dagen voldaan hebben. 

 2.  De verplichting tot betalen wordt niet opgeschort door het vragen van inlichtingen, noch door het 
 indienen van een bezwaar of beroepschrift. 

 3.  Indien de gemeente nalatig is in de betaling van het aandeel wordt vanaf de vervaldatum van de 
 nota de wettelijke rente in rekening gebracht. 

 4.  De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen is niet gerechtigd een 
 betalingsachterstand van een gemeente te verrekenen met aan de predikant(en) van die 
 gemeente uit te keren traktementsbestanddelen. 

 5.  Indien een gemeente gedurende enige maand een wijziging in de predikantsbezetting doorgeeft 
 en de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen heeft met deze wijziging in haar 
 nota van de betreffende maand geen rekening gehouden, wordt het verschil gedebiteerd of 
 gecrediteerd op de nota van de eerstvolgende maand na melding van de mutatie of de daarop 
 volgende maand. 

 Artikel 10  Aanwending van exploitatie-saldi in de centrale kas 
 predikantstraktementen 

 1.  Indien in enig jaar de exploitatie van de centrale kas predikantstraktementen sluit met een 
 positief saldo, dan wordt dit in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve. Het 
 aanvullen van de algemene reserve wordt beperkt tot maximaal 6,6% van de begrote uitgaven in 
 het volgende boekjaar. 

 2.  Indien na het aanvullen van de algemene reserve tot het maximum nog een deel van het 
 positieve saldo resteert, wordt dit toegevoegd aan de Reserve restitutie bijdragen. De middelen 
 uit deze reserve worden in beginsel in het volgende jaar aan de gemeenten gerestitueerd. Dit 
 geschiedt  naar rato van het totaal aan bijdragen dat de gemeenten in het jaar waarin het 
 positieve saldo werd geboekt, hebben gefactureerd gekregen. 

 Omslagregeling per 1 januari 2023  3 



 Artikel 11  Vergoeding van traktementslasten bij opschorting van werkzaamheden als 
 bedoeld in ordinantie 10-9-4 en bij vrijstelling van werkzaamheden als bedoeld 
 in ordinantie 3-19 juncto 10-13/14 

 1.  Tijdens opschorting van werkzaamheden als bedoeld in ordinantie 10-9-4 en tijdens de vrijstelling 
 van werkzaamheden als bedoeld in ordinantie 3-19 juncto ordinantie 10-13/14 blijft de gemeente 
 de bezettingsbijdrage verschuldigd aan de centrale kas predikantstraktementen. 
 Een kerkenraad kan na afloop van de opschorting van werkzaamheden als bedoeld in ordinantie 
 10-9-4 of na afloop van de vrijstelling van werkzaamheden als bedoeld in ordinantie 3-19 juncto 
 ordinantie 10-13/14 een schriftelijk verzoek tot vergoeding van de tijdens de opschorting of 
 vrijstelling gemaakte traktements- en pensioenlasten indienen bij de Beheercommissie centrale 
 kas predikantstraktementen onder overlegging van afschriften van de documenten waaruit blijkt: 
 a.  wie de opschorting of vrijstelling van werkzaamheden heeft opgelegd 
 b.  wanneer de opschorting of vrijstelling van werkzaamheden is ingegaan 
 c.  wanneer de opschorting of vrijstelling van werkzaamheden is beëindigd 
 d.  welke traktements- en pensioenlasten tijdens de opschorting of vrijstelling van 

 werkzaamheden voor de betreffende predikant zijn gemaakt. 

 2.  Een verzoek om vergoeding wordt behandeld door de Beheercommissie centrale kas 
 predikantstraktementen. 

 3.  Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding gelden de volgende uitgangspunten. 
 a.  Er wordt voor de eerste drie maanden van opschorting of vrijstelling van werkzaamheden 

 geen vergoeding verstrekt. 
 b.  Na drie maanden opschorting of vrijstelling van werkzaamheden bedraagt de vergoeding de 

 door de gemeente gemaakte kosten. Bij de gemaakte kosten wordt alleen rekening gehouden 
 met de kosten die de gemeente moest maken volgens de generale regeling rechtspositie 
 predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. Kosten die voortvloeien uit 
 onderlinge overeenkomsten tussen de gemeente en de predikant komen niet voor vergoeding 
 in aanmerking. 

 c.  In bijzondere gevallen behoudt de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen 
 zich het recht voor om te besluiten in afwijking van het bepaalde in de leden a. en b. 

 . 
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