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 Omslagregeling predikantstraktementen 2023 

 Geachte dames en heren, 

 Door deze brief informeren wij u graag over de volgende onderwerpen: 
 -  de doelstelling van de centrale kas predikantstraktementen; 
 -  de vaststelling van de begroting 2023 van de centrale kas predikantstraktementen; 
 -  de hoogte van de bijdragen voor de centrale kas predikantstraktementen in 2023; 
 -  de uitgangspunten voor het begroten van de lokale predikantslasten in 2023; 
 -  de pensioenleeftijd in 2023 en de jaren daarna. 

 Doelstelling van de centrale kas predikantstraktementen 

 De centrale kas voor de predikantstraktementen is aangelegd voor de financiering en de 
 administratie van de arbeidsvoorwaarden van de predikanten voor gewone werkzaamheden. De 
 kas wordt beheerd de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, die rapporteert aan 
 de kleine synode. De administratie van de kas wordt gevoerd door de Dienstenorganisatie. De kas 
 en de daarbij behorende omslagregeling beogen de volgende doelen te realiseren. 

 a.  Administratieve ondersteuning van de gemeenten 
 De centrale traktementen-administratie ondersteunt de gemeenten doordat de 
 Dienstenorganisatie de traktementen, gratificaties, vergoedingen (grotendeels) en wachtgelden 
 berekent en uitbetaalt. Zij doet dit onder inhouding en afdracht van de pensioenpremies 
 (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen) en de 
 woonbijdragen  . 1

 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 in rekening te brengen  . 2

 2  regeling voor predikanten die zijn beroepen op basis van een solvabiliteitsverklaring die op of na 1 januari 2019 werd afgegeven 
 1  overgangsregeling voor predikanten die zijn beroepen op basis van een solvabiliteitsverklaring die vóór 1 januari 2019 werd afgegeven 
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 b.  Verevening van de predikantslasten 
 Door de omslagregeling betaalt elke gemeente in de vorm van de bezettingsbijdrage (en de 
 eventuele tijdelijke-dienst-opslag) 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. 

 Vaststelling van de begroting 2023 centrale kas predikantstraktementen 

 Op 30 september 2022 heeft de kleine synode de Begroting van de centrale kas 
 predikantstraktementen voor 2023 goedgekeurd. De volledige Begroting 2023 kunt u inzien op 
 www.protestantsekerk.nl  →  thema’s  →  kerkorde & kerkbeheer  →  arbeidsvoorwaarden predikanten 
 →  omslagregeling. De samenvatting ervan vindt u hieronder. 

 uitgaven  x € 1.000  %  inkomsten  x € 1.000  % 

 basistraktementen  48.133  42  basisbijdragen  448  0 
 periodieke verhogingen  27.761  24  bezettingsbijdragen  110.989  96 
 tijdelijke-dienst-toeslagen  172  0  tijdelijke-dienst-opslagen  234  0 
 vakantietoeslagen  6.085  5  woonbijdragen van predikanten  3.962  3 
 eindejaarsuitkeringen  6.313  5  afrondingsverschil  0  1 
 eenmalige uitkeringen  516  0 
 sec. arbeidsvoorwaarden  8.942  8 
 wachtgelden  1.050  1 
 woonbijdragen aan 
 gemeenten 

 3.962  3 

 pensioenpremies aan PFZW  9.238  8 
 pensioenpremies aan Aegon  2.379  2 
 kosten overgangsmaatregel  440  0 
 proponenten-kortingen  194  0 
 kosten uitvoeringsorganisatie  448  0 
 afrondingsverschil  0  2 

 totale uitgaven  115.633  100  totale inkomsten  115.633  100 
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 Vaststelling omslagheffing 2023 centrale kas predikantstraktementen 

 Op grond van bovenstaande begroting zijn de bijdragen van de gemeenten aan de centrale kas 
 voor het jaar 2023 als volgt vastgesteld. 

 soort bijdrage  2023 (€)  2022 (€)  +/- 

 basisbijdrage per gemeente per jaar  326  347  - 6,24% 
 bezettingsbijdrage per fulltime predikant per jaar  96.765  93.028  4,02% 
 tijdelijke-dienst-opslag per fulltime predikant per jaar  5.707  6.911  - 17,42% 
 proponentenkorting per fulltime beginnend predikant per jaar 3  - 5.707  - 6.911  - 17,42% 
 uitkering gemiddelde woonbijdrage per jaar  - 8.576  - 8.135  5,42% 

 De specificatie van de bezettingsbijdrage ad € 96.765 treft u aan in de bijlage bij deze brief. 

 Begroting predikantslasten 2023 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 2023. 
 a.  De basisbijdrage ad € 326 wordt begroot door elke gemeente. Gemeenten die een 

 samenwerkingsverband hebben voor de predikantsformatie, begroten dit bedrag op 
 samenwerkingsniveau. 

 b.  De bezettingsbijdrage ad € 96.765 wordt begroot voor elke in de gemeente werkzame 
 predikant, dit naar rato van de werktijd en voor de verwachte duur van de verbintenis. 

 c.  De tijdelijke-dienst-opslag ad € 5.707 wordt begroot voor elke predikant, die op of na 1 juli 2021 
 een opdracht tot het verrichten van structurele hulpdiensten of een beroep in tijdelijke dienst 
 heeft aanvaard, dit naar rato van de werktijd en voor de verwachte duur van de verbintenis. 

 d.  De proponentenkorting ad € 5.707 wordt begroot voor elke predikant, die op of na 1 juli 2021 als 
 proponent in het ambt werd bevestigd, dit naar rato van de werktijd en voor de verwachte duur 
 van de verbintenis. De proponentenkorting stopt 4 jaar na de datum van de bevestiging. 

 e.  De uitkering gemiddelde woonbijdrage wordt begroot voor elke predikant onder de 
 overgangsregeling voor de woonbijdrage, dit voor de verwachte duur van de verbintenis. Onder 
 de overgangsregeling vallen de predikanten die op 1 januari 2019 de huidige ambtswoning al 
 bewoonden (of die daarna de ambtswoning zijn gaan bewonen op basis van een 
 solvabiliteitsverklaring die vóór 1 januari 2019 werd afgegeven). 

 3  de proponentenkorting wordt gedurende de eerste vier jaren van de verbintenis aan de gemeente toegepast 
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 Met betrekking tot de overige predikantslasten die op de begroting van een gemeente kunnen 
 staan, is er op dit moment geen initiatief 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 geldt  wordt de 4

 uitkering gemiddelde woonbijdrage ad € 8.576 per jaar begroot. 
 b.  Bij ambtswoningen, waarvoor de nieuwe regeling voor de woonbijdrage geldt  en waar de 5

 predikant pseudo-ondernemer is, wordt een woonbijdrage begroot gelijk aan 1,35% van de 
 WOZ-waarde op 1 januari 2021. Het definitieve heffingspercentage voor 2023 zullen wij begin 
 2023 aan u bekend maken via de Uitvoeringsbepalingen 2023-A. 

 c.  Bij ambtswoningen, waarvoor de nieuwe regeling voor de woonbijdrage geldt en waar de 
 predikant pseudo-werknemer (opting-in-regeling) is, wordt een woonbijdrage begroot gelijk aan 
 de woonbijdrage van 2022, verhoogd met 4,1%. 

 Het rekenblad 2023 komt eind december 2022 beschikbaar. Dan pas zijn namelijk alle bedragen en 
 percentages voor januari 2023 definitief bekend. 

 Ontwikkeling 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 de 
 actuele wetgeving is de ingangsleeftijd voor de AOW de komende jaren als volgt. 

 jaar  AOW-leeftijd  geldt bij geboortedatum 
 2022  66 jaar + 7 maanden  na 31-08-1955 en voor 01-06-1956 
 2023  66 jaar + 10 maanden  na 31-05-1956 en voor 01-03-1957 
 2024  67 jaar  na 28-02-1957 en voor 01-01-1958 
 2025  67 jaar  na 31-12-1957 en voor 01-01-1959 
 2026  67 jaar  na 31-12-1958 en voor 01-01-1960 
 2027  67 jaar  na 31-12-1959 en voor 01-01-1961 

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

 4  dat geldt bij predikanten die beroepen zijn op basis van een solvabiliteitsverklaring, die is afgegeven vóór 1 januari 2019 
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 Voor het berekenen van de AOW-leeftijd in een concreet geval kunt u gebruik maken van de tool 
 op  https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd 

 Voor mogelijkheden van vervroeging of uitstel van de pensioendatum verwijzen wij u naar de Gids 
 Arbeidsvoorwaarden. Die kunt u vinden op onze website www.protestantsekerk.nl  →  thema’s  → 
 kerkorde & kerkbeheer  →  arbeidsvoorwaarden predikanten. 

 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  →  kerkorde & 
 kerkbeheer  →  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 contact opnemen met ons bureau. De contactgegevens vindt u in het 
 briefhoofd. 

 Met vriendelijke groet, 

 namens de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen, 

 J. Runherd, 
 beleidsadviseur traktementen 

https://www.svb.nl/nl/aow/aow-leeftijd/uw-aow-leeftijd
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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 2020 tot en met 2023. 

 2023  2022  2021  2020 
 UITGAVEN 
 primair 
 basistraktementen  41.964  39.945  38.127  38.501 
 periodieke verhogingen  24.203  23.567  22.548  22.823 
 tijdelijke-dienst-toeslagen  150  207  0  0 
 vakantietoeslagen  5.305  5.098  4.854  4.906 
 eindejaarsuitkeringen  5.504  5.289  5.036  5.089 
 eenmalige uitkeringen  450  0  0  0 
 secundair 
 tegemoetkomingen premie zorgverzekeringswet  4.533  4.445  4.196  4.293 
 vergoedingen representatie, telefoon, computer  1.300  1.300  1.300  1.300 
 vergoedingen vakliteratuur en permanente educatie  969  963  961  962 
 centrale kosten permanente educatie  436  484  488  463 
 verhuiskosten bij emeritaat/overlijden  248  263  287  258 
 jubileumgratificaties  183  164  166  136 
 aanvulling AOP eerste jaar  2  0  0  2 
 overlijdensuitkeringen  26  24  17  10 
 ARBO-dienst  100  114  74  65 
 wachtgelden 
 wachtgelden  915  976  1.545  2.023 
 pensioenen 
 premies PFZW (ouderdom- en nabestaandenpensioen)  8.054  7.715  6.687  6.818 
 premies Aegon (arbeidsongeschiktheidspensioen)  2.074  2.102  2.034  2.057 
 kosten overgangsmaatregel 
 suppleties predikanten  384  424  492  537 
 overige kosten 
 te verlenen proponentenkortingen  169  168  0  0 
 kosten beheer en administratie 
 kosten Dienstenorganisatie  391  392  361  335 
 betaalde rente  0  61  61  0 
 INKOMSTEN 
 bijdragen van gemeenten 
 basisbijdragen  -391  -392  0  0 
 tijdelijke-dienst-opslagen  -204  -281  0  0 
 vacaturebijdragen  0  0  -1.348  -1.199 
 beschikbaarheidsbijdragen  0  0  -128  -120 
 overige inkomsten 
 ontvangen rente  0  0  0  -9 
 correctie i.v.m. afronding  0  0  4  0 
 bezettingsbijdrage  96.765  93.028  87.762  89.250 


