Dienstenorganisatie
Kerk en Werk

Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht

Aan

de colleges van kerkrentmeesters en
de predikanten voor gewone werkzaamheden
in de Protestantse Kerk in Nederland

Datum

Ons kenmerk

Joseph Haydnlaan 2a,
Postbus 8504, 3503 RM Utrecht
Telefoon (030) 880 16 61
predikantstraktementen@protestantsekerk.nl
www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
KvK nr: 30258482
IBAN: NL 38 RABO 03737 40 565
BIC: RABONL2U

Behandeld door J. Runherd

Uw kenmerk

1 januari 2020

Telefoon (030) 880 1653
h.runherd@protestantsekerk.nl

Onderwerp

Uitvoeringsbepalingen 2020-A
Geachte dames en heren,
Door deze circulaire stellen wij u graag op de hoogte van de besluiten die door het Georganiseerd overleg 1
predikanten en de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen zijn genomen met betrekking tot de
arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden per 1 januari 2020.
1.

Traktement en vergoedingen per 1 januari 2020

Het Georganiseerd Overleg Predikanten volgt voor de ontwikkeling van de hoogte van het traktement de
ontwikkeling van het salaris van de rijksambtenaren. Nadat de traktementen op 1 juli 2019 met 2% zijn
verhoogd, worden ze op 1 januari 2020 opnieuw met 2% verhoogd.
De verhoging geldt het basistraktement, de periodieke verhogingen, de suppletie krachtens de
overgangsmaatregel 2005 en het tarief voor incidentele hulpdiensten (vergoeding voor een preekbeurt, een
uur catechese en een uur pastoraal, missionair en diaconaal werk). De belangrijkste cijfers op een rijtje:
component

bedrag per 01-07-2019

bedrag per 01-01-2020

€ 3.114,95

€ 3.177,25

1 periodieke verhoging (fulltime per maand)

€ 107,54

€ 109,69

preekbeurt

€ 130,00

€ 133,00

uur catechese (inclusief voorbereiding)

€ 48,73

€ 49,71

uur pastoraat, diaconaat, missionair werk

€ 32,49

€ 33,14

basistraktement (fulltime per maand)

De huidige CAO van de rijksambtenaren loopt tot en met 30 juni 2020. Wij zullen u vanzelfsprekend op de
hoogte stellen als in de loop van het jaar eventuele nieuwe maatregelen zullen plaatsvinden.
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2.

Toekenning volgende periodieke verhoging op 1 januari 2020

Naast de verhoging van het traktement wordt aan predikanten, die nog niet het maximum van 20 periodieke
verhogingen hebben bereikt, op 1 januari 2020 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 2019. Zij zullen hun eerstvolgende periodieke verhoging ontvangen op 1
januari 2021.
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
€ 411,77 per maand bij 0 periodieke verhogingen tot € 696,09 bij 20 periodieke verhogingen;
aan de gemeente de gemiddelde woonbijdrage ad € 648,00 per maand uitkeert in de vorm van een
aftrekpost op de factuur voor centrale kas voor de predikantstraktementen. In 2019 bedroeg de
gemiddelde woonbijdrage € 624,08 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. Dit betekent dat de
predikant aan de eigen gemeente de woonbijdrage betaalt.
De pseudo-ondernemer-predikant betaalt een woonbijdrage die afhankelijk is van de WOZ-waarde van
de ambtswoning. Op jaarbasis is dit In 2020 1,55% van de WOZ-waarde op 1 januari 2018. In 2019 was
dit 1,65% van de WOZ-waarde op 1 januari 2017. Het maandbedrag wordt verkregen door het
jaarbedrag door 12 te delen.
De minimale woonbijdrage bedraagt in 2020 € 642,78 per maand. Dit was in 2019 € 624,00 per maand.
De pseudo-werknemer-predikant betaalt een woonbijdrage die afhankelijk is van de hoogte van het
eigen fiscale inkomen. In 2020 is dat 18% van het fiscale inkomen. In bijgevoegde Uitvoeringsbepalingen
2020-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. Predikant 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 2020 betaalt de predikant aan de Belastingdienst een premie van 5,45% over het traktement tot
maximaal € 57.232. In 2019 was dit 5,70% over het traktement tot maximaal € 55.927.
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-

In 2020 ontvangt de predikant een tegemoetkoming van 6,70% over het traktement tot maximaal
€ 57.232. In 2019 was dit 6,95% over maximaal € 55.927.
De tegemoetkoming is hoger dan de premie die de predikant moet betalen, maar na aftrek van de
inkomstenbelasting resteert voor de predikant een negatief saldo.
5.

Pensioenpremie Pensioenfonds Zorg en Welzijn 2020

Evenals in 2019 bedraagt de pensioenopbouw bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn in 2020
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
onder de overgangsmaatregel voor de woonbijdrage).
Evenals in 2019 bedraagt de totale pensioenpremie voor het ouderdomspensioen in 2020 23,50% van het
pensioengevend traktement.
- De franchise bedraagt in 2020 € 12.770. Dit was in 2019 € 12.426.
- De premie van de predikant bedraagt in 2020 evenals in 2019 11,97% van het pensioengevend
traktement.
- De premie van de gemeente bedraagt in 2020 evenals in 2019 11,53% van het pensioengevend
traktement. Deze premie is versleuteld in de bezettingsbijdrage voor de centrale kas
predikantstraktementen.
6.

Wijziging regeling vergoeding vervoerskosten

Als een predikant voor gewone werkzaamheden met instemming van de kerkenraad buiten de grenzen van
de gemeente woont, kan de predikant de kilometers voor het woon-werkverkeer (= afstand woonhuis tot de
grens van de kerkelijke gemeente) declareren bij het college van kerkrentmeesters.
Een uitzondering geldt voor de predikant die op of na 1 januari 2010 en vóór 1 januari 2019 op eigen verzoek
buiten de gemeentegrenzen is gaan wonen of blijven wonen. Deze predikant kan niet de kilometers voor het
woon-werkverkeer declareren zolang die aan de betreffende gemeente verbonden blijft, tenzij er andere
afspraken zijn gemaakt.
In zijn vergadering van 19 november 2019 heeft het Georganiseerd Overleg Predikanten besloten een tweede
uitzondering te maken op de regel dat kilometers voor woon-werkverkeer declarabel zijn als de predikant
buiten de gemeentegrens woont. Dat is als een predikant binnen een jaar voor het emeritaat met een beroep
op artikel 10-8 van de generale regeling rechtspositie predikanten buiten de grenzen van de gemeente gaat
wonen. In dat geval mist de gemeente de woonbijdrage voor de ambtswoning en hoeft zij niet de kilometers
voor het woon-werkverkeer te vergoeden, tenzij in onderling overleg andere afspraken worden gemaakt.
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7.

Toetsingscriteria voor vermindering werktijd predikant bij zwaarwegend belang gemeente

Volgens ordinantie 3-16-7 kan de werktijd van een predikant worden verminderd als dit voor het voortbestaan
van de gemeente van zwaarwegend belang is. Bij dit artikel moet vooral gedacht worden aan situaties, waarin
de gemeente de kosten van het traktement niet meer kan betalen. De toetsing van het belang geschiedt door
het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken met instemming van het breed moderamen van
de classicale vergadering. Bij de toetsing moet het classicaal college oordelen naar criteria die daarvoor zijn
vastgesteld door de kleine synode. In haar vergadering van 29 november 2019 heeft de kleine synode op
voorstel van het generaal college voor de behandeling van beheerszaken de toetsingscriteria vastgesteld. Ze
zijn te vinden op https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/wachtgeld/.
8.

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. 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.
9.

Bijdragen voor de centrale kas predikantstraktementen 2020

Zoals wij u door de circulaire van 23 september 2019 lieten weten, zijn de bijdragen van de gemeenten aan de
centrale kas voor het jaar 2020 als volgt vastgesteld.
soort bijdrage
bezettingsbijdrage per fulltime predikant per jaar
vacature-/schorsingsbijdrage per fulltime vacature per jaar
beschikbaarheidsbijdrage per gemeente zonder predikant per jaar
uitkering gemiddelde woonbijdrage bij overgangsregeling per jaar

-

2019

2020

€ 86.508

€ 89.250

€ 6.960

€ 7.233

€ 960

€ 960

€ 7.489

-

€ 7.776
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10.

Uitvoeringsbepalingen 2020-A

De maatregelen per 1 januari 2020 zoals hierboven beschreven zijn verwerkt in de bijgaande
Uitvoeringsbepalingen 2020-A. Vanaf januari 2020 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 2020-A

Op de website kunt u de rekenbladen 2020-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 2020

Alle wijzigingen in de Uitvoeringsbepalingen zijn verwerkt in de Gids Arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2020.
U kunt deze vinden op https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/actueel/.
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 speciale telefoonnummer 030-8801661.
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/.
Met vriendelijke groet,
namens het Georganiseerd overleg predikanten en de Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen,
J. Runherd, beleidsmedewerker predikantstraktementen en -pensioenen
bijlage: Uitvoeringsbepalingen 2020-A

