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Nederlands Gereformeerde Kerken
Landelijke Adviescommissie WAP

Publicatie regeling traktementen en vergoedingen voor het jaar 2005

Artikel 3 lid 1 van de WAP-richtlijn luidt als volgt:
Voor een behoorlijke voorziening in het levensonderhoud van de predikant gelden de GMV-
tabellen alsmede de richtlijnen van het GMV terzake traktementen en vergoedingen en het
bijbehorend rekenmodel, voorzover hiervan in de WAP-richtlijn niet is afgeweken. De Landelijke
Adviescommissie WAP is bevoegd een wijziging daarvan te beperken c.q. uit te sluiten. Een
predikant of een kerkenraad kan bij de Landelijke Adviescommissie WAP navragen wat dit
betekent in de eigen situatie. De WAP-richtlijn en de eventuele wijzigingen zullen gepubliceerd
worden op www.ngk.nl.

Met dank aan christennetwerk GMV melden wij toestemming te hebben de in de eerste zin bedoelde
informatie op www.ngk.nl/wap te publiceren.

In de WAP-richtlijn wordt alleen het GMV als betrokken organisatie genoemd. De inhoud van de
stukken wordt vastgesteld door het Platform Commissies van Beheer. Christennetwerk GMV is daar
als adviseur en dienstverlener bij betrokken.
Bij het Platform zijn ook NGK commissies van beheer aangesloten.

Hieronder vindt u de in de WAP-richtlijn bedoelde regeling voor het jaar 2005.
De Landelijke Adviescommissie WAP heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid een wijziging te
beperken of uit te sluiten. Dat betreft de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering. De door
het Platform gekozen nieuwe regeling wordt niet gevolgd.

Door de Landelijke Adviescommissie WAP toegevoegde of gewijzigde tekst is herkenbaar aan het
schuine lettertype. Waar nodig is de tekst geactualiseerd voor het jaar 2005.

De Landelijke Adviescommissie WAP wil nadrukkelijk aandacht vragen voor het besluit van de
Landelijke Vergadering terzake van de overgangsregelingen traktementen:

Voor kerken waarvoor de toepassing van de WAP-richtlijn grote financiële consequenties met
zich meebrengt beveelt de Landelijke Vergadering de volgende overgangsregeling over de
hoogte van het traktement aan:
Kerken zullen zich inspannen bestaande situaties zoveel mogelijk in overeenstemming te
brengen met de WAP-richtlijn. Bestaande rechten worden daarbij in stand gelaten. Voor wat
betreft de bezoldiging: De predikant wiens traktement boven het niveau van de voorgestelde
GMV-tabellen ligt, behoudt zijn rechten (met indexatie).
In geval de hoogte van het traktement onder het niveau van de voorgestelde GMV-tabellen ligt
zal de kerkenraad zich inspannen het traktement op het niveau van de Traktementstabellen van
het GMV te brengen. De predikant krijgt daartoe periodiek een extra dienstjaar toegekend,
zodat binnen een redelijke termijn de GMV-norm wordt gehaald.

Een predikant of een kerkenraad kan bij de Landelijke Adviescommissie WAP advies vragen met het
oog op de eigen situatie.
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Traktementen en vergoedingen predikanten 2005

Al enige tijd is er sprake van een herziening van de traktementen en vergoedingen voor predikanten
zoals die, geadviseerd door christennetwerk GMV worden voorgesteld door het Platform voor
Commissies van Beheer. In 2004 is op initiatief van het platform de Werkgroep Herziening
Arbeidsvoorwaarden Predikanten (WHAP) van start gegaan. Tijdens een congres op 29 oktober 2004
zijn de leden van het Platform geïnformeerd over de stand van zaken en de plannen die er zijn.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden van de WHAP in 2005 leiden tot nieuwe
traktementstabellen en een nieuwe vergoedingsregeling. Met het oog hierop is besloten de
traktementen op dit moment niet ingrijpend te wijzigen. Voor 2005 zijn dus opnieuw tabellen
vastgesteld gebaseerd op de systematiek die ook in de voorliggende jaren werd gehanteerd.

De vergoedingen voor predikanten zijn voor 2005 als volgt vastgesteld:

1. Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering
Met ingang van 2006 ondergaat de ziektekostenverzekering een ingrijpende stelselwijziging.
Daarom adviseert de Landelijke Adviescommissie WAP de bestaande regeling voor het jaar 2005
te handhaven. Deze regeling luidt als volgt :
De predikant ontvangt van de kerk een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering
van 50% van de werkelijke kosten van de verzekering tegen ziektekosten, met een maximum
van €166,73, hetgeen bruto een tegemoetkoming betekent van € 287,47 bij een 
belastingpercentage van 42%. Deze tegemoetkoming is gebaseerd op het maximum van het
werkgeversdeel van de ziekenfondspremie over 2005, wat vervolgens wordt gebruteerd.

2. Vergoeding voor hulpdiensten

Voor een preek-, trouw- of rouwdienst € 60,00
Reiskosten: de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer of € 0,35 per km

3. Vergoeding kosten voor representatie, literatuur en administratie

Voor 2005 geldt een totaalbedrag van € 2.600, als volgt samengesteld:
Representatie € 900,00
Vakliteratuur € 1.000,00
Adm. / bureaukosten € 700,00

4. Vergoeding telefoonkosten

Het Platform adviseert de rekening voor telefoonkosten voor ambtsuitoefening volledig te
vergoeden. De predikant bekostigt zelf een eigen lijn voor privé gebruik. Wanneer er geen aparte
privé lijn aanwezig is kunnen de telefoonkosten belastingvrij vergoed worden, wanneer minimaal
€238,00 door de predikant zelf betaald wordt.

5. Belastingadviseur

De kosten van een door de predikant vrij te kiezen belastingadviseur worden vergoed tot een
maximum van € 462,00 excl. BTW. 



Landelijke Adviescommissie WAP, 10-01-2005 blz 3 van 9
email secretaris.wap@ngk.nl

Rekenmodel voor bepaling traktement 2005

12 x maandbedrag volgens traktementstabel (vb €  3.048) € 36.576

8% vakantietoeslag 1 + 2.926

Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering 2 + 3.450

Grondslag compensatie sociale zekerheid € 42.952

Compensatie sociale zekerheid 3 + 1.784

€ 44.736

Correctiefactor premievrije emeritaatsuitkering 4 - 2.372

Correctiefactor vervallen WAZ-premie 5 - 700

Jaartraktement TOTAAL TE BETALEN € 41.664

In te houden: Woonvergoeding ambtswoning, stel 12% van het
traktement volgens de tabel (12 x maandbedrag) € 4.389

1) Vakantietoeslag = 8% van twaalf maandbedragen.

2) In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een predikant, die per maand een totale premie betaalt van
meer dan€ 333,46. De netto vergoeding bedraagt 50% van de totale premie met een maximum van 
€166,73 hetgeen bruto een tegemoetkoming betekent van€ 287,47 (bij een belastingpercentage 
van 42%). Deze tegemoetkoming is afgeleid van het maximum werkgeversdeel in de
ziekenfondspremie over 2005 dat vervolgens wordt gebruteerd.

3) Compensatie sociale zekerheid
Grondslag € 38.118 (maximum grondslag)
bijdrage 4,68% € 1.784
De compensatie sociale zekerheid is ook in 2004 vastgesteld op 4,68%.

4) Berekeningswijze "correctiefactor premievrije emeritaatsuitkering''
Grondslag € 42.952
franchise - 16.592
grondslag emeritering € 26.360
9% bijdrage € 2.372

5) Deze correctiefactor houdt verband met het feit dat predikanten sinds 1 januari 2004 geen
premie meer betalen voor de WAZ, terwijl het risico voor arbeidsongeschiktheid nu op
eenzelfde wijze door de kerk gedekt wordt als de emeritaatsuitkering. De predikant betaalt
geen premie, maar het traktement wordt gecorrigeerd met een correctiefactor, vergelijkbaar
met de correctiefactor premievrije emeritaatsuitkering. Bij het bepalen van deze
correctiefactor is ervan uitgegaan dat 50% van de kosten door de kerk gedragen worden, evenals
dat bij de WAZ het geval was. De totale premie voor deze nieuwe verzekering is veel lager dan
de WAZ premie.
Toelichting Landelijke Adviescommissie WAP: Over de toepasbaarheid van deze correctiefactor
in de NGK situatie zijn vragen gesteld. Wij zijn van mening, dat de totale correctiefactor voor
emeritering en WAZ premie niet onredelijk is. Wij conformeren ons daarom aan het
rekenmodel.
De emeriteringsinstellingen van GKV en NGK, VSE en SEV, hebben op gelijke voorwaarden het
arbeidsongeschiktheidsrisico verzekerd bij Amev. Het bedrag van de correctiefactor is lager
dan de 50% van de WAZ-premie, die voor rekening van de predikant bleef. Het voordeel van de
lagere premie komt echter minder dan evenredig aan de predikanten ten goede.
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Definitieve versie d.d. 16 november 2004.

Traktementstabellen per 1 januari 2005

Ten opzichte van 1 januari 2004 bedraagt de aanpassing 0,45%.. Dit percentage is bepaald door de
verwachte stijging van de loonindex 2004 (0,75 %) te verlagen met de te hoog geschatte inflatie in
2003 (0,3%).

Aantal leden per
predikant

< 200 leden 200-350 leden 350-550 leden > 500 leden

Ambtsjaren € € € €

0 2.388 2.388

1 2.447 2.505

2 2.505 2.564

3 2.564 2.686 2.982 3.114

4 2.626 2.799 3.033 3.198

5 2.686 2.851 3.082 3.284

6 2.743 2.917 3.132 3.369

7 2.804 2.982 3.182 3.454

8 2.865 3.048 3.249 3.514

9 2.917 3.114 3.316 3.612

10 2.982 3.182 3.382 3.719

11 3.048 3.249 3.454 3.811

12 3.114 3.315 3.514 3.912

13 3.367 3.581 4.010

14 3.412 3.646 4.128

15 3.446 3.719 4.205

16 3.500 3.811 4.318

17 3.552 3.912 4.364

18 3.606 3.955 4.420

19 3.658 4.010 4.484

20 3.719 4.059 4.577
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TRAKTEMENTEN EN VERGOEDINGEN

Sinds 1991 geeft christennetwerk GMV advies over de ontwikkeling en aanpassing van de
traktementen voor predikanten. De richtlijnen worden onder de aandacht gebracht van Commissies
van Beheer en leden-predikanten. In 1998 heeft christennetwerk GMV de traktementstabel en het
bijbehorend rekenmodel geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de behoefte ontstaan te
komen tot een nieuwe richtlijn. Sinds 1999 fungeert de nieuwe richtlijn. Zoals u heeft kunnen lezen
in de Overdracht van december 2003 zal er in de loop van dit kalenderjaar een werkgroep
geïnstalleerd worden die de huidige tabellen zal gaan herzien

1. Opbouw en schalen
De traktementsrichtlijn van christennetwerk GMV is gebaseerd op vier schalen, namelijk:
- een minimumschaal voor gemeenten met minder dan 200 leden per predikant;
- een schaal voor gemeenten met 350 of minder leden per predikant;
- een schaal voor gemeenten met 350 tot 550 leden per predikant;
- een maximumschaal voor gemeenten met meer dan 550 leden per predikant.
Binnen elke schaal neemt het traktement toe met het aantal dienstjaren van de predikant in die
gemeente. Het systeem is zo opgezet dat in een periode van 20 dienstjaren het maximum-traktement
bereikt wordt.

2. Dienstjaren en leeftijd
Een strikte toepassing van het dienstjarenstelsel kan wel eens bezwaren opleveren in gevallen, waarin
iemand op oudere leeftijd predikant wordt. In het systeem wordt er vanuit gegaan, dat nul dienstjaren
corresponderen met een aanvangstraktement voor een theologie-student, die in een normaal
studietempo zijn opleiding heeft afgerond. In geval van een duidelijk oudere leeftijd en/of
gezinssituatie kunnen extra dienstjaren worden toegekend. Dat geldt ook indien een predikant eerst
een ander beroep heeft uitgeoefend. In de praktijk doet zich regelmatig de situatie voor dat een
kandidaat op oudere leeftijd predikant wordt. In de advisering houden wij rekening met de bijtelling
van ambtsjaren op grond van leeftijd. Uitgaande van een normale aanvang van het dienstverband op
26/27-jarige leeftijd, betekent dit dat een kandidaat van 40 jaar, circa 13 dienstjaren meegeteld
krijgt.

3. Grootte van de gemeente en de schaal
Alle predikanten die in een bepaalde gemeente werkzaam zijn, dienen in beginsel volgens dezelfde
schaal te worden gehonoreerd. Er wordt vanuit gegaan, dat het aantal te bearbeiden zielen in een
gemeente in beginsel gelijkelijk zal worden verdeeld. Heeft een gemeente van 900 zielen twee
predikanten, dan worden zij ingeschaald in de schaal behorend bij het aantal te bearbeiden kerkleden.

Er wordt regelmatig de vraag gesteld naar de keuze van een juiste schaal bij verandering van
omvang van de gemeente. In dit geval kunt u denken aan een gemeente met 560 resp. 540 zielen.
Vertoont het ledental een dalend verloop, dan kan het bij bijv. 560 leden aanbeveling verdienen om
de lagere schaal toe te passen.
Is het ledental stabiel, kan de keuze worden gebaseerd op de maximumschaal en dat is uiteraard ook
bij een groeiend aantal leden gebruikelijk. In sommige situaties is het gelet op de ontwikkeling soms
aan te bevelen eerst met een tijdelijke toelage te werken.
Vragen zoals hierboven vermeld doen zich niet alleen voor bij het beroepen van een nieuwe predikant,
maar ook tussentijds:
- het aantal leden groeit zodanig dat het aantal predikantsplaatsen toeneemt;
- het ledental neemt zodanig af, dat indien een nieuwe predikant gekozen zou worden voor een

schaal met een geringere gemeentegrootte;
- langdurige vakantie, ziekte (langer dan 3 maand);
- toeslagregeling waarneming 3 maand.
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De oplossing in dergelijke situaties zal moeten worden bezien tegen de achtergrond van de plaatselijke
situatie. Het zonder meer terugzetten van de predikant in een schaal kan niet als redelijk worden
aangemerkt. Dit heeft bovendien gevolgen voor het emeritaatsniveau van de predikant (door het
middelloonsysteem is dit voor NGK-predikanten minder relevant). In alle gevallen dient overleg met de
predikant plaats te hebben. Een beleidsverandering dient plaats te vinden in combinatie met een
overgangsmaatregel. Verschilpunten kunnen desgewenst worden voorgelegd aan een onafhankelijke
commissie van geschil.
Voor overgangssituaties als in deze paragraaf beschreven, kan altijd advies worden gegeven.

4. Niveau van de traktementen
De traktementen dienen qua niveau vergelijkbaar te zijn met salarissystemen, zoals deze in de
samenleving gebruikelijk zijn. De gehanteerde tabellen komen overeen met schalen bij de overheid,
onderwijs en het bedrijfsleven. Ook zijn de niveaus vergeleken met traktementsregelingen in andere
kerkgenootschappen. Christennetwerk GMV past de schalen regelmatig aan aan de
salarisontwikkelingen in CAO's. Er wordt nauw aangesloten bij de gemiddelde contractloonstijging in
Nederland (CAO-lonen). Daarnaast wordt de invloed van veranderingen in het overheidsbeleid m.b.t.
lastendruk gewogen.
In het rekenmodel zijn verdisconteerd de aanpassingen als gevolg van sociale premies, compensatie
voor volksverzekeringen etc. Ook is in de tabel rekening gehouden met het feit, dat de predikant niet
zoals maatschappelijk gebruikelijk is een bijdrage voor pensioen (emeritering) behoeft te betalen.

5. Belastingheffing
Als bekleder van een geestelijk ambt is de predikant niet onderworpen aan de Wet op de
Loonbelasting. Dit heeft tot gevolg dat op zijn traktement geen 'loonheffing' wordt ingehouden.
De over zijn inkomen verschuldigde belasting wordt van de predikant geheven als 'Inkomstenbelasting'.
Deze belasting wordt door de belastingdienst per aanslag opgelegd, na aangifte door de predikant.
Zeker voor beginnende predikanten kan het enige tijd duren vóór zij door de belastingdienst worden
uitgenodigd de aanslag te betalen. Indien niet een deel van het inkomen is gereserveerd voor de
heffing Inkomstenbelasting, wordt de predikant op dat moment geplaatst voor een belastingschuld.
Afhankelijk van de duur van de periode waarover nog belasting verschuldigd is, kan die schuld zeer
aanzienlijk zijn.
Ook hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen! Het verdient daarom aanbeveling de beginnende
predikant te wijzen op de fiscale verplichtingen. Binnen zes maanden nadat men inkomen is gaan
genieten, dient men een aangiftebiljet aan te vragen. Daarbij kan tevens worden gewezen op de
noodzaak een deel van het inkomen te reserveren voor de te verwachten aanslag(en). De wetgever
kent de mogelijkheid om de predikant fiscaal te behandelen als een 'pseudo-werknemer'. In dat geval
kan loonheffing door de kerk worden ingehouden. Omdat deze regeling nog niet algemeen gebruikt
wordt, heeft christennetwerk GMV er in het rekenmodel geen rekening mee gehouden. Met name bij
het aangaan van een nieuwe verbintenis valt het pseudo-werknemerschap te overwegen.
In artikel 3 lid 2 van de WAP-richtlijn wordt deze regeling ontraden: " De pseudo-werknemer
variant wordt niet aanbevolen."

6. Vakantietoeslag
De predikant heeft aanspraak op een jaarlijks uit te keren vakantietoeslag, die wordt berekend over
het bruto traktement. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het bruto jaartraktement. De peildatum
voor de berekening van de vakantietoeslag is 1 mei van ieder jaar. Dat wil zeggen: de vakantietoeslag
wordt berekend op basis van het traktement, dat de predikant op 1 mei van het lopend jaar geniet.
Een andere methode die wordt gehanteerd is dat de vakantietoeslag wordt berekend over het
traktement van de afgelopen maanden. Uit oogpunt van eenvoud hebben wij 1 mei als peildatum
genomen. De vakantietoeslag wordt geacht betrekking te hebben op de periode van 1 mei tot en met
30 april die aan de peildatum voorafgaat. De vakantietoeslag 2005 heeft dus betrekking op de periode
1 mei 2004 t/m 30 april 2005. Bij vertrek uit een gemeente heeft de predikant dan in de gemeente die
hij verlaat, recht op vakantietoeslag voor iedere maand dat het vertrek plaatsvindt na 1 mei, terwijl de
nieuwe gemeente vakantietoeslag dient te betalen over het daarop aansluitende aantal maanden tot
de eerstvolgende 1 mei. Het verdient geen aanbeveling de vakantietoeslag maandelijks uit te betalen.
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7. Tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering
Voor het jaar 2005 is door het Platform Commissies van Beheer gekozen voor een nieuwe regeling.
Met ingang van 2006 ondergaat de ziektekostenverzekering een ingrijpende stelselwijziging.
Daarom adviseert de Landelijke Adviescommissie WAP niet op de nieuwe regeling over de gaan,
maar de bestaande regeling voor het jaar 2005 te handhaven. Deze werd als volgt toegelicht:
Predikanten zijn niet verplicht verzekerd voor de ziekenfondswet. Evenals medewerkers bij de
overheid, het onderwijs en veel andere werkgevers hebben zij aanspraak op een tegemoetkoming in de
premie ziektekostenverzekering.
Gelet op de vele vragen die over deze tegemoetkoming christennetwerk GMV bereiken is per
1-1-2002 een nieuwe regeling ingevoerd. Deze tegemoetkoming is als volgt. De predikant ontvangt
van de kerk een tegemoetkoming in de premie ziektekostenverzekering van 50% van de werkelijke
kosten van de verzekering tegen ziektekosten, met een maximum van € 166,73, hetgeen bruto een
tegemoetkoming betekent van € 287,47 bij een belastingpercentage van 42%. Deze tegemoetkoming 
is gebaseerd op het maximum van het werkgeversdeel van de ziekenfondspremie over 2005, wat
vervolgens wordt gebruteerd. De vergoeding zal per maand worden uitgekeerd en worden
gebruteerd tegen het tarief zoals dit volgens de wet op de loonbelasting wordt berekend.

8. Vergoedingen voor hulpdiensten
Voor deze vergoedingen worden in het jaarlijkse traktementsadvies bedragen opgenomen,
onderscheiden naar vier soorten:
- voor een preek-, trouw- of rouwdienst € 60,00
- reiskosten: de werkelijk gemaakte kosten van openbaar

vervoer (trein eerste klas) of de variabele kosten van
autogebruik, tegen een vergoeding per km € 0,35

Over de reiskostenvergoeding, die hierboven is genoemd, merken wij het volgende op. De keuze
tussen vergoeding van kosten openbaar vervoer of van auto-kilometers dient te zijn afgestemd op
het vervoermiddel, dat werkelijk gebruikt is. De keuze van het vervoermiddel zal doorgaans bij de
reiziger moeten liggen.

Met betrekking tot de bij 10 t/m 15 genoemde onbelaste vergoedingen merken wij op dat de
belastingmaatregel 2001 aangeeft dat dit soort vergoedingen in feite belastbare vergoedingen zijn.
De predikant moet aan de belastingdienst duidelijk maken dat hij kosten heeft gemaakt die gelijk
zijn aan deze vergoeding. De genoemde bedragen zijn dus duidelijk alleen een richtlijn.

10. Kosten van verplaatsing
Indien een predikant na aanvaarding van een beroep verhuist naar de nieuwe gemeente, heeft hij
ten laste van die gemeente aanspraak op een verhuiskostenvergoeding, bestaande uit: volledige
vergoeding van de transportkosten van zijn gezin en inboedel en een inrichtingsvergoeding. De
kosten van het in- en uitpakken van breekbare zaken worden geacht tot de transportkosten te
behoren.
De hoogte van de inrichtingsvergoeding bedraagt 12% van de som van 12 maal het bruto-traktement
en de vakantietoeslag tot een maximum van € 5.445,00 fiscaal onbelast.
Indien de nagelaten betrekkingen van een overleden predikant de pastorie in opdracht van de
kerkenraad dienen te verlaten, hebben zij eveneens aanspraak op een inrichtingsvergoeding van 12% en
op de transportkostenvergoeding.

11. Vergoeding reiskosten
Voor de vergoeding van reiskosten is als uitgangspunt genomen, dat de kosten van het privé-bezit en
gebruik van de auto geen onderdeel van de vergoeding behoren te zijn. Vergoed behoren te worden de
kosten die noodzakelijk zijn gemaakt uit hoofde van het predikantschap.
Zowel voor reizen in als buiten de gemeente heeft de predikant aanspraak op:
- volledige vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten van openbaar vervoer (trein 1e klasse),

alsmede de kosten van de voordeelurenkaart;
- een motorvoertuigvergoeding (auto, motor, scooter) van€ 0,35 per km;
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- een fietsvergoeding van€ 0,05 per ambtelijk gereden km.

12. Vergoeding representatiekosten
Als tegemoetkoming in de kosten van representatie heeft de predikant recht op een vergoeding van
€900 per jaar.

13. Vergoeding voor aanschaf vakliteratuur
De predikant heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten van aangeschafte vakliteratuur van
€ 1.000 per jaar.

14. Vergoeding voor administratie- en bureaukosten
Als tegemoetkoming in de kosten voor inrichting en onderhoud van werk-, ontvang- en studeerkamer,
tekstverwerkingsapparatuur en kantoorbenodigdheden (papier, porti e.d.) ontvangt de predikant€ 700 
per jaar.
Dit bedrag kan nader worden onderverdeeld in:
- € 373 voor afschrijving van elektronische/elektrische tekstverwerkingsapparatuur,
- € 187 voor inrichting, afschrijving en onderhoud studeerkamer en
- € 140 voor kantoorbenodigdheden en overige bureaukosten.

15. Vergoeding gesprekskosten telefoon
Het Platform adviseert de rekening voor telefoonkosten voor ambtsuitoefening volledig te
vergoeden. De predikant bekostigt zelf een eigen lijn voor privé gebruik. Wanneer er geen aparte
privé lijn aanwezig is kunnen de telefoonkosten belastingvrij vergoedt worden, wanneer minimaal
€238,00 door de predikant zelf betaald wordt.

16. Belastingadviseur
In verband met de fiscale veranderingen, die telkens weer van invloed zijn op het inkomen van de
predikant wordt voorgesteld een vergoeding te verstrekken voor de kosten van een belastingadvies.
Het gaat om een bij de kerk declarabele vergoeding tot een bedrag van € 462,00 (excl. BTW). Het 
gaat hier om een vergoeding aan een onafhankelijk belastingadviseur. De predikant is vrij zelf een
belastingadviseur te kiezen.

17. Vakantie
Voor NGK-predikanten geldt de regeling van artikel 4 van de WAP-richtlijn:
lid 1 De predikant heeft recht op de volgende verlofregeling:

voor predikanten tot 50 jaar: 6 weken per jaar, inclusief 6 zondagen,
voor predikanten van 50 jaar en ouder: 7 weken per jaar, inclusief 7 zondagen.

lid 2 Aanbevolen wordt de predikant naast de vakantie 6 vrije zondagen per jaar te geven, waarbij
hij gedurende 48 uur niet beschikbaar is voor de gemeente.

lid 3 Het vakantieverlof en de vrije weekenden worden in onderling overleg vastgesteld.
lid 4 De predikant heeft minimaal drie dagdelen per week vrij, in onderling overleg vast te stellen.

De kerkenraad draagt er zorg voor dat de gemeente hierover geïnformeerd wordt.

18. Studieverlof
Voor NGK-predikanten geldt de regeling van artikel 5 van de WAP-richtlijn:
lid 1 Iedere predikant heeft, in overleg met de kerkenraad, recht op studieverlof tot een

maximum van drie maanden per periode van vijf jaar. (Dit kan ook verdeeld worden over
de vijf jaren.)

lid 2 De inhoud van de studie wordt bepaald in overleg tussen kerkenraad en predikant.

Er zijn regelmatig vragen over studieverlof. In bedrijven en instellingen is het in toenemende mate
gebruikelijk daar verloffaciliteiten voor te ontwikkelen.
Wij adviseren globaal de volgende lijn:
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1. Iedere predikant kan, in overleg met de kerkenraad, in aanmerking komen voor studieverlof tot
een maximum van drie maanden per periode van vijf jaar.

2. Het studieverlof wordt opgenomen in de maanden april tot en met september in ten hoogste 3
afzonderlijke perioden, tenzij de studie een andere regeling noodzakelijk maakt.

3. De inhoud van de studie, die een relatie moet hebben met het functioneren van de predikant in de
gemeente, wordt bepaald in overleg tussen kerkenraad en predikant.

4. De kosten van de studie worden, elk voor de helft, gedragen door predikant en kerk. De kerk kan
de studie volledig vergoeden indien de kerkenraad de studie noodzakelijk acht voor de predikant.

5. Na afloop van de studieperiode zal de predikant daarover schriftelijk rapporteren aan de
kerkenraad. Deze rapportage is bedoeld om verantwoording af te leggen en om het geleerde en de
opgedane ervaringen en eventuele suggesties ten dienste te stellen van de kerk.

6. In geval van vertrek uit de gemeente is een terugbetalingsregeling redelijk.


