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Amsterdam, 13 januari 2015
Beste broeders en zusters,
Hierbij wil ik u informeren over de volgende onderwerpen.
Salarisadviezen
De ontwikkeling van de hoogte van de salarisadviezen voorgangers volgt de ontwikkeling van de
traktementen van de PKN predikanten. Deze volgen op hun beurt de ontwikkeling van het salaris van
de rijksambtenaren. Het overleg over de CAO voor de rijksambtenaren stagneert al geruime tijd met
als gevolg dat er voor de jaren 2012 tot en met 2015 geen nieuwe afspraken zijn. In afwachting van
nadere berichten, blijft de hoogte van het salarisadvies en de periodieke verhogingen voorlopig op het
niveau van 2011. Als een akkoord wordt bereikt over de CAO voor de rijksambtenaren, hoort u zo
spoedig mogelijk van ons welke gevolgen dit heeft.
In bijgevoegd exceldocument ‘Salarisadvies voorganger 2015’ staan alle bedragen vermeld.
Onkostenvergoedingen
Het totale maandbedrag voor vergoedingen voorganger bedraagt € 218,50 (fulltime): € 108,33
werktijdafhankelijke vergoeding en € 110,17 werktijdonafhankelijke vergoeding. De
werktijdonafhankelijke vergoeding geldt bij een enkel dienstverband. Bij meerdere werkgevers wordt
deze werktijdonafhankelijke vergoeding naar rato verdeeld.
Deze bedragen zijn in principe bruto en moeten niet netto worden uitgekeerd! De voorganger moet
werkelijk gemaakte onkosten als aftrekpost opvoeren. (Zie ook ‘Pseudo-werknemerschap’).
Bij langdurige afwezigheid van de predikant (bijv. wegens ziekte) worden de vergoedingen gedurende
zes maanden doorbetaald. Bepaald is, dat een studieverlof niet onder het begrip langdurige
afwezigheid valt.
Pseudo-werknemerschap
Een aantal gemeenten en hun voorganger hebben gekozen voor opting-in (pseudo-werknemerschap).
M.i.v. 01-01-2015 is voor pseudo-werknemers de werkkostenregeling van toepassing. Er is een aantal
gerichte vrijstellingen binnen de werkkostenregeling (zie ‘Overzicht gerichte vrijstellingen’ op
www.belastingdienst.nl): literatuur, congressen, studiekosten, computer, reiskosten, e.d.
Als de voorganger pseudo-werknemer is, adviseren wij u deze kosten op declaratiebasis te vergoeden.
Daarnaast kan een (netto) vergoeding van 1,2% van het inkomen worden verstrekt.
Als u een groter bedrag aan vergoedingen verstrekt, betaalt de voorganger daar 80% belasting over.
Wat moet u doen als de voorganger nu pseudo-werknemer is (of wil worden)?
U moet samen met de voorganger de ‘Verklaring Loonheffingen Opting-in’ invullen (ook als de
voorganger nu pseudo-werknemer is en u genoemd formulier nog niet heeft ingevuld). Download dit
formulier van www.belastingdienst.nl of vraag dit aan bij de BelastingTelefoon: 0800-0543.
Spreekbeurtvergoeding
In het advies (zie website) is het bedrag voor de spreekbeurtvergoeding verhoogd van € 100,00 naar €
118,00 (excl. Reiskostenvergoeding; geharmoniseerd met de PKN adviezen). Voor een uitgebreide
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beschrijving van spreekbeurtvergoeding en declaratieformulier zie
http://www.baptisten.nl/dienstencentrum/documenten-en-media/arbeidsvoorwaardenvoorgangers.

Met een hartelijke groet,

Albrecht Boerrigter
Algemeen Secretaris Unie van Baptistengemeenten
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