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Geachte heer, mevrouw, 
 
U heeft enige tijd geleden van www.ngk.nl/wap  de "Regeling traktementen 
en vergoedingen 2006" opgevraagd. Daarin stond een voorlopig advies 
inzake de vergoeding van de zorgverzekeringspremie. Inmiddels heeft de 
Landelijke Adviescommissie WAP een besluit genomen over een definitieve 
regeling voor het jaar 2006. Ik meen er goed aan te doen U met 
onderstaande tekst van deze regeling in kennis te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
H. van Rees,  
secretaris Landelijke Adviescommissie WAP 
 
 
 
 
Par 1. Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2006 is de nieuwe zorgverzekeringswet in werking 
getreden. Voor predikanten heeft dit tot consequentie dat zij vanaf die 
datum zelf: 
· de basispremie (ongeveer € 1.100 per persoon vanaf 18 jaar) en de 
premie voor de eventuele aanvullende verzekering betalen aan de 
zorgverzekeraar en 
· de inkomensafhankelijke premie voor zelfstandigen (4,4% over 
maximaal € 30.015) betalen aan de belastingdienst. 
 
Par 2. Voorlopige regeling eerste halfjaar 2006 
De commissie heeft geadviseerd in afwachting van een definitieve regeling 
als voorschot de bestaande tegemoetkoming te blijven betalen. In januari 
2006 dus hetzelfde bedrag als in december 2005. 
 
Het Steunpunt Kerkelijke Beheerszaken heeft besloten een bij de nieuwe 
zorgverzekeringswet aansluitende tegemoetkoming uit te stellen tot 2007. 
Binnen de PKN is in april 2006 overeenstemming bereikt over een per 1 
januari 2006 ingaande regeling. De commissie heeft in haar vergadering 
van 16 mei 2006 besloten hierbij aan te sluiten. De nieuwe regeling geldt 
echter vanaf 1 juli 2006. Voor het eerste halfjaar wordt het voorschot 
als definitief beschouwd. Daarvoor heeft de commissie twee argumenten: 
· De nieuwe regeling heeft langer dan voorzien op zich laten wachten 
en ligt op een lager niveau dan het voorschot. De commissie wil de 
predikanten niet opzadelen met een significante terugbetaling. 
· De PKN-regeling voorziet in de betaling van € 450 aan predikanten 
die in december 2005 een vergoeding kregen voor de 
ziektekostenverzekering van hun partner. Gezien de koppeling aan de 
toestand van december 2005 is dit een overgangsmaatregel voor het jaar 
2006. De overgangsmaatregel voor de NGK-predikanten bestaat uit de 
voorschotregeling gedurende het eerste halfjaar. In het tweede halfjaar 



is er geen vergoeding meer voor de echtgenote, evanals dit bij de PKN het 
geval zal zijn vanaf 2007. 
 
Par 3. Definitieve regeling tweede halfjaar 2006 
Voor de NGK-predikanten geldt vanaf 1 juli 2006 een maandelijkse 
vergoeding voor de zorgverzekering, die uit twee elementen bestaat: 
· een vergoeding van € 72,00 per maand, die onafhankelijk is van de 
eventuele deeltijdfactor en  
· een vergoeding van € 37,50 per maand, die nog met de deeltijdfactor 
moet worden vermenigvuldigd. 
 
Het bedrag van € 72,00 per maand (€ 864,00 per jaar) is de herrekende 
compensatie voor de inkomensafhankelijke bijdrage. De predikant betaalt 
een bijdrage van 4,4% over (maximaal) € 30.015 is € 1.321 aan de 
belastingdienst. Van de kerk ontvangt hij € 864, waar bij een 
belastingdruk van 42% € 501 van overblijft. De netto bijdrage is € 1.321 
minus € 501 = € 820. Een werkgever betaalt per werknemer 6,5% over 
(maximaal) € 30.015 is € 1.132. Dit bedrag is belastbaar inkomen voor de 
werknemer. Deze betaalt hierover bij een belastingdruk van 42% € 819. De 
predikant en de werknemer betalen dus per saldo hetzelfde bedrag. 
 
De vergoeding van € 37,50 per maand (€ 450,00 per jaar) is gelijk aan wat 
rijksambtenaren als verhoging van de eindejaarsuitkering krijgen. 
 


