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G4/EG 
 
 
 
 
 
Aan de penningmeesters van de afdelingen 
van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB 
c.c.: voorgangers en pastorale werkers 
 
 
 
Amersfoort, 4 maart 2014 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Hierbij vindt u de nieuwe traktementen per 1 januari 2014 aan. 
 
In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht, 
 
met vriendelijke groet, 
namens het landelijk bestuur, 
 

 
 
 
 
 

 
Elsbeth Goettsch 
bureaucoördinator 
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2014 nummer 1 
 

Mededeling Traktementsbedragen 
ingaande per 1 januari 2014 

 

 

trede maandbedrag 
 
 

 

(A) 

werktijdonafh. 
tegemoetkoming 

premie ZKV 
 

(B) 

 inhouding 
pensioen 
bijdrage 

 
(C) 

inhouding 
bijdrage 

bewoning 
ambtswoning 

(D) 

      

0 3.291,24 148,79  
302,94 366,76 

1 3.404,85 
148,79  

317,44 379,09 

2 3.518,48 
148,79  

331,94 392,09 

3 3.632,10 
148,79  

346,44 404,75 

4 3.745,73 
148,79  

360,94 417,41 

5 3.859,36 
148,79  

375,43 430,07 

6 3.972,98 
148,79  

389,93 442,73 

7 4.086,61 
148,79  

404,43 455,39 

8 4.200,23 
148,79  

418,93 468,06 

9 4.313,86 
148,79  

433,43 480,72 

10 4.427,49 
148,79  

447,93 493,38 

11 4.541,11 
148,79  

462,43 506,04 

12 4.654,74 
148,79  

476,92 518,70 

13 4.768,35 
148,79  

491,42 531,37 

14 4.881,98 
148,79  

505,92 544,03 

15 4.995,61 
148,79  

520,42 556,69 

16 5.109,23 
148,79  

534,92 569,35 

17 5.222,86 
148,79  

549,42 582,01 

18 5.336,48 
148,79  

563,92 594,68 

19 5.450,11 
148,79  

578,41 607,34 

20 5.563,74 
148,79  

592,91 620,00 
 



 

 

A. Het maandbedrag, gebaseerd op een 36-urige werkweek, bestaat uit de volgende 
componenten: 

- basisbedrag, waarin opgenomen; 
o een bedrag voor een pensioenvoorziening; 
o een bedrag voor bewoning van een ambtswoning; 

- periodieke verhogingen (max. 20); 
- vakantietoeslag (8%); 
- eindejaarsuitkering (8,3%); 

 
B. De werktijdonafhankelijke tegemoetkoming in de premie van de Ziekte Kosten 

Verzekering (ZKV) moet volledig worden toegevoegd aan het maandbedrag. 
 N.B. Indien een voorganger aan meer dan één afdeling verbonden is, keren de 

afdelingen gezamenlijk de tegemoetkoming werktijdonafhankelijke premie 
ziektekostenverzekering uit, waarbij iedere gemeente naar rato van de werktijd 
bijdraagt. 

 
C. Indien de pensioenvoorziening door de afdeling wordt betaald, kan dit bedrag worden 

ingehouden.  
 
D. Indien de voorganger gebruik maakt van een ambtswoning van de afdeling, kan dit 

bedrag worden ingehouden. 
 
Bij voorgangers met een deeltijdcontract wordt het maandbedrag berekend naar rato van 
de werktijd. De volgende formule is van toepassing: 

maandbedrag  =  deeltijdfactor*A  +  B  –  deeltijdfactor*C(*)  –  D(*) 

(*) indien van toepassing 

 

 
NPB onkostenvergoedingsregeling per januari 2014  
 
De onkostenvergoeding is voor een deel afhankelijk van het feit of betrokkene een 
deeltijdcontract heeft of een voltijds (36 uur)-contract. Het bedrag, dat wordt vergoed, is niet 
meer gebaseerd op declaratiebasis. 

LET WEL! Extra representatie- en administratiekosten kunnen alleen als aftrekpost in 
aanmerking komen, indien hiervan een onkostenadministratie (bonnen, facturen enz.) is 
bijgehouden. 

De onkostenvergoedingsregeling is ontleend aan de PKN regeling, die in het Georganiseerd 
Overleg met de Bond van Nederlandse Predikanten is vastgesteld en met de Belasting-
dienst is afgestemd. 
 
a. Naar rato van de werktijd: € 108,33 per maand 
Vergoeding voor de kosten, die de voorganger maakt voor 
- representatie 
- kantoorbenodigdheden en overige bureaukosten 
- afschrijving en onderhoud van tekstverwerkingsapparatuur 
- communicatie (telefonie en internet). 
 
b. Onafhankelijk van de werktijd: € 68,50 per maand 
Vergoeding voor de kosten, die de voorganger maakt voor 
- vakliteratuur en bijscholing (permanente educatie) 
 



 

 

c. Onafhankelijk van de werktijd: € 41,67 per maand 
Vergoeding voor de kosten, die de voorganger maakt voor 
- afschrijving, onderhoud en gebruik van werk- en studeerkamer 

Als de predikant niet over een werk- of studeerkamer beschikt of als de afdeling met 
instemming van de predikant een werkkamer beschikbaar stelt, dan heeft de voorganger 
geen recht op de werktijdonafhankelijke vergoeding voor de werkruimte. 

N.B. Indien een voorganger aan meer dan één afdeling verbonden is, keren de 
afdelingen gezamenlijk de werktijdonafhankelijke vergoedingen uit, waarbij iedere 
gemeente naar rato van de werktijd bijdraagt. 

 
Vervoerskosten 
- volledige vergoeding van de kosten van openbaar vervoer 1e klasse. 
- vergoeding voor: 
 auto, motor, scooter:  € 0,28 km 
 bromfiets:    € 0,10 km 
 fiets:    € 0,05 km 
 
Preekbeurtenvergoeding 
De preekbeurtenvergoeding bedraagt € 118,00 per dienst, naast eventuele reiskosten. 
 
Freelance werkzaamheden 
Bij de vaststelling van het uurtarief voor freelance werkzaamheden wordt onderscheid 
gemaakt tussen: 
- freelance werkzaamheden binnen de NPB. 

Het uurtarief is een tijdsevenredig deel van het voltijdstraktement, inclusief periodieken, 
met een minimum van € 29,50. 

- freelance werkzaamheden buiten de NPB. 
Het tarief is minimaal € 45,00 per uur, exclusief reiskosten. 
  

Bij freelance werkzaamheden binnen de NPB wordt het tarief opgebouwd uit: 
- het maandbedrag; 
- werktijdafhankelijke onkostenvergoeding; 
- reiskosten. 
Bij freelance werkzaamheden binnen de NPB is geen sprake van: 
- de werktijdonafhankelijke tegemoetkoming ZKV; 
- de werktijdonafhankelijke vergoeding van onkosten. 
 

 


