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 Onderwerp 

 Uitvoeringsbepalingen 2023-B 

 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 april 2023. 

 Traktement en vergoedingen per 1 april 2023 

 Het Georganiseerd Overleg Predikanten volgt voor de ontwikkeling van de hoogte van het traktement de 
 ontwikkeling van het salaris van de rijksambtenaren. Op 1 april 2023 worden de traktementen met 3,0% 
 verhoogd en wordt een eenmalige uitkering verstrekt van € 450,00 per fulltime aanstelling. 

 Wat zijn concreet de wijzigingen? 

 De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen gaat per 1 april 2023: 
 -  het hogere traktement uitbetalen (basistraktement, periodieke verhogingen, tijdelijke-dienst-toeslag, 

 vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, suppletie en tegemoetkoming ZVW-premie  ); 1

 -  de eenmalige uitkering uitbetalen van € 450 x het werktijdpercentage op 1 april 2023; 
 -  een iets lagere pensioenpremie inhouden op het traktement van de predikant (12,55% i.p.v. 12,56%) 
 -  een hogere woonbijdrage inhouden bij predikanten onder de overgangsregeling voor de woonbijdrage. 

 De gemeente gaat per 1 april 2023: 
 -  het hogere traktement uitbetalen aan predikanten met een hulpdiensten-contract dat is ingegaan voor 1 

 juli 2021 (basistraktement, periodieke verhogingen, vakantietoeslag en eindejaarsuitkering); 
 -  de eenmalige uitkering van € 450 x het werktijdpercentage op 1 april 2023 uitbetalen aan predikanten met 

 een hulpdiensten-contract dat is ingegaan voor 1 juli 2021; 
 -  de verhoogde preekbeurtvergoeding uitbetalen (€ 146 per dienst i.p.v. € 142 per dienst) 
 -  de verhoogde rouw- of trouwdienstvergoeding uitbetalen (€ 292 per dienst i.p.v. € 284 per dienst) 
 -  het verhoogde uurtarief voor incidentele hulpdiensten uitbetalen (€ 36,54 per uur i.p.v. € 35,47 per uur) 

 1  Het maximum voor de tegemoetkoming premie ZVW blijft € 372,72 per maand 
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 Wat wijzigt niet? 

 De Beheercommissie blijft per 1 april 2023 de ongewijzigde vaste onkostenvergoedingen uitbetalen. 

 De gemeente blijft per 1 april 2023 de ongewijzigde: 
 -  vergoedingen voor de werkkamer en het vervoer uitbetalen; 
 -  woonbijdrage innen bij predikanten onder de ‘nieuwe’ regeling voor de woonbijdrage; 
 -  bijdragen voor de centrale kas betalen (basisbijdrage en bezettingsbijdrage). 

 Uitvoeringsbepalingen 2023-B 

 De maatregelen per 1 april 2023 zoals hierboven beschreven zijn verwerkt in de Uitvoeringsbepalingen 
 2023-B. Deze zijn te vinden op onze  webpagina traktementen  .  Vanaf april 2023 dienen de traktementen en 
 vergoedingen volgens deze uitvoeringsbepalingen berekend en uitgekeerd te worden. 

 De bedragen in de Uitvoeringsbepalingen hebben een bindend karakter. Gemeenten en predikanten mogen 
 daarvan niet afwijken in het voordeel of het nadeel van de predikant. Dit geldt dus ook voor de 
 preekbeurtvergoeding (€ 146 per dienst) en de kilometervergoeding (€ 0,24 per autokilometer). 

 Rekenmodellen 2023-B 

 Op de website kunt u de rekenbladen 2023-B downloaden voor de berekening van het traktement en de lasten 
 daarvan voor de gemeente: 
 -  gewone werkzaamheden:  webpagina traktementen 
 -  gewone werkzaamheden na 1 jaar ziekte:  webpagina  ziekteverzuim 
 -  hulpdiensten:  webpagina hulpdiensten  . 

 Informatie en mutaties 

 Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden van predikanten voor gewone werkzaamheden kunt u vinden op 
 webpagina traktementen  . 

 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  webpagina formulieren  . 

 Met vriendelijke groet, 

 J. Runherd, 
 beleidsadviseur traktementen 


