Bijlage 4.

Financiële Bijlage beroepsbrief

I TRAKTEMENT
a. omvang traktement.
Volgens het advies van Deputaten Financiële Zaken, zoals vastgelegd in hun schrijven d.d.
………..december……., zal aan u een jaartraktement worden uitbetaald ad €………. Uit te betalen in 12 gelijke
maandelijkse termijnen ad €…….. Dit traktement is gebaseerd op schaal…….conform het advies van eerder
vermelde Deputaten.
(indien van toepassing): Aangezien onze gemeente een ledenbestand heeft van….leden wordt het traktement
verhoogd met……%.
Jaarlijks vindt aanpassing van uw traktement plaats eveneens conform het advies van eerder vermelde Deputaten.
b. Vakantietoeslag
Over het jaartraktement zal 8% als vakantietoeslag worden uitbetaald. De vakantietoeslag wordt uitbetaald in de
maand mei van elk jaar en heeft betrekking op de periode van 1 juli t/m 31 december van het vorig jaar en van 1
januari t/m 30 juni van het jaar waarin de vakantietoeslag wordt uitbetaald.

II EMOLUMENTEN
a. Tegemoetkoming premie ziektekosten
Aan de predikant wordt een tegemoetkoming in de premie voor ziektekosten verstrekt. Deze tegemoetkoming is
gelijk aan de inkomensafhankelijke bijdrage welke jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst.
b. Vergoeding representatiekosten.
Voor representatiekosten wordt aan u een vergoeding verstrekt ad €…….per jaar.
c. Vergoeding administratie‐ en bureaukosten.
Als tegemoetkoming in de kosten voor inrichting en onderhoud van werk-, ontvang- en studeerkamer, pcapparatuur en software en kantoorbenodigdheden ontvangt u een vaste vergoeding van €…….per jaar.
d. Vergoeding communicatiekosten.
Vergoeding voor telefoon (vast en/of mobiel) en internet ontvangt u een vaste vergoeding van € ……. per jaar.
e. Vergoeding aanschaf vakliteratuur.
Voor de kosten van de aanschaf van vakliteratuur, abonnementen voor studiedoeleinden wordt een vast bedrag
verstrekt van €………per jaar.
f. Vergoeding bij bijscholing.
De kosten voor nascholing ten dienst van de uitoefening van het ambt worden vergoed op declaratiebasis tot
maximaal € …….. per twee jaar.
g. Vergoeding reiskosten.
De kosten, die u in uw ambtsuitoefening, voor vervoer maakt worden door de gemeente vergoed. De vergoeding
is afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel. Openbaarvergoeding volledige vergoeding, auto € 0,29 per km.
h. Vergoeding voor de kosten van een belastingadvies
De predikant is niet onderworpen aan de Wet op de Loonbelasting en zal van zijn bruto-inkomen zelf de
verschuldigde inkomstenbelasting dienen te voldoen. Voor alle vergoedingen/verstrekkingen geldt dat de
predikant verantwoordelijk is voor de fiscale verantwoording en consequenties. Ten behoeve van een
belastingadvies kan de predikant naar keuze een onafhankelijk belastingadviseur inschakelen. De kosten voor
dergelijk belastingadvies kunnen bij de kerk wordt gedeclareerd tot een maximum € …….. per jaar.
i. Pastorie.
Aan u zal de pastorie, gelegen te…………………………..als ambtswoning ter beschikking worden gesteld voor
de periode, waarin u als dienstdoend gemeentepredikant aan onze gemeente zult zijn verbonden. U bent gehouden
om de pastorie gedurende die periode te bewonen.
Voor uw rekening komen de lasten, welke normaliter ten laste van de huurder komen zoals kosten verband
houdende met de levering van gas, elektriciteit en water, afvalstoffenheffing, rioolrechten, kabelaansluiting en
verdere eventueel in de toekomst op te leggen overheidslasten. Daarnaast dient u jaarlijks het vrije genot van het
bewonen van de pastorie bij uw fiscale inkomen te tellen.
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De voorwaarden voor bewoning van de pastorie zullen worden vastgelegd in een door u te tekenen
bewonersovereenkomst.
Eventueel: indien u zelf voor huisvesting zorg draagt door aankoop van een andere woning, zullen wij u eventueel
woonvergoeding uitbetalen. De omvang daarvan zal in onderling overleg worden vastgesteld.
Bij emeritaat of verbreking van het dienstverband, dient in goed overleg met u en de kerkenraad een periode te
worden vastgesteld, waarin de pastorie moet worden verlaten, waarbij minimaal een periode van drie maanden en
maximaal een periode van zes maanden in acht dient te worden genomen.
j. Vergoeding verhuiskosten
Aan u zullen de kosten van het verhuisbedrijf worden vergoed. Als herinrichtingkosten van de pastorie of eventueel
andere woning zal u worden vergoed een maximum bedrag van……% van uw bruto jaarinkomen, derhalve een
bedrag ad €……….. Als bruto inkomen hanteren wij uw jaartraktement verhoogd met de vakantietoeslag. Zowel
de vergoeding voor de kosten van het verhuisbedrijf alsmede de vergoeding voor herinrichtingkosten zijn volgens
het huidige fiscale regime voor u fiscaal onbelast.
h. omtrent vergoedingen
Tijdens vakantie en studieverlof worden de bovenstaande vergoeding doorbetaald. Bij langdurige afwezigheid
wordt de vergoeding nog gedurende twee maanden doorbetaald. Bij afwezigheid wegens schorsing voor bepaalde
tijd stopt de vergoeding direct.
Tevens merken wij op, dat de vergoedingen belast zijn voor de inkomstenbelasting, voor zover de werkelijke
kosten lager zijn dan de vergoedingen. Dit dient met een belastingadviseur overlegd te worden.

III VAKANTIE, VRIJE ZONDAGEN.
…………weken vakantie per jaar. De zondagen in vakantietijd behoren tot de vrije zondagen, zoals hieronder
vermeld.
………….vrije zondagen per jaar. Van deze vrije zondagen dienen er één of meerder –zulks op aanwijzing van de
classicale vergaderingen – te worden besteed in de classis…….waartoe de gemeente behoort.

IV STUDIEVERLOF
Studie en het volgen van trainingen achten wij van groot belang.
− u kunt in overleg met de kerkenraad gebruik maken van studieverlof tot een maximum van drie maanden
per periode van vijf jaar.
− de inhoud van de studie/training, die een relatie moet hebben met uw functioneren in de gemeente, wordt
bepaald in goed overleg met de kerkenraad en uzelf.
− de kosten van de studie worden door de kerk vergoed, indien de noodzaak van de studie vast staat en u
vooraf met de kerkenraad heeft overlegd.
− na afloop van de studieperiode zult u 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 van de kerken te stellen.
− in geval van vertrek uit onze gemeente kan een terugbetalingsregeling redelijk zijn, die ten laste komt
van de nieuwe gemeente.

V NEVENFUNCTIES
Voor de aanvaarding van nevenfuncties is vooraf toestemming van de kerkenraad vereist; deze kan aan zijn
toestemming voorwaarden van financiële aard verbinden.

VI EMERITAATSUITKERING
Bij een (eventuele) emeritaatsverlening tijdens uw dienst en aan uw gezin bij uw overlijden alhier, zal aan u door
de Generale Synode vastgestelde uitkering naar artikel 13 K.O. worden verstrekt.
Ter uitvoering van deze toezegging is door de Generale Synode besloten om vanaf 1 januari 2013 de opbouw van
de emeritaatuitkering c.q. de oudedagsvoorziening onder te brengen bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Een
onderdeel van deze aanpassing is, dat u als predikant een eigen bijdrage aan emeritaatsuitkering c.q. de
oudedagsvoorziening verstrekt Vanaf 2017 is de eigen bijdrage 30% van de af te dragen premie aan het
pensioenfonds.

VII ARBEIDSONGESCHIKTHEID
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Bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal de kerkenraad de regeling hanteren conform de handleiding van
Deputaten Emeritikas.

VIII AARD VAN DE RECHTSBETREKKING
Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat de rechtsbetrekking tussen de predikant en de kerkenraad geen
arbeidsovereenkomst betreft in de zin van artikel 7:610 BW.
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