
Deeltijdfactor in procenten

Auto km per jaar

Fiets km per jaar

Telefoonvergoeding per jaar

Ambtsjaren

Leden per predikant

Woont de predikant in de pastorie?

JaarbedragenMaandbedragen

Vult u de onderstaande zeven vragen in. Daaronder ziet u de berekende maand- en jaarbedragen.  
Het tweede blad toont de details van berekeningen. 
U kunt dit formulier op uw computer bewaren en printen.

Landelijke Adviescommissie WAP 
Rekenmodel traktementen en vergoedingen 2007

conform punt 10 van de regeling

Traktement

Vakantietoeslag 8% per maand,  jaarlijks in mei

Aan predikant uit te betalen bedrag 

Inhouding voor pastorie

Vergoeding telefoonkosten

Vergoeding fietskosten € 0,05 per km

Vergoeding autokosten € 0,35 per km

Vergoeding vakliteratuur

Vergoeding administratie- en bureaukosten

Vergoeding representatiekosten

Bijdrage zorgverzekering

Subtotaal

Inhouding emeritaat

Traktement volgens tabel

Vergoeding voor studeerkamer per jaar

Vergoeding voor studeerkamer

distributed



a Jaartraktement

b Vakantietoeslag 8%

c Totaal per jaar  (a + b)

d Bruto grondslag inhouding emeritaat  (min c, f)

i

j Netto grondslag inhouding emeritaat  (d -g)

k Inhouding emeritaat  9% van j

Berekeningen

fe

Maximum grondslag  
voltijd

Maximum grondslag  
deeltijd

Franchise voltijd Franchise deeltijd

hg Franchise   (i)

n

l  Traktement (a + b - k)

m Grondslag bijdrage zorgverzekering  (min  l, n)

o Bijdrage zorgverzekering 6,5% van m

maximale grondslag


Jaarbedragen
Maandbedragen
Vult u de onderstaande zeven vragen in. Daaronder ziet u de berekende maand- en jaarbedragen. 
Het tweede blad toont de details van berekeningen.
U kunt dit formulier op uw computer bewaren en printen.
Landelijke Adviescommissie WAP
Rekenmodel traktementen en vergoedingen 2007
conform punt 10 van de regeling
Traktement
Vakantietoeslag 8% per maand,  jaarlijks in mei
Aan predikant uit te betalen bedrag 
Inhouding voor pastorie
Vergoeding telefoonkosten
Vergoeding fietskosten € 0,05 per km
Vergoeding autokosten € 0,35 per km
Vergoeding vakliteratuur
Vergoeding administratie- en bureaukosten
Vergoeding representatiekosten
Bijdrage zorgverzekering
Subtotaal
Inhouding emeritaat
Traktement volgens tabel
Vergoeding voor studeerkamer
Berekeningen
Maximum grondslag        voltijd
Maximum grondslag        deeltijd
Franchise voltijd
Franchise deeltijd
maximale grondslag
8.0.1291.1.339988.308172
H. van Rees
Berekeningsformulier regeling traktementen en vergoedingen NGK-predikanten 2006
secretaris.wap@ngk.nl
17-11-2006
Landelijke Adviescommissie WAP
	maandTabel: 
	vulDeeltijdfactor: 100.00
	vulAuto: 
	vulFiets: 
	vulTelefoon: 
	vulAmbtsjaren: 
	vulLeden: 
	vulPastorie: 0
	jaarTraktement: 0.00
	maandTraktement: 0.00
	jaarRepresentatie: 900.00
	maandRepresentatie: 75.00
	jaarVakantietoeslag: 0.00
	jaarTotaal2: 4344.76
	jaarPastorie: 0.00
	maandPastorie: 0.00
	jaarTotaal: 4344.76
	maandTotaal: 362.05
	jaarFiets: 0.00
	maandFiets: 0.00
	jaarTelefoon: 
	maandTelefoon: 0.00
	jaarAuto: 0.00
	maandAuto: 0.00
	jaarVakliteratuur: 1000
	maandVakliteratuur: 83.33
	jaarAdminBureau: 700
	maandAdminBureau: 58.33
	jaarBijdrageZV: 106.49
	maandBijdrageZV: 8.87
	jaarSubtotaal: 1638.27
	maandSubtotaal: 136.52
	jaarEmeritaat: 1638.27
	maandEmeritaat: 136.52
	StudeerkamerClausule: 
	vulStudeerkamer: 
	maandStudeerkamer: 0.00000000
	jaarStudeerkamer: 
	kol1Traktement: 0.00
	kol1Vakantietoeslag: 0.00
	kol1Totaal: 0.00
	kol1BPG: 0.00
	kol3Franchise: 18203.00
	kol1NPG: -18203.00
	kol1Emeritaat: -1638.27
	kol3BPG: 56934.00
	kol2BPG: 56934
	kol2Franchise: 18203
	kol1Franchise: 18203.00
	kol2GrondslagZV: 30623
	kol1Subtotaal: 1638.27
	kol1GrondslagZV: 1638.27
	kol1BijdrageZV: 106.49



