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De BNP is de beroepsvereniging en
vakbond voor predikanten en voorgangers
uit alle kerken. Als vakbond houdt zij zich
bezig met de materiële belangen van de
beroepsgroep als geheel en met de individuele belangen van haar leden. Als
beroepsorganisatie bevordert zij collegialiteit, ontmoeting en het gesprek over het
werk van de predikant.

Beroepsorganisatie

Pleitbezorger
voor Predikanten

Belangrijkste taken van de BNP

•

•
•
•
•
•
•
•

Belangenbehartiging in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de
Protestantse Kerk en ondersteuning van belangenbehartigers in
andere kerken.
Voorlichting aan leden
Inkoop van collectieve dienstverlening (verzekeringen)
Individuele advisering en dienstverlening op rechtspositioneel,
financieel en fiscaal gebied
Bevordering van solidariteit en collegialiteit
Bieden van ontmoeting- en discussiemogelijkheden
(Verdere) ontwikkeling van een beroepsprofiel en gedragsregels
Initiëren van onderzoek

De BNP is een sterke pleitbezorger van de beroepsgroep omdat veel
predikanten lid zijn, met name vanuit de Protestantse Kerk in
Nederland, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse
Broederschap, de Evangelische Broedergemeenten, en ook uit de
Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Vrijzinnigen Nederland,
de Unie van Baptistengemeenten, de Molukse Kerken en in mindere
mate uit de kerken van de gereformeerde gezindte.
Collectieve verzekeringen

De BNP heeft voor haar leden en hun gezinsleden collectieve contracten afgesloten.
Voor zorgverzekeringen kunt u terecht bij Dominass Assurantiën
tel 0344-642404 (www.dominass.nl). Dit is ook het aanspreekpunt
indien u gebruikt  maakt van de collectiviteitskorting van Zilveren
Kruis (onder nummer 205210082).
De BNP verleent rechtsbijstand aan leden (volledig lidmaatschap) in
kerkelijke zaken m.b.t. het predikantschap. Voor overige zaken kunt
u zelf een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Dominass biedt een
rechtsbijstandspolis inclusief dekking voor zaken m.b.t. het
predikantschap.
Vergoedingen per 1 juli 2018, vastgesteld in de Protestantse
Kerk

Voorgaan in ‘gewone’ diensten: € 127,00. Zie voor bijzonderheden:
https://predikanten.nl/vragen/
Uurbedrag voor incidentele hulpdiensten: € 31,85.
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erk in uitvoering

Pastorie en pensioen

Saskia van Meggelen

Wie een pastorie bewoont bouwt ook pensioen op over de pastorie als loon in
natura. Sinds 1 januari 2019 is de WOZwaarde van de pastorie daarbij een bepalende factor geworden. Het Georganiseerd
Overleg Predikanten van de Protestantse
Kerk (GOP) stond voor de taak nieuwe
regels op te stellen rond pastorie en pensioen. Terwijl ik dit schrijf is het GOP nog
bezig de nieuwe regels en de overgangsregeling te verfijnen en aan te passen.
In ‘Pastorie en pensioen’ geef ik een toelichting op de besluitvorming tot nu toe.
Het laatste nieuws verschijnt op www.
predikanten.nl.

Een interview met Saskia van Meggelen, de
Protestantse synodepreses sinds april 2018.
We vroegen haar hoe je synodepreses
wordt en hoe zij de rol van de BNP ziet.

Belastingartikel
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| Werk in uitvoering

Met het oog op de aangifte inkomstenbelasting 2018 bevat dit nummer het jaarlijkse belastingartikel dat is toegesneden
op de situaties en vragen van predikanten,
van de hand van fiscaal-juriste Jetske
Bakker-Reitsma. Het tweede deel met de
invulvoorbeelden kunnen wij nog niet
aanbieden. Wij verwachten deel twee half
maart op de BNP website (onder ‘alleen
voor leden’) te kunnen plaatsen.
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| De Voorzitter

Pastoraat: begonnen werk
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Door Sjaak Verwijs

Ontwikkelingen in het pastoraat staan
centraal op de Predikantendag op 14 mei
in Nijkerk. Pastoraat als kerntaak van de
predikant komt aan de orde in historisch
perspectief, met speciale aandacht voor
actuele ontwikkelingen. Om enkele onderwerpen te noemen: biechtgesprekken, pastoraat door gemeenteleden, de pastor
pastorum, pastoraat en social media, de
kerk als veilige ruimte, en verwachtingspatronen in het pastoraat. In dit nummer
vindt u een toelichting op het programma,
en een presentatie van acht workshops in
het middagprogramma.

Ruimte voor tijdelijke dienst in de
Protestantse Kerk

Op de agenda van de generale synode van
de Protestantse kerk staan dit jaar twee
thema’s die direct raken aan het ambt en
de rechtspositie van predikanten. Als
eerste een verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke dienst. Het bestuur
van de BNP stelt zich op het standpunt dat
die ruimte er mag zijn, mits er valide
redenen zijn voor de tijdelijkheid, en mits
de rechtspositie van de predikanten goed is
geregeld. Het tweede thema betreft de
pioniersplekken. Vanuit de praktijk rijst de
vraag: hoe verbinden we die met de kerkelijke organisatie, en welke rol kunnen en
zullen predikanten hierbij spelen?
Menne Menninga

Op de Predikantendag neemt hij officieel
afscheid van de BNP: predikant-stafmedewerker Menne Menninga. In een interview
met Jasja Nottelman kijkt hij terug op zijn
jaren bij de Bond.
Algemene Ledenvergadering

De Predikantendag 2019 begint met de ALV
om 9.30 uur. Het bestuur presenteert de rekening 2018 en de begroting 2019. Aftredend
en niet herkiesbaar zijn de bestuursleden
Liuwe Westra en Arie van der Maas, die al
eerder stopte vanwege zijn nieuwe functie als
classispredikant. Aftredend en herkiesbaar
is Lennart Aangeenbrug. Leden kunnen
kandidaten voor het bestuur indienen. De
vergaderstukken komen eind maart op de
website, en/of kunnen bij het bureau worden
opgevraagd.
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Predikant en AVG

In een volgend nummer wil de redactie
aandacht schenken aan predikant en AVG.
Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat ziekenhuizen of instellingen geen informatie
willen geven of iemand daar verblijft, en zo
ja waar precies, met een beroep op de AVG.
Of gemeenteleden willen inzage in kerkenraadsstukken waarin hun naam staat
vermeld. Op welke manieren heeft een predikant te maken met de verscherpte privacywetgeving? Voor zover in de praktijk
vragen of problemen rijzen horen we dat
graag via bnp@predikanten.nl.  u

De pastor in het huidige euthanasiedebat
Symposium van de Protestantse Kerk in Nederland
georganiseerd door de werkgroep Pastoraat en Gezondheidszorg
Datum:

dinsdag 19 maart 2019

Locatie:

Het Kruispunt, Amersfoort

Sprekers:

Theo Boer, Joep van de Geer, Joke van Voorst,
Annemarieke van der Woude en Alfred Teeuw.

Informatie en aanmelden:

www.protestantsekerk.nl/euthanasie

Aanleiding voor dit symposium, bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers en
kerkelijk werkers, is een recent uitgevoerd onderzoek onder predikanten en geestelijk
verzorgers naar hun ervaringen en dilemma’s met euthanasie. Hebben pastores
ondersteuning nodig rondom deze thematiek, hoe gaan zij om met dit onderwerp in de
gemeente en in de kerkenraad, en moet de kerk zich (opnieuw) mengen in het publieke
debat over euthanasie?

V

de

oorzitter
Door Susanne Freytag

Het ambt van predikant en de nieuwe vormen van kerk-zijn
De kerk experimenteert en de pioniersplekken zijn de proeftuinen van
de kerk. Een experiment kan slagen of falen. Zo gaat dat met de ca.
250 pioniersplekken. Daarvan hebben enkele zich ontwikkeld tot een
gemeenschap met een zekere continuïteit. De vraag die opkomt is: op
welke wijze passen deze plekken binnen een gereguleerd kerkmodel of
zijn het in wezen losstaande gemeenschappen of ontstaat er een ‘kerk
van pioniersplekken’ naast de moederkerk. De vragen rondom het
ambt spelen hierbij een belangrijke rol.
De Protestantse Kerk denkt in de conceptnota ‘Mozaïek van kerkplekken’ over deze vragen na. De ontwikkelingen in deze kerkplekken
dwingen om opnieuw naar de ambten te kijken en de ambtstheologie
te doordenken. Ambtsdragers borgen dat Christus in het centrum
staat, werken aan de eenheid en waarborgen de continuïteit. De vorm
waarin de ambten zijn georganiseerd is open. Hiervoor wordt verwezen naar de geschiedenis en naar de oecumene.
Wat opvalt is dat er negatief wordt gesproken over het functioneren
van de ambten in de huidige situatie. Het beeld van de huidige praktijk en het tekort aan ambtsdragers op vele plaatsen maakt dat dit
model niet attractief is voor de nieuwe kerkplekken. De vraag is dan
of het ambt, in het bijzonder dat van de ouderlingen en diakenen, in
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onze huidige tijd goed tot zijn recht komt.
Maar het allermeest schuurt het bij het ambt van Woord en
Sacrament. Aan de ene kant ziet men in de nieuwe kerkplekken het
belang ervan dat er wordt voorgegaan en de sacramenten worden
bediend. Aan de andere kant komt het maar zelden voor dat een academisch geschoolde predikant aan een nieuwe kerkplek is verbonden.
Dat heeft financiële en inhoudelijke oorzaken.
In het zoeken naar een oplossing hiervoor wordt er met een zeker
gemak voorbijgegaan aan de voorwaarde van een academische scholing voor het ambt van predikant. En vervolgens wordt er gekeken
naar diverse alternatieven, ouderling met een bijzondere bevoegdheid
(zoals nu gebruikelijk), een nieuw ambt (bijvoorbeeld evangelist of
pastor) of het predikantsambt wordt opengesteld bij verschillende
opleidingsniveaus.
Uit het onderzoek onder de nieuwe kerkplekken blijkt dat een ruime
meerderheid (72 %) voorstander is van supervisie door een predikant
in deze situaties. Waarom wordt dat niet meegenomen in de voorstellen? Zouden niet predikanten met een missionaire specialisatie
kunnen fungeren als superviserend predikant in deze zich nog volop
ontwikkelende kerkplekken? u

Pastorie en Pensioen
Volgens het reglement van PFZW telt de
fiscale waarde van een dienstwoning mee
voor de pensioengrondslag. Voor pastoriebewoners wordt geen uitzondering
gemaakt. Het Georganiseerd Overleg
Predikanten van de Protestantse Kerk
besloot in het najaar van 2018 de inhouding woonbijdrage voor pastoriebewoners af te stemmen op die fiscale waarde,
gebaseerd op de WOZ-waarde van de pastorie. Vanaf 1 januari 2019 geldt dit voor
nieuwe situaties, voor bestaande situaties
geldt een overgangsregeling. De Kleine
Synode droeg het GOP op maatregelen te
treffen voor ‘schrijnende gevallen’. Ook
met betrekking tot de overgangsregeling
is het GOP nog in onderhandeling. Daarbij
gaat het om een serieuze aanpassing!
Zodra meer bekend is brengen wij u via de
website en een mailing op de hoogte.

2018 wilde PFZW een uitzondering maken.
Ingang van de premie-aanpassing per
1 januari 2019 bleek aan het eind van de
onderhandelingen tussen de kerk en PFZW
het hoogst haalbare. De opstelling van
PFZW brengt een lastenverzwaring met
zich mee voor predikanten die in een
duurdere pastorie wonen. Daaraan valt
niets te veranderen.
WOZ afhankelijke woonbijdrage

Het GOP kreeg tot taak om meerdere
knopen door te hakken. In de zomer en
het najaar van 2018 moest er een akkoord
tot stand komen met PFZW, diende een
keuze te worden gemaakt hoe de extra
kosten voortaan in rekening worden
gebracht, en is gewerkt aan een overgangsregeling. Er was tijd nodig om een samenhangend geheel uit te werken. Twee opties
lagen voor.

Verborgen gebrek

Het pensioenfonds PFZW liet eind 2016
aan de Beheercommissie Centrale Kas
Predikanten (BCKP) van de PKN weten dat
de WOZ-waarde van de pastorie geldt als
pensioengevend traktement. Scherper
geformuleerd: wanneer de fiscale bijtelling
voor pastoriebewoners van (in 2018)
1,75% van de WOZ-waarde van de pastorie
hoger is dan de (traktementsafhankelijke)
inhouding woonbijdrage, leidt het verschil
tot een hogere pensioengrondslag. Er
wordt dan extra pensioen opgebouwd.
Predikanten die een ‘duurdere pastorie’
bewonen (ongeveer vanaf € 375.000)
moeten meer pensioenpremie gaan
betalen. De kerk heeft lange tijd bij PFZW
aangedrongen op handhaving van de
bestaande situatie: waarom is dit niet
eerder opgemerkt, en waarom geen uitzondering gemaakt voor een beperkte categorie? Gaat het hier niet om wat in de
bouw een verborgen gebrek heet? PFZW
bleek niet bereid voor pastoriebewoners af
te wijken van het geldende Pensioen
reglement. Alleen voor de periode 2012-

Optie 1: een verhoging van de pensioenpremies voor de ‘duurdere pastorie’.
De bewoners van een duurdere pastorie
zouden een hogere pensioengrondslag
krijgen en dus meer pensioen gaan
opbouwen dan hun collega’s. Door inhouding van een hogere pensioenpremies zou
hun netto-inkomen erop achteruitgaan.
Daarnaast zou de kerk voor deze groep
extra premie moeten gaan afdragen (het
z.g. werkgeversdeel). Het zou neerkomen
op een bevoordelen van de bewoners van
een duurdere pastorie. Ook zou het leiden
tot extra administratieve lasten: vaststelling van een hogere pensioengrondslag en
hogere pensioenpremies voor zover en
zolang men een duurdere pastorie
bewoont.
Optie 2: een aanpassing van de in te
houden woonbijdrage aan de rekenmethode van de fiscus en het pensioenfonds.
Predikanten houden allen dezelfde pensioengrondslag. Wie een ‘duurdere pastorie’
bewoont gaat meer betalen, wie een

Door Sjaak Verwijs
‘goedkopere pastorie’ bewoont gaat minder
betalen. De inhouding woonbijdrage enerzijds en de fiscale bijtelling op basis van de
WOZ-waarde anderzijds worden aan elkaar
gelijk, of komen dicht bij elkaar in de
buurt te liggen. Het GOP koos voor optie 2.
Deze operatie zou – zo besloot het GOP budgetneutraal worden uitgevoerd: in
totaliteit zouden de kosten voor gemeenten
respectievelijk predikanten gelijk moeten
blijven. Door invoering van de fiscale
waardering van de pastorie gaan er individuele verschillen ontstaan. Afstemming
van de woonbijdrage op de fiscale, WOZafhankelijke waarde van de pastorie, leidt
er namelijk toe dat de woonbijdrage voor
de goedkopere pastorie lager wordt, en
voor de duurdere pastorie hoger. In totaliteit – zo bleek uit de berekeningen zouden predikanten erop vooruitgaan, en
zou de kerk erop achteruitgaan. Om dat
verschil op te vangen werd besloten ‘aan de
knoppen te draaien’ en naast het fiscale
percentage een ‘kerkelijk percentage’ vast
te stellen.
Overgangsperiode en Kleine Synode

Een directe invoering van deze systeemwijziging in de woonbijdrage was echter
onaanvaardbaar. Ongeveer een kwart van
de pastoriebewoners zou er meer of
minder op achteruitgaan in nettoinkomen, dat is in de primaire arbeidsvoorwaarden. Het GOP besloot daarom de
nieuwe regeling alleen voor nieuwe
gevallen direct in te laten gaan, te weten
voor wie een pastorie gaat betrekken
vanwege een beroep dat door een
gemeente is uitgebracht na het verkrijgen
van een solvabiliteitsverklaring die is afgegeven vanaf 1 januari 2019.
Voor bestaande gevallen zou de nieuwe
regeling pas ingaan per 1 januari 2024. Dat
betekent overigens wel extra pensioenpremie voor de duurdere pastorie met
ingang van 2019. Met de stijgende
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woonbijdrage in zicht zouden duurdere, in
onderhoud en energielasten kostbare pastorieën de komende jaren kunnen worden
vervangen door een meer rendabele pastorie of een eigen woning.
De Kleine Synode diende op 30 november
2018 in te stemmen met de overeenkomst
met PFZW, maar ook met een aanpassing in
de Generale Regeling Rechtspositie
Predikanten (GRRP, art. 9). De synode
schortte de goedkeuring daarvan op, en
droeg het GOP op de overgangsregeling te

hoogte was van de WOZ-waarden van alle
pastorieën. Ook vroeg een aantal predikanten aandacht voor hun specifieke situatie. Verkoop of een andere bestemming
van dure pastorieën is mogelijk, maar biedt
niet altijd een oplossing. Gemeenten
hechten aan een historische pastorie, of
kerk en pastorie zijn als een twee-eenheid
gebouwd, of de pastorie staat in een dorp
of stadswijk met WOZ-waarden ver boven
het gemiddelde. Energiebesparende maatregelen kunnen compensatie bieden, maar
vragen wel om een investering voor de

Riante rechtspositie

Regelmatig roept iemand dat predikanten
een riante rechtspositie hebben. Dat moet
nu maar eens afgelopen zijn. Met de
nieuwe systematiek worden de woonlasten
van predikanten meer marktconform. Voor
zover er nog sprake is van een voordeel
voor predikanten is dat goed te verdedigen.
Weinig mensen worden geacht in een
dienstwoning te leven, of zijn gehouden te
wonen in de plaats waar zij werken. Wie in
een pastorie woont bouwt geen vermogen
op, zoals je met een koopwoning doet. Ook
kan de combinatie van de kerkenraad als je
‘huisbaas’ en ‘werkgever’ spanningen opleveren, waarbij nog komt dat je als predikant ook pastoraal verantwoordelijk bent
voor heel je gemeente inclusief kerkenraad.
De staat van onderhoud van de pastorie is
nogal eens gebrekkig, en de energielasten
hoog.
Inzet BNP

verbeteren met het oog op ‘schrijnende
gevallen’. De Kleine Synode vergadert weer
op 22 maart, en het GOP zet zich in om dan
tot een goede afronding te kunnen komen.
Ongewijzigd blijft overigens artikel 10
GRRP waar staat dat woongenot en
gebruikskosten van de pastorie in overeenstemming moeten zijn met wat maatschappelijk gangbaar is.
Bezwaren

Tegen de invoering van een WOZafhankelijke woonbijdrage is vooral door
bewoners van een duurdere pastorie
bezwaar gemaakt. Voor hen dreigt op
termijn een verlies aan inkomen, dat ingrijpend kan zijn. De gevolgen van de nieuwe
regeling werden in volle omvang duidelijk
toen Bureau Predikanten eenmaal op de
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langere termijn.
Een ander bezwaar is het nadelige effect
voor beginnende predikanten, die nog geen
periodieken hebben opgebouwd. Het oude
regiem van de inkomensafhankelijke
woonbijdrage was voor beginners gunstig,
dat voordeel gaat verloren.
Ook een aantal gemeenten maakte
bezwaar: zij zien hun inkomsten dalen
omdat een pastorie met een lagere WOZwaarde voortaan minder aan woonbijdrage
opbrengt.
Zal de WOZ-afhankelijke woonbijdrage een
nadelig effect hebben op de mobiliteit van
predikanten?
Dat effect is moeilijk te voorspellen.
Tegenover het nadeel bij de duurdere pastorie staat het voordeel van de goedkopere
pastorie

De circulaire van december 2018 kwam
voor velen als een onaangename verrassing. De communicatie over de besluit
vorming van het GOP verdient geen
schoonheidsprijs. We begrijpen dat de
berichten vragen en protesten opriepen. De
BNP wil dat de bewoners van de duurdere
pastorie minder getroffen worden door de
nieuwe systematiek.
Als delegatie namens de predikanten zijn
we van oordeel dat gekozen is voor een
eerlijke en rechtvaardige regeling. Ook bij
een WOZ-afhankelijke inhouding woonbijdrage blijven de woonlasten voor pastoriebewoners lager dan gangbare marktprijzen.
De inzet van de BNP in het GOP is dat er
een ondergrens en een bovengrens komt.
Zo kan het inkomensverlies bij de duurdere pastorie beperkt blijven. Bij een
bovengrens wordt gedacht aan 18% van het
bruto-inkomen op voltijdsbasis, zoals dat
geldt voor werknemers – en voor burgemeesters – in een dienstwoning. Een
ondergrens betekent wel dat ook het voordeel voor de goedkopere pastorie wordt
beperkt. Bewoners van een goedkopere
pastorie raden we dan ook aan de nadere
besluitvorming af te wachten. u

Aangifte 2017 inkomstenbelasting
Aan de digitalisering van belastingzaken zijn wij zo
langzamerhand gewend geraakt. De belastingdienst
stimuleert het gebruik van de voor-ingevulde aangifte
en dan is het van belang dat zoveel mogelijk de
gegevens van uitkeringsinstanties en werkgevers,
banken en gemeenten, bekend zijn. De vooraf
ingevulde aangifte is vanaf maart beschikbaar en dat
geldt ook voor het aangifteprogramma. Net zoals de
voorafgaande twee jaren krijgen de belastingplichtigen
2 maanden de tijd om de aangifte te controleren en aan
te vullen. De inlevertermijn is 1 mei 2019. Het
belastingartikel sluit hierop aan. In dit artikel wordt de
regelgeving beschreven. Via de website van de BNP is
vanaf maart een toelichting op het aangifteprogramma
beschikbaar en zullen de invulschermen stap voor stap
worden besproken om u op een zo goed mogelijke
manier door de aangifte te leiden.
Door Mw. mr. Jetske Bakker-Reitsma
In deze handleiding worden ten behoeve van de jaarlijks
terugkerende plicht om aangifte te doen van het genoten
inkomen achtereenvolgens de inkomsten en de aftrekbare
kosten behandeld. Daarna worden de vaste onderdelen van
de aangifte besproken zonder de toelichting behorende bij

In het algemeen luidt het advies: verzamel eerst de gegevens en
maak een kladopstelling.
Vóór 1 mei dient aangifte te worden gedaan. Lukt dat niet dan kan
met het online formulier, of schriftelijk of telefonisch via de
Belastingtelefoon (0800-0543) om uitstel worden gevraagd. Uitstel
wordt verleend voor een periode van 4 maanden tot 1 september
2019, maar langer is ook mogelijk, mits goed gemotiveerd en veelal
wordt gevraagd om een schatting van het inkomen over 2018 en
2019. Indien een belastingadviseur uw aangifte verzorgt, is uitstel
mogelijk tot 1 mei 2020 op grond van de Leidraad uitstelregeling
Belastingconsulenten. Wanneer in de jaren 2015 t/m 2017 de aangifte tweemaal te laat is ingediend, wordt geen uitstel verleend. Let
op de inleveringsdatum zoals vermeld op de aangiftebrief.
Indien u recht meent te hebben op een teruggave en u de aangifte
voor 1 mei 2019 ingediend heeft dan legt de belastingdienst voor
1 juli 2019 de definitieve aanslag of een voorlopige aanslag (teruggave) op.
Deze toelichting spreekt over kerkrentmeesters en Beheercommissie
Centrale Kas predikantstraktementen (BCKP), uitgaande van predikanten in de PKN. Predikanten uit andere kerken dienen hiervoor de
eigen uitkerende instantie te lezen.
Voor predikanten die echt werknemer (dus geen pseudo-werknemer) zijn (zoals de collega’s in de EBG en de ADS) is met name van
belang wat ook voor emeriti is geschreven (2.1, 2.5 en 3.6; verder 3.3
en 4).

de invulschermen van de elektronische aangifte. Rest ons
nog te melden dat aan deze handleiding geen rechten

2. Algemeen

kunnen worden ontleend.
2.1 Administratie
1. Inleiding
Belangrijk bij de administratie

De belastingwetgeving blijft een dynamisch gebeuren. Er is een
constante stroom van (reparatie) wetgeving, er is rechtspraak en
er zijn de aanwijzingen van de Staatssecretaris hetzij via resoluties
hetzij via publicatie van vragen en antwoorden ter verduidelijking
van een bepaald onderwerp.
Daarnaast komt het regelmatig voor dat verschillende inspecteurs
een zelfde situatie verschillend beoordelen. Voor 2018 zijn door
de Belastingdienst geen specifieke speerpunten aangegeven.
Neemt niet weg dat een aangifte zorgvuldig ingevuld moet
worden en dat de opgevoerde posten onderbouwd moeten
kunnen worden met bewijsstukken.
In deze handleiding proberen we zoveel mogelijk de nieuwe ontwikkelingen mee te nemen, al is het onmogelijk om volledig te
zijn.

- het hele jaar door bijhouden
- bonnetjes bewaren

Het basisprincipe van een administratie is dat men het gehele jaar
door bijhoudt en aantekent, wat wordt uitgegeven aan beroepskosten
(zie onder 4) en wat als inkomen (zie bij 3) wordt ontvangen.
Ook de persoonlijke aftrekposten, bijvoorbeeld giften en ziektekosten (zie bij 5.6), moeten worden bijgehouden.
De bewijzen (rekeningen, kassabonnetjes, bankafschriften), moeten
bewaard worden (bijvoorbeeld in een map met tabbladen of
digitaal).
De administratie kan dus eenvoudig zijn: het is voldoende wanneer
de inkomsten en uitgaven uit de administratie af te leiden dan wel
aan te tonen zijn. Voor de verantwoording van de inkomsten en uitgaven geldt het kasstelsel. Dit houdt in dat alleen rekening wordt
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gehouden met inkomsten en uitgaven die in het jaar zelf daadwerkelijk zijn ontvangen dan wel betaald.
De inspecteur heeft altijd recht om een volledig overzicht op te
vragen met de nodige bewijsstukken: houd daar dus rekening mee.
Na afloop van het kalenderjaar kunt u de opstelling maken van de
verschillende soorten van uitgaven en inkomsten en kunt u
beginnen met het opstellen van de aangifte.
2.2 Resultatenrekening

Een officiële resultatenrekening wordt niet gevraagd. Wel een
totaal van opbrengsten en een totaal van de kosten. In het vervolg
van dit artikel worden onderstaande kosten nader toegelicht.
Opbrengsten

€

Uitbetaling door Beheer-		

Kosten

€

Inhouding pensioenpremie (BCKP)

wordt gebruikt, maar ik adviseer om de auto niet op de balans te
vermelden (zie 3.5). Het zetten van de auto op de balans houdt
meer administratie in. Ook dient dan rekening gehouden te
worden met privé gebruik, hetgeen in bepaalde gevallen juist
nadelig kan uitpakken. Daarnaast geldt bij inruil of bij beëindiging van de werkzaamheden, dat er afgerekend moet worden. Een
winst is dan belast. Per saldo wordt met het systeem zoals
beschreven bij 3.5: aantal km x km-prijs hetzelfde bereikt en kan
worden volstaan met het bijhouden van de zakelijke kilometers .
Bankrekeningen hoeven evenmin op deze balans vermeld te
worden. Zo ook niet de werkkamer.
Kleine posten worden evenmin vermeld. De vuistregel is dat aanschaffingen tot een bedrag van € 500 niet op de balans worden
vermeld maar ineens in aftrek worden gebracht.
Voorbeeld balans:

commissie Centrale Kas
1.1.2018 31.12.2018		

Predikantstraktementen (BCKP):

1.1.2018 31.12.2018

Bezittingen			

Schulden		

Uitbetaling plaatselijke 		

Ingehouden woonbijdrage

Bibliotheek			

Lening		

bruto traktement*
gemeente		

ambtswoning (BCKP)

Inventaris

Preekbeurten		

Contributies/ lidmaatschappen

werkruimte					

Bijtelling WOZ-waarde		

Studeerkamer (zo mogelijk)

Computer					
Ambtskleding 					

ambtswoning		
		

Cursussen/opleidingen

		

Reiskosten

		

Vakliteratuur

		

Administratie- en bureaukosten

		

Telefoonkosten

		

Afschrijving pc/laptop e.d.

		

Ambtskleding

		

Representatiekosten

Enz. enz. enz.		

Enz. enz. enz.

* opgegeven wordt het bruto traktement, vóór inhouding pensioenpremie en woonbijdrage (zie de jaaropgave van de BCKP).

Bij beëindiging van de werkzaamheden door de predikant
(pseudo-ondernemer), wordt voor de inkomstenbelasting afgerekend over eventuele meerwaarden. Dit betekent dat de werkelijke
waarde op dat moment vergeleken wordt met de balanswaarde.
Voorbeeld berekening afrekening (stel per 1 juli 2018):
Waarde in het economisch verkeer
balanswaarde
Bibliotheek
€ 500
€
750
Inventaris werkruimte
€ 100
€
200
Toga
€ 400
€
300
Totaal
€ 1.000
€ 1.250

2.3 Balans
Belangrijk:
- houd de balans zo eenvoudig mogelijk

Zijn er afschrijvingskosten op duurzame middelen (voor zover
deze niet al reeds volledig zijn afgeschreven), bijvoorbeeld de
ambtskleding, de computer en eventueel de inrichting van de studeerkamer, dan moet er een balans worden opgesteld. Deze houdt
niet meer in dan een opgave van de waarde per 1 januari en die
per 31 december. Schulden die zijn aangegaan in verband met
deze bezittingen horen ook op deze balans thuis. Van de schulden
moet eveneens de stand per 1 januari en per 31 december worden
opgegeven. De afschrijving wordt meegenomen bij de kosten. De
rente vanwege de zakelijke schulden is aftrekbaar, echter niet de
rente voor de financiering van de (privé) auto.
De auto komt op de balans indien deze hoofdzakelijk ‘zakelijk’
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In dit voorbeeld is er een minderwaarde (een aftrekpost!) van
€ 250. In de meeste gevallen zal er geen sprake zijn van een meerwaarde. Hooguit bij een auto (als die in de balans is opgenomen):
daar is de kans op meerwaarde wel groter. Een eigen bibliotheek zal
niet vaak meer op een balans naar voren komen. Bij een eindafrekening is een meerwaarde voorts niet waarschijnlijk. Immers, wat
is de handelswaarde van een gebruikte bibliotheek (zonder boeken
met een echte antiquarische waarde)? Deze waarde is te verwaarlozen. Wanneer de jaarlijks aangeschafte boeken steeds als kosten
in aftrek zijn gebracht, hoeft een waardering van de bibliotheek bij
het beëindigen van de werkzaamheden niet plaats te vinden.
Het beëindigen van de werkzaamheden zal zich voordoen bij emeritaat, bij het overgaan naar pseudo-werknemerschap (opting-in) of
bij het aanvaarden van een dienstbetrekking in loondienst.

Belangrijk bij de administratie
- bij beëindiging werkzaamheden afrekenen over
meerwaarden
- een minderwaarde betekent een extra aftrekpost

2.4 Keuze voor “Opting-in”

a. Opting-in – pseudo-werknemer
De predikant en de kerkenraad kunnen kiezen voor pseudo-werknemerschap. In de Protestantse Kerk dient ook de BCKP hiermee in
te stemmen. Vanwege de extra administratiekosten is er grote
terughoudendheid. Alleen als duidelijk wordt dat er sprake is van
een zeer hoge bijtelling voor de pastorie en opting-in gedurende
een aantal jaren voordelen oplevert, zal medewerking worden
verleend.
Bij de Belastingdienst wordt de melding gedaan door middel van
het indienen van het formulier Verklaring Loonheffingen
Opting-in. De keuze voor opting-in kan op ieder moment, maar
nooit met terugwerkende kracht, worden herzien.
Het gevolg van opting-in is dat de kerkrentmeesters loonbelasting
op de belaste onkostenvergoedingen inhouden en afdragen. De
BCKP houdt loonbelasting in over het door hen uitbetaalde traktement. Het gaat om loonbelasting én om de inkomensafhankelijke
bijdrage Zorgverzekeringswet ad 5,65%. Er ontstaat geen verzekeringsplicht (of inhoudingsplicht) voor werknemersverzekeringen
zoals Werkloosheidswet en WIA: de predikant is geen werknemer.
Onkosten mogen onder voorwaarden belastingvrij worden
vergoed. Hiervoor geldt de Werkkostenregeling (WKR). De werkkostenregeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en ter
beschikking gestelde voorzieningen die tot het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking horen. Voor computers, mobiele communicatiemiddelen e.d. geldt het noodzakelijkheidscriterium. Dit houdt
in dat de werknemer zonder de voorziening zijn dienstbetrekking
niet goed kan uitoefenen. Daarnaast geldt de gebruikelijkheidstoets. Ten eerste moet de omvang van de vergoeding of verstrekking gebruikelijk zijn, dat wil zeggen dat deze niet meer dan 30%
mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk
is. Ten tweede moet het onderbrengen van de vergoeding of verstrekking in de werkkostenregeling gebruikelijk zijn.
Bijvoorbeeld: wat is de aard van de vergoeding/verstrekking, wat is
de waarde, hoe werd met de vergoeding/verstrekking omgegaan
vóór de invoering van de WKR, krijgen collega’s of vergelijkbare
werknemers bij een andere werkgever deze vergoeding/verstrekking ook?
Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van
maximaal € 2.400 per persoon per jaar worden ieder geval als
gebruikelijk beschouwd.
Voor bepaalde zaken gelden gerichte vrijstellingen (zoals vergoeding reiskosten, vakliteratuur etc.) en kunnen deze onbelast worden
vergoed of verstrekt. Binnen de regeling is in 2018 maximaal 1,2%
van het totale fiscale loon (ook wel de vrije ruimte genoemd) vrij te

besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Wordt
deze grens overschreden, dan moet de inhoudingsplichtige 80%
loonbelasting over het meerdere afdragen. Dit is een eindheffing
die voor de werknemer niet verrekenbaar is zoals de normale
loonheffingen.
Wel kan bij Opting-in (belastingtechnisch gezien) gebruik worden
gemaakt van de onbelaste jubileumuitkering. De fietsregeling is
slechts mogelijk binnen het kader van de Werkkostenregeling.
Preekbeurten en andere opbrengsten die niet van de eigen kerkenraad of van de BCKP worden ontvangen, moeten apart worden verantwoord als “Inkomsten uit overig werk”. De op die specifieke
inkomsten betrekking hebbende kosten kunnen op die plek in
aftrek worden gebracht.
b. Inkomsten uit overig werk – pseudo-ondernemer
Wanneer niet gekozen wordt voor opting-in vallen alle inkomsten
die verkregen zijn uit de ambtsuitoefening onder ‘Inkomsten uit
overig werk’. Deze inkomsten zijn: vergoedingen van de gemeente
en traktement van de BCKP, alle onkostenvergoedingen, preekbeurten en overige neveninkomsten.
De kosten die zijn gemaakt om dit (arbeids)inkomen te verkrijgen
zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar (zie bij 4).
Vereist is dat de kosten aantoonbaar samenhangen met de uitoefening van het ambt en aantoonbaar zijn (de administratie).
Voor alle duidelijkheid: de predikant is fiscaal geen ondernemer en
kan geen gebruik maken van ondernemersfaciliteiten zoals zelfstandigenaftrek en oudedagsreserve. Hoewel de predikant resultaat
uit overige werkzaamheden geniet, geldt de terbeschikkingsvrijstelling niet voor deze inkomsten.
c. Welke keuze?
Welke keuze voordeliger is hangt af van de situatie. Opting-in is
eenvoudig (geen kostenaftrek). Maar opting-in houdt niet in dat de
ontvangen onkostenvergoedingen zonder meer onbelast zijn.
Voorts dient rekening te worden gehouden met de
Werkkostenregeling, zie hiervoor. De kosten waarvoor buiten de
vrije ruimte een vergoeding is ontvangen, zullen aannemelijk
gemaakt moeten worden: anders is de onkostenvergoeding alsnog
belast (eindheffing). Er is dus administratieplicht. Opting-in is
interessant in jaren waarin iets bijzonders plaatsvindt. Bijvoorbeeld,
een jubileumjaar met een onbelaste jubileumgratificatie Bij dat punt
is wel een discussie over welke dienstjaren daarvoor meetellen
(alleen de opting-in jaren of mogen de pseudo-ondernemer jaren
ook worden meegerekend). Voor predikanten in de PKN geldt dit in
de regel niet. Zoals gezegd: de BCKP werkt vanwege de hoge kosten
niet altijd mee.
Bij de afweging moet ook worden meegewogen dat de waarde vrij
wonen (waarover belasting moet worden betaald) bij pseudoondernemers anders is dan bij pseudo-werknemers. Zie hiervoor
bij 3.2.
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Belangrijk

vervallen. Op de bijtelling van 18% mag vervolgens wel de betaalde
‘bijdrage wonen’ in mindering worden ge bracht.

- keuze: opting-in of niet
- afweging: administratie / hoogte beroepskosten /
bijzondere gebeurtenissen / waarde vrij wonen
- de werkkostenregeling is verplicht en vanwege de diverse
beperkingen is het voor de meeste predikanten voordeliger

N.B. Als de predikant slechts een deel van het jaar in de pastorie
heeft gewoond (vanwege aanvang werkzaamheden, emeritaat of
overlijden en verandering standplaats) wordt de te belasten waarde
uiteraard tijdsevenredig bepaald.

om de opting-in regeling niet toe te passen
3.3 Vergoedingen

Pseudo-ondernemerschap is interessant voor degenen die hoge
beroepskosten hebben. In ieder geval is het een kwestie van
rekenen.
2.5 De emerituspredikant

Emeriti die alleen pensioeninkomsten hebben, hebben verder niet
van doen met wat in de hoofdstukken over inkomen en aftrekbare
werkkosten staat. Als een emeritus echter bijverdiensten heeft zijn
de hoofdstukken wel van belang. De bijverdiensten zijn inkomsten
uit overige werk en de daarvoor gemaakte kosten zijn aftrekbaar. Er
moet dan wel een administratie (zie 2.1) worden bijgehouden.
Ook kan opting-in van belang zijn voor een emeritus die structurele
hulpdiensten verricht.
3 Inkomsten
3.1 Algemeen

In dit hoofdstuk behandelen we een aantal zaken die aan de kant
van de inkomsten bijzondere aandacht vragen van zowel de
pseudo-ondernemers als van diegenen die zich hebben aangemeld
voor opting-in.
3.2 Waarde vrij wonen

Naar het oordeel van de belastingdienst ontvangt de predikant die
een pastorie van de gemeente bewoont loon in natura. Over deze
‘waarde vrij wonen’ dient belasting betaald. Deze waarde wordt als
volgt vastgesteld:
a. voor pseudo-ondernemers
Als de woning een WOZ-waarde van meer dan € 75.000 heeft wordt
de waarde vrij wonen gesteld op 1,75% van de WOZ-waarde. Boven
€ 1.060.000 geldt een hogere bijtelling. Bij de aftrekbare beroepskosten kan de ‘bijdrage wonen’ worden opgenomen.
b. voor opting-in en voor werknemers
De waarde vrij wonen (normbedrag) wordt gesteld op 18% van het
traktement bij een werkweek van 36 uur. Bij de berekening gaat het
om het bruto-traktement, dus inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, vergoeding ziektekostenverzekering enz. De ingehouden
pensioenpremie mag wel hierop in mindering worden gebracht,
maar niet de ingehouden woonbijdrage. Onkostenvergoedingen
worden niet meegeteld. De mogelijkheid om te kiezen voor de
lagere besparingswaarde is door de werkkostenregeling komen te
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Voor de predikant die pseudo-ondernemer is, zijn alle vergoedingen (ook de onkostenvergoedingen) inkomen. Daartegenover
staat dat onkosten een aftrekpost vormen (zie hieronder in hoofdstuk 4: Aftrekbare kosten)
Voor de predikant die pseudo-werknemer is, zijn onkostenvergoedingen onbelast voor zover de werkkostenregeling daarvoor de
ruimte biedt (de vrije ruimte, gerichte vrijstellingen en nihil waarderingen). Zie hiervoor onder 2.4.
Bepaalde (onkosten)vergoedingen zijn in ieder geval belast. We
denken aan:
1. de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering;
2. telefoonabonnementen voor de eigen woning;
3. vergoeding voor kleding niet zijnde werkkleding;
4. overige vergoedingen, zoals bijvoorbeeld een vergoeding voor
energielasten of een vergoeding voor tuinonderhoud;
5. de vergoeding voor afschrijving, onderhoud en gebruik van
een niet fiscaal erkende werk- of studeerkamer.
Onkostenvergoedingen welke niet ontvangen worden van de werkgever, maar worden ontvangen als bestuurder van een Stichting of
Vereniging, staan los van de van de werkgever (kerk) ontvangen
vergoedingen en verstrekkingen. Dus wanneer bijvoorbeeld een
kilometer vergoeding wordt verstrekt van niet meer dan € 0,19 per
kilometer, dan is de vergoeding niet belast. Aan de andere kant zijn
de kosten van het bestuurslidmaatschap ook niet aftrekbaar.
U dient dit te beschouwen als vrijwilligerswerk. Wanneer geen vergoeding voor kosten wordt verstrekt, dan is een aftrek van deze
kosten als gift nog een mogelijkheid. Zie hierna bij het hoofdstuk
Giften.
3.4 Geschenken

Geschenken bij intrede, afscheid, jubileum etc. vormen geen
inkomen indien zij hoofdzakelijk een ideële waarde vertegenwoordigen (gouden horloge, vulpen).
Voor predikanten die niet in dienstbetrekking zijn, geldt niet de
regeling van vrijstellingen bij bepaalde jubilea. Bij bijv. een ambtsjubileum is de door de Beleidscommissie predikanten uitbetaalde
gratificatie belast, tenzij het de pseudo-werknemer-predikant
betreft.
Geschenken gedaan in andere vorm (bijv. een reis) door de
kerkrentmeesters, zijn belast voor het bedrag van de (inkoop)
factuur.
Alle schenkingen in geld of goederen, van gemeenteleden

ontvangen uit bijv. waardering voor het werk waar geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat, zijn normaliter belastingvrij. Hier spelen echter wel de beroepsregels een rol.
3.5 Overlijdensuitkering

Bij overlijden van een predikant wordt, naast de uitbetaling tot het
einde van de maand van overlijden, door de beheercommissie een
eenmalige overlijdensuitkering toegekend gelijk aan driemaal de
maandelijkse betalingen. Deze uitkering is voor de pseudo-ondernemer belast, voor de pseudo-werknemer onbelast.
3.6 Auto van of voor de zaak

Soms wordt vanwege kerkrentmeesters een auto ter beschikking
gesteld van de predikant (pseudo-ondernemer of opting-in maakt
hier niet uit). Dit kan ook een leaseauto zijn. Bij het inkomen dient
dan een percentage van de cataloguswaarde van de auto bijgeteld.
Voor de auto met een eerste toelating (kenteken) vanaf 1 januari
2018 geldt de volgende tabel:
Aantal privé kilometers

Percentage bijtelling

0 - 500 km

0%

501 – meer km

22%

Voor auto’s met een lage CO2 uitstoot geldt 4%, waarbij het percentage afhankelijk is van de CO2 uitstoot. Voor auto’s ouder dan 15
jaar worden voornoemde percentages, welke overigens niet over
de cataloguswaarde maar over de waarde in het economische
verkeer worden berekend, verhoogd met 13% tot 35%. In de regel
geldt het percentage dat geldt bij de eerste tenaamstelling voor een
periode van 60 maanden. Afhankelijk van het jaar van de eerste
toelating van de auto gelden verschillende bijtellingspercentages
(is de auto bijvoorbeeld in 2016 toegelaten dan blijft het maximale
bijtellingspercentage van 25% voor 60 maanden gelden).
Voor de berekening van het aantal privé kilometers tellen de kilometers voor het woon-werkverkeer niet mee. Het gaat om alleen
echte privé kilometers.
Belangrijk:
bij een auto van de werkgever moet u bijna altijd rekening
houden met een bijtelling van 22% of 4% van de
cataloguswaarde

Wordt op jaarbasis minder dan 500 km privé gereden dan moet u
dit kunnen bewijzen. In de regel worden dan alleen de privé kilometers bijgehouden. Is dit reëel dan is dat voldoende. Anders is
een volledige rittenadministratie vereist.
De aan kerkrentmeesters betaalde bijdrage voor privé gebruik
mag u aftrekken. Kosten die u zelf aan derden hebt betaald voor
privégebruik (bijv. brandstofkosten) mag u niet aftrekken.
Voor pseudo-werknemers geldt voor de berekening van de loonheffing dat rekening moet worden gehouden met de ter beschikking gestelde auto. Is er sprake van een loondienstverhouding of is

de “opting-in” van toepassing en stellen de kerkrentmeesters c.q.
de werkgever een auto ter beschikking, dan dient over de bijtelling
loonheffing te worden ingehouden.
De bijtelling kan achterwege blijven wanneer er aangetoond kan
worden dat er geen sprake is van privégebruik (minder dan 500
km op jaarbasis), maar ook wanneer de pseudo-werknemer een
“Verklaring geen privégebruik auto” aanvraagt bij de belastingdienst. Wanneer achteraf blijkt dat er wél sprake is van privégebruik dan wordt de verschuldigde loonheffing met boetes
nageheven bij de werknemer en niet bij de werkgever. Dus ook bij
een Verklaring geen privégebruik auto moet aangetoond kunnen
worden dat met de auto geen privé kilometers of minder dan 500
km op jaarbasis, gereden is.
De eigen auto voor het werk (alleen de pseudo-ondernemer)
Hebt u zelf een (tweede) auto in bezit en wordt deze nagenoeg
geheel ingezet voor ‘zakelijk’ gebruik dan geldt dat alle kosten
aftrekbaar zijn: onderhoud, benzine, verzekering en belasting.
De belastingdienst eist echter een sluitende administratie: verantwoording van alle ritten, nota’s van alle gemaakte kosten, enz.
Aftrekbaar is tevens een bedrag aan afschrijving (NB: plaats geven
op de balans). Hierbij wordt gelet op de leeftijd en de aanschafprijs van de auto. Er blijft na gebruik ook een restwaarde over.
Afhankelijk van de leeftijd en de conditie van de auto dient deze te
worden gesteld op 20 à 25% van de aanschafprijs. Indien de auto
helemaal wordt afgereden (rijp voor de sloop) is de restwaarde te
verwaarlozen, maar dat is tevoren niet bekend. Het gaat om een
aannemelijk te maken percentage aan restwaarde.
Voor de afschrijving kunt u het beste onderstaande berekening
aanhouden:
Aanschafprijs – restwaarde
		
5 jaar

= jaarlijkse afschrijving

Ook bij de auto uit eigen bezit geldt de regeling van bijtelling ten
gevolge van privé gebruik van 22% van de cataloguswaarde (zie
boven). In het algemeen kan worden gesteld dat slechts de auto
die geheel voor het werk wordt bestemd een aftrekpost kan
vormen.
In normale situaties maakt u gebruik van de regeling waarbij per
zakelijke kilometer € 0,19 als kosten in aftrek wordt gebracht. Dit
is eenvoudiger en meestal voordeliger.
3.7 Overige inkomsten

Zowel voor de pseudo-ondernemer als de predikant die deelneemt aan de opting-in regeling en ook voor de emeritus die deelneemt aan de opting-in regeling of in loondienst werkzaam is en
de emeritus geldt dat overige inkomsten apart moeten worden
aangegeven. Eventueel gemaakte kosten om deze inkomsten te
verwerven mogen als onkosten in mindering worden gebracht.
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Voordelen (en nadelen) die verband houden met liefhebberijen,
speculatie, loterijen en prijsvragen vallen hier niet onder.
Wel de inkomsten uit het houden van kostgangers, inkomsten die
te maken hebben met werkzaamheden die actief vermogensbeheer te buiten gaan, auteursrechten, lezingen, preekbeurten, hulpdiensten, vergoeding consulentschap e.d. Het is verstandig om
voor reis en verblijfkosten een afzonderlijke vergoeding te vragen.
Boekenbonnen van derden ontvangen (dus niet van de kerkrentmeesters) waarvoor geen aanwijsbare prestatie is geleverd,
behoren niet tot het belastbare inkomen.
Een periodieke uitkering (studietoelage) van bijvoorbeeld een studiefonds dient te worden aangegeven bij “Pensioen en andere uitkeringen”. Het dient een reeks van uitkeringen te betreffen en de
duur van de uitkering moet afhankelijk zijn van een toekomstige
onzekere gebeurtenis (overlijden).
Een eenmalige studietoelage is onbelast (is het bedrag hoger dan
€ 2.147, ongeacht of de uitkering van een SBBI Stichting of ander
fonds/Stichting wordt ontvangen, dan is in bepaalde gevallen de
ontvanger over het meerdere schenkbelasting verschuldigd).
Uitgaven hoger dan de studietoelage kunnen als aftrekpost
worden opgenomen (zie 4.11, 4.12 en 5.6). Voor uitkeringen ingevolge de Wet Studiefinanciering geldt een specifieke vrijstelling.

4.4 Werkruimte

Als werkkamer (kantoor, studeerkamer, zakelijke ontvangstruimte) wordt fiscaal alleen als zodanig beschouwd “de werkruimte welke een naar verkeersopvatting zelfstandig gedeelte van
de woning vormt”, ofwel het zelfstandigheidscriterium. De
ruimte moet geschikt zijn om afzonderlijk te worden verhuurd.
Als voorbeeld wordt gegeven: een afzonderlijke ingang en eigen
voorzieningen zoals afzonderlijk sanitair. Soms is een kleine aanpassing voldoende om aan de strengere eisen te voldoen. In veel
gevallen gaat dit niet op en verdwijnt de feitelijke erkenning van
de werkkamer voor de predikant.
Geen zelfstandige werkruimte
- pseudo-werknemer-predikant: tot de te belasten
huurwaarde hoort ook de werkruimte;
- pseudo-ondernemer-predikant: geen aftrek meer van de
kosten van de werkruimte.
Wel zelfstandige werkruimte
- pseudo-werknemer-predikant: bij de te belasten
huurwaarde blijft de werkruimte buiten beschouwing.
- pseudo-ondernemer-predikant: wel aftrek van de kosten
van de werkruimte.
Let op de vereisten, vooral het zelfstandigheidscriterium!

4 Aftrekbare kosten
4.1 Algemeen

Behoudens wat hiervoor onder 3.6 staat vermeld, kunnen predikanten die pseudo-werknemer zijn geen kosten aftrekken; zij
hoeven de vergoedingen, genoemd in 3.3 niet als inkomen op te
geven (over het belaste deel wordt namelijk loonheffing ingehouden en afgedragen).
Emeriti kunnen kosten aftrekken, indien zij naast het pensioen en
de AOW inkomen hebben uit tegenwoordige arbeid (hulpdiensten,
preekbeurten enz.). Wanneer een negatief saldo resteert, omdat de
kosten hoger zijn dan de opbrengsten, dan is dat negatieve saldo
niet aftrekbaar. In dat geval kan het opgeven van de inkomsten
achterwege blijven. Mocht de belastingdienst vanwege de opgave
van gedane preekbeurten met vragen komen, dan kunnen de
kosten alsnog worden opgevoerd.
4.2 Pensioenpremie

Inhoudingen voor pensioenpremie vormen aftrekbare kosten. In
de opgave van BCKP staat de pensioenpremie apart vermeld.
Bij de pseudo-werknemer-predikant trekt de inhoudingsplichtige
voor de berekening van de af te dragen loonheffing de pensioenpremie af van het belaste traktement.
4.3 Pastorie

De betaalde ‘woonbijdrage’ voor de pastorie kan als kostenpost
worden opgenomen door de pseudo-ondernemer. Voor de
pseudo-werknemer komt de ingehouden bijdrage in mindering op
de bijtelling vrij wonen. Zie ook 3.2
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Naast de hiervoor beschreven definitie van het begrip werkruimte,
geldt als tweede voorwaarde voor de aftrek van kosten voor werkruimte, wanneer er geen werkruimte buiten de woning ter
beschikking staat, dat in of vanuit deze werkruimte in belangrijke
mate het inkomen uit arbeid wordt verdiend, ofwel het inkomenscriterium. Met in belangrijke mate wordt bedoeld meer dan
30%. Staat wel werkruimte buiten de woning ter beschikking, dan
is de inkomenseis 70% (hoofdzakelijk). Voor de meeste fulltime
predikanten is geen andere werkruimte beschikbaar en zal aan het
inkomenscriterium worden voldaan, maar ook deeltijdpredikanten (met geen of beperkte andere inkomsten uit arbeid)
kunnen aan het inkomenscriterium voldoen. De voorwaarden ten
aanzien van de aftrek van kosten werkruimte gelden bij een door
de gemeente ter beschikking gestelde woning (de pastorie), een
door de predikant zelf gehuurde woning of de eigen woning van
de predikant.
Bij beschikbaarheid van werkruimte elders (bijv. in ziekenhuis,
school of in het kerkgebouw) of bij part time predikanten die
naast hun predikantschap elders in loondienst zijn, is aftrek
wegens werkruimte niet mogelijk.
Voor emeriti én voor de pseudo-werknemer-predikant of voor
degenen in loondienst is aftrek wegens werkruimte in de regel niet
meer mogelijk.
Wordt elders, dus buiten de eigen woning, door de pseudo-ondernemer een werkruimte gehuurd, dan is de volle huur aftrekbaar.
De 30% of 70% eis geldt hier niet. Wordt aan het “zelfstandigheidscriterium” én aan het “inkomenscriterium” voldaan, dan is
aftrek mogelijk volgens twee methodes:

Methode a. Aftrek volgens de forfaitaire (vereenvoudigde) methode
Vooraf dient een kanttekening te worden gemaakt. De forfaitaire
methode heeft geen grondslag in wet- en regelgeving, maar is
gebaseerd op gemiddelden en ervaringscijfers in de praktijk. Het
voordeel is de eenvoud.
De vereenvoudigde methode houdt het volgende in:
I. Wanneer de woning zelf wordt gehuurd:
aftrek van het percentage dat het aandeel van werkruimte in de
totale woning aangeeft van de totale op jaarbasis betaalde huur
(bij een gehuurde woning – dus geen pastorie) Bijvoorbeeld een
jaarhuur van € 12.000 x 10% (het aandeel van de werkruimte in de
woning) = € 1.200 (de aftrekpost),
of
II. Bij een eigen woning:
het percentage dat het aandeel van werkruimte in de totale
woning aangeeft van 2,4 maal het huurwaardeforfait (bij een eigen
woning). Zie de opmerking vooraf. Niet alle inspecteurs gaan mee
in de redenering van gemiddelden en ervaringscijfers.
Stel de WOZ waarde van de woning bedraagt € 250.000. Het huurwaardeforfait bedraagt 0,70% ofwel € 1.750. Het aandeel van de
werkruimte is stel 10%, ofwel € 175,-- Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 2,5 zodat de aftrekpost voor de werkkamer uiteindelijk € 437,50 bedraagt.
III. Bij een pastorie (ook als deze wordt gehuurd door kerkrentmeesters en ter beschikking gesteld als pastorie):
Het bedrag dat als huurwaarde is aangegeven, de waarde vrij
wonen (zie punt 3.2) vermenigvuldigd met het percentage dat het
aandeel van werkruimte in de totale woning aangeeft.
Stel de WOZ waarde van de pastorie bedraagt € 250.000. Als
waarde vrij wonen is 1,75% van € 250.000 als inkomen aangegeven, ofwel € 4.375. Stel dat voor het aandeel van de werkruimte
in de pastorie 10% kan worden gerekend, dan bedraagt de aftrekpost voor de werkkamer 10% van € 4.375 ofwel € 437,50.
Meer kosten kunnen niet worden afgetrokken.

totale woning. Er zijn inspecteurs die de m2 op geheel eigen wijze
berekenen: bijvoorbeeld door de tuin en de zolder mee te tellen.
Neem daar niet zonder meer genoegen mee.
Het is zaak om dan in ieder geval bezwaar te maken wanneer de
belastingdienst een correctie aanbrengt en u het niet met de belastingdienst eens bent.
Let op: is aftrek van de werkruimte zelf niet mogelijk, dan zijn
de bijkomende kosten zoals energie, onderhoud,
schoonmaak enz., ook niet aftrekbaar.
4.5 Telefoon

Telefoonkosten , kosten van internet en andere middelen van
communicatie (mits voor meer dan 10% zakelijk), zijn aftrekbaar
en mogen aan de pseudo-werknemer-predikant belastingvrij
worden vergoed.
In de huidige werktijdafhankelijke vergoeding zijn de kosten van
communicatie begrepen. Een praktische vuistregel is om 25% van
de kosten aan privé toe te rekenen. Omdat het abonnement en de
gesprekskosten vaak als één pakket worden afgenomen, is het niet
altijd meer mogelijk om het aan het abonnement toe te rekenen
gedeelte van de kosten buiten de berekening te houden.
4.6 Vakliteratuur

Dit zijn zakelijke uitgaven voor boeken en tijdschriften, die als
vakliteratuur kunnen worden aangemerkt. Onder vakliteratuur
wordt verstaan literatuur die binnen een bepaalde beroepsgroep
algemeen wordt erkend als van specifiek belang.
Aan de pseudo-werknemer-predikant kunnen kosten van vakliteratuur (wel aftrekbaar) belastingvrij en kosten van algemene literatuur (die niet aftrekbaar zijn) niet belastingvrij worden vergoed.
In de werktijdonafhankelijke vergoeding is een vergoeding voor
vakliteratuur begrepen.
4.7 Voedsel/drank/genotmiddelen

Methode b. Aftrek van de werkelijke kosten
Denk bijvoorbeeld aan schoonmaakkosten, kosten van behangen,
witten en schilderen, tweede telefoon, planten, verlichting etc.,
gas, water en elektra, afschrijving op inventaris (meubilair en stoffering), verzekeringskosten, onroerendzaakbelasting - bij eigen
woning - en verontreinigingsheffing. Daarnaast is een evenredig
deel van het huurwaardeforfait aftrekbaar (zoals in het voorbeeld
hiervoor onder II. het bedrag van € 175,-).
Welke keuze voordeliger is, is een kwestie van rekenen. Wanneer
gekozen wordt voor de eenvoud, dan verdient de aftrek volgens de
vereenvoudigde methode (het deel van de pastorie in %) zoals hiervoor uitgewerkt onder III de voorkeur. De werktijd-onafhankelijke
onkostenvergoeding heeft mede betrekking op de werkruimte.
Ten aanzien van de aftrek is er regelmatig discussie met de belastingdienst. Bijvoorbeeld of er wel of geen sprake is van een zelfstandige werkruimte of bij de berekening van het aantal m2 van
de werkruimte in verhouding tot de

Zakenlunches en diners, consumpties onderweg e.d., kosten voor
koffie tijdens het werk (€ 0,65 per gewerkte dag c.q.
€ 3,25 per week), kosten gemaakt wegens het thuis ontvangen van
collega’s of wegens vergaderingen/kringwerk e.d. aan huis, zijn ten
aanzien van de pseudo-ondernemer-predikant voor 80%
aftrekbaar.
De huidige werktijdafhankelijke vergoeding kent een tegemoetkoming in de kosten van representatie en komt o.a. tegemoet aan
kosten voor koffie tijdens het werk en bij ontvangsten en vergaderingen aan huis. In verband met het gegeven dat, wil de vergoeding voor de pseudo-werknemer-predikant onbelast zijn, de
kosten wel moeten worden aangetoond, rijst de vraag hoe dat
moet gebeuren. Het meest voor de hand ligt om aantekening te
houden van de vergaderingen en ontvangsten aan huis en hoeveel
personen het betreft. Per persoon moet een inschatting worden
gemaakt van de kosten (koffie, thee, fris, suiker, melk, koek, extra
kosten van verwarming en verlichting, schoonmaak /
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afwaskosten). Een bedrag van € 20,00 voor een bijeenkomst waar
10 personen bij aanwezig zijn lijkt mij beslist niet onredelijk. Het
is voldoende wanneer de kosten op redelijke wijze aannemelijk
worden gemaakt, bijvoorbeeld aan de hand van de bijgehouden
bijeenkomsten.
De regeling gaat dus voor de pseudo-werknemer-predikant niet
zover dat een bepaald bedrag zonder meer wordt vrijgesteld.
Ziekenhuis-, leger- of gevangenispredikanten, kunnen te maken
hebben met onregelmatige diensten. Daar vloeien extra kosten uit
voort (verwarming, maaltijden e.d.). Deze kosten zijn niet aftrekbaar en kunnen niet belastingvrij worden vergoed.
4.8 Kleding/werkkleding

Alleen specifieke ambtskleding (toga, stola’s, jacquet, een uniform
voor bijv. legerpredikanten of ziekenhuiskleding voor de ziekenhuispredikant) is nog aftrekbaar t.a.v. redelijke afschrijving,
alsmede de kosten van verzekering, bewassing, stomerij en
onderhoud.
Gewone, representatieve kleding en ook het zwarte pak met aan
en toebehoren is dus niet aftrekbaar.
Het belastingvrij vergoeden van kleding, niet zijnde werkkleding,
is niet mogelijk, ook niet voor de pseudo-werknemer-predikant.
4.9 Persoonlijke verzorging

Bijvoorbeeld extra kosten voor kapper en schoonheidsbehandelingen zijn niet aftrekbaar, terwijl vergoedingen belast zijn.

De aftrekbeperking tot 80% geldt niet t.a.v. vakcursussen,
bedrijfsopleidingen of bijscholing (permanente educatie).

De kosten, inclusief de reis- en verblijfkosten zijn volledig aftrekbaar. Kosten voor voedsel en drank zijn echter niet aftrekbaar.
Belastingvrij vergoeden aan de pseudo-werknemer-predikant is
mogelijk, mits zakelijk.
Onder vakcursussen vallen ook diverse trainingen zoals de
Klinisch pastorale vorming, mentoraatstraining, of cursussen die
tijdens een studieverlof (PE) worden gevolgd, zolang er maar
direct verband bestaat met het beroep/ambt. Als een bijdrage van
een studiefonds is ontvangen, zijn alleen de meerkosten
aftrekbaar.
4.13 Contributies/lidmaatschappen
Kosten van contributies (bijv. van de BNP) zijn voor de
pseudo-ondernemer-predikant aftrekbaar, alsmede de
kosten van het bijwonen van de vergaderingen..

U kunt bij contributies ook denken aan bijv. onderwijs- of ambtenarenbonden en vakbonden zoals de CNV en de FNV en beroepsverenigingen (VGVZ).
4.14 Aktetassen e.d.

4.10 Representatie/giften/relatiegeschenken

Representatiekosten zijn voor 80% aftrekbaar. Bijv. geschenken/
bloemetjes bij recepties e.d. Kosten van recepties i.v.m. eigen
jubilea, afscheid, intrede, ook de extra kosten i.v.m. verjaardagen
zijn niet aftrekbaar.
Giften aan instellingen kunnen niet als kosten dienstbetrekking in
aftrek worden gebracht. Wel is aftrek mogelijk bij de desbetreffende vraag over giften.
Belastingvrij vergoeden aan de pseudo-werknemer-predikant is
mogelijk binnen het kader van de Werkkostenregeling. De huidige
vergoedingsregeling kent een tegemoetkoming om onder meer
deze kosten te bestrijden.
4.11 Excursies / studiereizen / cursussen / congressen /
seminars / symposia

Deze kosten, inclusief de kosten van reizen en verblijf, zijn voor
80% aftrekbaar, mits zakelijk en het deelnemen aan excursies en
studiereizen een voor deelnemers niet vrijblijvend karakter heeft.
Belastingvrij vergoeden aan de pseudo-werknemer-predikant is
mogelijk, mits zakelijk.
4.12 Vakcursussen / Permanente Educatie

Het onderscheid met 4.11. is niet altijd even duidelijk, maar is met
name gelegen in de noodzaak t.b.v. de werkzaamheden.
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Kosten van diplomatenkoffers, attachécases, hand- en polstassen
zijn aftrekbaar. Vergoeden aan de pseudo-werknemer-predikant
mag ook, rekening houdend met de beperkingen van de
Werkkostenregeling.
4.15 Computer / laptop / beeldapparatuur e.d.

Deze post geldt voor de kosten van aanschaf van apparatuur De
aanschafkosten kunnen niet in één keer in het jaar van aanschaf in
aftrek worden gebracht. Is bij aanschaf een groter bedrag gemoeid
dan € 500, en is de gebruiksduur meer dan een jaar, dan moeten
de kosten over meerdere jaren worden verdeeld door middel van
afschrijving.
De fiscale afschrijvingstermijn is 20% van de aanschafwaarde per
jaar, dus 5 jaar. Voor de berekening van de afschrijving kan de
restwaarde worden verwaarloosd. Met privé gebruik zou ik voor
een computer die hoofdzakelijk voor het werk wordt gebruikt,
geen rekening houden.
Is er sprake van een nagenoeg geheel zakelijk gebruik, dan mag de
pc of laptop belastingvrij door de werkgever ter beschikking aan
de werknemer (pseudo-werknemer-predikant) worden gesteld.
Kosten van zakelijk internet gebruik zijn eveneens aftrekbaar.
De werktijdafhankelijke onkostenvergoeding is deels bedoeld voor
deze kostencategorie. Derhalve kunnen deze kosten, wanneer het
privé gebruik te verwaarlozen is, volledig in aftrek worden gebracht.

4.16 Administratiekosten

Aftrekbaar zijn zakelijke kosten van papier, porti, pennen en
agenda’s. Ook kunnen hier de kosten van ten behoeve van apparatuur gebruikte materialen (bijv. usb’s, cd-roms, inkt) worden opgevoerd. Daarnaast is een aftrek van een gedeelte van de kosten van
uw accountant of belastingadviseur mogelijk. Deze kosten mogen
aan de pseudo-werknemer-predikant belastingvrij worden
vergoed, rekening houdend met de beperkingen van de
Werkkostenregeling.
De werktijdafhankelijke onkostenvergoeding is mede bedoeld
voor deze kostenpost.

houden en vervoersbewijzen of de specificaties te bewaren van de
ov-chipkaart.
Ten aanzien van de fiets wordt aan de predikant € 0,05 per zakelijke kilometer (ook woon-werkverkeer) vergoed en voor de
bromfiets € 0,10. Deze vergoeding is voor de pseudo-werknemerpredikant onbelast. Ook is het mogelijk dat een fiets belastingvrij
door de werkgever ter beschikking wordt gesteld (hierbij gelden
wel bepaalde voorwaarden).
Voor de pseudo-ondernemer-predikant geldt dat alle
kilometers, dus zowel de zakelijke kilometers als de woonwerkkilometers, voor € 0,19 als kosten mogen worden

4.17 Vervoerskosten

meegenomen, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (auto,

a. pseudo-ondernemer-predikant
De vergoedingsregeling voor predikanten PKN voorziet in een vergoeding van de zakelijke kilometers (€ 0,28 per km) indien van de
auto gebruik wordt gemaakt.
Wanneer u geen autokosten vergoed krijgt, kan de pseudo-ondernemer-predikant de kosten van de zakelijke kilometers inclusief
woon werkkilometers voor een bedrag van € 0,19 per km in aftrek
brengen.

fiets enz.). De ontvangen vervoersvergoeding wordt

Belangrijk

daarentegen volledig als opbrengst meegenomen.

Voor de pseudo-werknemer-predikant geldt onder voorwaarden
alleen aftrek bij openbaar vervoer.
4.18 Boetes

Geldboetes, opgelopen tijdens en in verband met de werkzaamheden (bijv. verkeersovertredingen) zijn niet aftrekbaar.
Vergoedingen zijn belast.

- geen onderscheid tussen woon-werkkilometers en zakelijke
kilometers
- vast bedrag van € 0,19 per kilometer, zowel voor de
onbelaste vergoeding als voor de kostenaftrek

Om deze aftrek te kunnen realiseren dient u een kilometer-administratie te voeren waaruit de zakelijke kilometers en de woonwerkkilometers kunnen worden afgeleid.
Eventueel betaalde rente i.v.m. de financiering van de auto voor de
zaak (zie 3.5) hoort niet thuis bij de autokosten en is niet
aftrekbaar.
b. pseudo-werknemer-predikant
Een autokostenvergoeding is voor de pseudo-werknemer-predikant deels onbelast wanneer (via declaratie) de zakelijke kilometers worden vergoed. Deze vergoeding ad € 0,28 is ten aanzien van
de pseudo-werknemer-predikant PKN voor € 0,19 onbelast en
voor € 0,09 belast.
Bij de vergoedingen doet het er niet toe of de werkelijke km prijs
lager is; de vergoeding van € 0,19 blijft onbelast.
De pseudo-werknemer-predikant kan geen autokosten aftrekken,
ook wanneer deze niet worden vergoed.
Andere vervoerskosten
Naast de autokosten kunnen er andersoortige vervoerskosten
voorkomen en wel van de fiets of bromfiets (exploitatiekosten en
afschrijving) en die van openbaar vervoer, beide voor zover
gebruikt ten dienste van de uitoefening van het ambt. Het is aan te
raden van de gemaakte kosten openbaar vervoer een lijstje bij te

4.19 Verhuiskosten

Van een (zakelijke) verhuizing is sprake i.v.m. het aanvaarden van
een andere betrekking of bij het noodgedwongen moeten verlaten
van de ambtswoning (en niet naar een andere ambtswoning verhuizend) zoals bijv. de emeritus of de partner van een overleden
predikant.
De belastingvrije vergoeding voor de pseudo-werknemer-predikant en ook voor de emeritus bedraagt, maximaal € 7.750.
Vergoeding van kosten van overbrenging van de inboedel is onbelast en dan zijn de kosten van de verhuizing (het transport) zelf
niet aftrekbaar. Binnen de Protestantse Kerk bedraagt de inrichtingskostenvergoeding maximaal € 5.818,46 en daarnaast worden
de kosten van de verhuizing zelf (onder voorwaarden) vergoed.
Voor de pseudo-ondernemer-predikant geldt dat de ontvangen
vergoedingen (verhuiskostenvergoeding en vergoeding kosten
overbrenging) als inkomsten moeten worden aangegeven. De
kosten van het overbrengen van de inboedel zijn vervolgens
aftrekbaar (mits de ontvangen vergoeding is aangegeven als
inkomsten) en daarnaast zijn de verhuis- en inrichtingskosten
aftrekbaar tot € 7.750. De kosten hoeven niet te worden aangetoond. De aftrek van (maximaal) € 7.750 komt tegemoet aan bijvoorbeeld de herinrichtingskosten van de nieuwe woning. Deze
regeling geldt ook voor de emeritus. Voor de predikant met maximale dienstjaren werkzaam binnen de PKN en de emeritus houdt
de regeling in dat per saldo € 1.931,54 (namelijk € 7.750,-- minus
€ 5.818,46) in aftrek kan worden gebracht. Kiest u ervoor om de
ontvangen vergoeding van de kosten van overbrenging van de
inboedel niet aan te geven als inkomsten, dan zijn die kosten niet
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aftrekbaar. Gemakshalve kan worden gezegd dat als aftrekpost
resulteert van € 1.931,54.
Bij overlijden van de predikant heeft de partner, die gedwongen
moet verhuizen, ook recht op de verhuiskostenvergoedingsregeling .
Voor de aftrek van de kosten geldt hetzelfde als hiervoor aangegeven.
Met de aankoop van een huis verband houdende kosten zijn nooit
als beroepskosten aftrekbaar en kunnen evenmin belastingvrij
worden vergoed. Een vermogensverlies geleden door de verkoop
van de woning is niet aftrekbaar (aan de andere kant is een voordeel onbelast).
4.20 Huishoudster/huishoudelijke hulp

Kosten van huishoudelijke hulp zijn niet aftrekbaar, ook niet voor
de ongehuwde predikant of in situaties waarbij beide partners buitenshuis werkzaam zijn.
4.21 Meewerkende partner (partnervergoeding)

Een deel van de toelage die de predikant wordt toegekend boven
het voorgeschreven traktement (hetgeen niet vaak zal voorkomen), kan door de kerkrentmeesters aan de echtgenoot van de
predikant worden toegekend als tegemoetkoming voor het werk
dat de echtgenoot van de predikant aantoonbaar in de gemeente
verricht.
In dit geval ontstaat er een dienstverband tussen de kerkrentmeesters en de echtgenoot van de predikant, hetgeen tot gevolg heeft
dat de kerkrentmeesters door de fiscus als werkgever worden
gezien en derhalve inhoudingsplichtig zijn. Evenals dat bijv. met
kosters het geval is, dient de werkgever loonheffing in te houden
en sociale lasten.
Het door de predikant zelf toekennen van salaris aan zijn/haar
partner dient aan strenge eisen te voldoen. De werkzaamheden
van de partner moeten zijn verricht in het economische verkeer:
de gebruikelijke hulp tussen echtgenoten is niet voldoende.
Alleen een reële beloning voor reële arbeid wordt fiscaal erkend.
Daarbij gelden twee belangrijke voorwaarden:
a. de beloning is vooraf schriftelijk overeen gekomen;
b. de beloning bedraagt na aftrek van de kosten ten minste
€ 5.000.
5 Aangifte
5.1 Algemeen

Zoals in de inleiding reeds is aangegeven, is het aangifteprogramma van de Belastingdienst pas na 1 maart 2019 beschikbaar.
Op basis van de gebruikelijke indeling van de aangifte, zal ik
hierna de van belang zijnde zaken voor zover mogelijk toelichten.
5.2 Wie zijn (fiscale) partners

Een ieder geeft zijn/haar eigen inkomsten en aftrekposten aan. Is
er sprake van fiscaal partnerschap dan mogen sommige inkomensbestanddelen en aftrekposten naar willekeur worden verdeeld. Wie zijn partner:
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•
•

Gehuwden of geregistreerde partners
Op hetzelfde adres ingeschreven (GBA) en voldoen aan één
van de volgende voorwaarden:
- meerderjarig én notarieel samenlevingscontract;
- samen een kind (dan wel het kind erkend);
- bij het pensioenfonds als partners aangemerkt;
- samen eigenaar van een eigen woning;
- u bent beiden meerderjarig, op hetzelfde adres ingeschreven
en op hetzelfde adres stond nog een minderjarig kind
(jonger dan 18 jaar) van een van beide ingeschreven;
- keuze voor fiscaal partnerschap wanneer u beiden meerderjarig bent en u met een minderjarig kind woont in een
opvangwoning of een huis voor beschermd wonen (Wet
maatschappelijke ondersteuning);
- wanneer u getrouwd bent geweest met iemand die al een
kind uit een eerdere relatie had en dat stiefkind bij u
inwoont. Keuzemogelijkheid wanneer u of uw stiefkind bij
het begin van het kalenderjaar jonger bent dan 27 jaar;
-het jaar ervoor ook sprake was van fiscaal partnerschap.
Wanneer sprake is van partnerschap gedurende een gedeelte van het
jaar, dan mag voor het hele jaar gekozen worden voor partnerschap.
5.3 Box 1: werk en woning
5.3.1 (Pseudo-)werknemer

In het onderdeel Box 1: werk en woning, kunt u aangeven welke
onderdelen voor u van toepassing zijn.
Voor de predikant die geregistreerd staat als pseudo-werknemer
is het onderdeel Loon en ziektewetuitkeringen van toepassing.
De pseudo-werknemer-predikant (en ook de predikant die in
loondienst is van een instelling o.i.d.) dient opgave te doen van de
inkomsten, de ingehouden loonheffing en de arbeidskorting, zoals
die op de jaaropgave voorkomen.
Voor de emeritus is het onderdeel dat betrekking heeft op AOW,
pensioen, lijfrente e.a. De emeritus vult t.a.v. de inkomsten uit
vroegere dienstbetrekking (pensioen of uitkering) de gegevens in.
5.3.2 Eigen woning

Heeft u een eigen woning dan dient u dat onderdeel van de aangifte in te vullen.
Daarbij worden vragen gesteld m.b.t. situaties (aankoop, verkoop,
verbouwing) die zich in het belastingjaar hebben voorgedaan.
U dient eerst te vermelden of de woning gekocht of verkocht is en
of er wijzigingen zijn in de hypotheekschuld. Wanneer u aangeeft
een woning te hebben gekocht, dan wordt gevraagd naar de aankoopprijs inclusief aankoopkosten. Bij verkoop van de woning is
de bijleenregeling van belang. Via het aangifteprogramma wordt
berekend wat de overwaarde is van de verkochte woning (de zogenaamde eigen woning reserve). Een eigen woning reserve vervalt
na 3 jaar . Voor de berekening van de eigen woning schuld (van
belang voor de renteaftrek) en voor meer gecompliceerde situaties
zijn Rekenhulpen beschikbaar binnen het aangifteprogramma en

op de site van de belastingdienst. De hypotheekrente is alleen nog
maar aftrekbaar voor zover de woning niet uit de overwaarde van
de verkoop van een vorige woning betaald kan worden. Als u de
woning tijdelijk verhuurde, valt de woning na de verhuurperiode
weer onder de eigenwoningregeling op voorwaarde dat de woning
opnieuw leeg te koop staat. U mag de (hypotheek)rente vanaf dat
moment weer aftrekken. De woning moet dan wel ook tijdens de
verhuurperiode te koop zijn blijven staan. Voor de periode van de
verhuur moet de woning (en bijbehorende schuld) in Box III
worden aangegeven. Deze tegemoetkoming geldt voor maximaal
3 jaar na het jaar van het verlaten van de eigen woning.
Een andere tegemoetkoming is dat wanneer u na 28 oktober 2012
de woning heeft verkocht en na aflossing van de hypotheek wordt
geconfronteerd met een restschuld: de over de restschuld betaalde
rente is aftrekbaar tot maximaal 10 jaar na de datum van verkoop
van de woning.
Wanneer u heeft aangegeven in hoeverre de woning uw eigendom
is, is het van belang gedurende welke periode u de woning in bezit
heeft gehad en wat de door de burgerlijke gemeente vastgestelde
WOZ-waarde is. Zo wordt het eigen woningforfait berekend.
Wanneer u van mening bent dat de WOZ-waarde door de gemeente
te hoog is vastgesteld, dan kunt u daartegen bezwaar aantekenen.
Betaalde hypotheekrente en kosten eigen woningschuld zijn
aftrekbaar, evenals periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of
beklemming. Met ingang van 1 januari 2013 mag u voor nieuwe
leningen alleen rente aftrekken als u de lening annuïtair dan wel
lineair aflost binnen een termijn van maximaal 30 jaar. Let er vervolgens op dat onderhandse leningen (bijv. leningen afgesloten bij
een familielid) gemeld worden in de aangifte Inkomstenbelasting.
In de aangifte wordt tevens de totale woningschuld vermeld en
moet worden aangegeven of u gebruik maakt van vrijstelling voor
een uitkering uit een kapitaalverzekering t.b.v. de eigen woning.
Vanaf 2018 geldt voor hogere inkomens (een belastbaar inkomen
in Box 1 boven € 68.507) een aftrekbeperking. Het belastingvoordeel bedraagt geen 52%, maar maximaal 49,5%. De komende
jaren wordt de aftrek verder beperkt. Daarmee wordt bereikt dat
hypotheekrente e.d. in 2023 tegen een maximaal tarief van 36,95%
(het zogenaamde basistarief) aftrekbaar is.
5.3.3 (Pseudo-)ondernemer en bijverdiensten (allen)
Box 1: andere inkomsten

De predikant die gekenmerkt wordt als pseudo-ondernemer
geniet “andere inkomsten” (dit geldt voor de meeste predikanten).
Opgave wordt gedaan van de inkomsten en aftrekbare posten.
De pseudo-werknemer-predikant of emeritus kan aangeven welke
inkomsten zijn genoten uit (s)preekbeurten en dergelijke.
Ook dienen de belaste onkostenvergoedingen opgegeven te
worden (zie hoofdstuk 3 in dit artikel).
Voor de Bijtelling WOZ-waarde ambtswoning dient u 1,75%

Kerkrentmeesters hebben (als eigenaar) van de gemeente een
opgave van de WOZ-waarde ontvangen. NB: zie ook 3.2.a
Let op: de kosten die u opvoert moet u kunnen verantwoorden
middels rekeningen, bonnetjes, bankafschriften e.d. Voor de reiskosten kan de inspecteur om een kilometeradministratie vragen.
Voor een auto die alleen voor ambtswerkzaamheden wordt
gebruikt - zie bij 3.5.
Aftrek van de studeerkamer (en bijbehorende kosten) is vaak niet
meer mogelijk (zie 4.4) Slechts indien de werkruimte fiscaal is
erkend (o.a. directe toegang van buitenaf en het kunnen
beschikken over eigen voorzieningen) kan deze als kostenpost
worden opgevoerd. Werkruimte die wordt gehuurd buiten de pastorie (of de eigen woning) is wel aftrekbaar.
Uitgaven lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen
(Premies die betaald zijn voor een lijfrenteverzekering, lijfrentespaarrekening (banksparen) of lijfrentebeleggingsrecht aan officiële verzekeraars of bankinstelling of premies betaald aan een
pensioenfonds.
De aftrek geldt voor premies welke in het jaar 2018 zelf zijn
betaald. Tussen fiscale partners is geen vrije toedeling mogelijk:
een ieder moet zijn/haar premie in de eigen aangifte
verantwoorden.
Extra aftrek is slechts mogelijk als sprake is van een tekort aan
oudedagsvoorziening: dit is de Jaarruimte en de
Reserveringsruimte (een soort inhaalaftrek). De Jaarruimte wordt
berekend aan de hand van de arbeidsinkomsten (winst, loon,
resultaat uit overige werkzaamheden e.d.) van, let op, 2017:
arbeidsinkomsten 2017

€

……

af: franchise

-

12.129

premiegrondslag (maximaal € 105.075)

€

…..…

13,3% van premiegrondslag

€

…..…

pensioenaanspraken (factor A)

-

…..…

aftrekbare lijfrente via de jaarruimte

€

…..…

af: 6,27 x aan 2017 toerekenbare aangroei

De Reserveringsruimte kan alleen worden gebruikt wanneer in de
aan het kalenderjaar voorafgaande 7 jaren de jaarruimte niet volledig is benut. Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het
Pensioenfonds.
Alleen in het kalenderjaar 2018 betaalde premies zijn
aftrekbaar.

Maximaal kan via de Reserveringsruimte € 7.167 worden afgetrokken. Is de belastingplichtige op 1 januari maximaal 10 jaar
jonger dan de in dat kalenderjaar geldende AOW-leeftijd, dan
bedraagt het maximum € 14.152.

van de laatst bekende WOZ-waarde op te geven.

Predikant & samenleving | februari 2019

17

Tenslotte zij vermeld dat er strenge regels gelden bij afkoop / belening / verkoop en emigratie. Wat wel mag is de uitbetaling van
een kleinere polis: het bedrag mag niet lager zijn dan
€ 4.351. De ontvangen afkoopsom dient, wanneer er geen loonheffing is ingehouden, hier aan te worden gegeven.
De overgangsregels ten behoeve van oude lijfrentepolissen zijn
ingewikkeld en laat ik hier buiten beschouwing. De overgangsregels bieden in ieder geval geen extra aftrekmogelijkheid.
Met de premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen heeft
de predikant in de regel niets te maken, zie desnoods de belastinggids. Bij predikanten in loondienst wordt de betaalde premie in de
jaaropgave verwerkt.
Terugontvangen premies worden vermeld bij Afkoop van lijfrenten
die niet onder de loonheffing vielen en andere negatieve uitgaven
voor inkomensvoorzieningen.
5.4 Box 2: aanmerkelijk belang

Voor predikanten is dit onderdeel in de regel niet van toepassing.
5.5 Box 3: sparen en beleggen

Indien de waarde van uw bezittingen meer bedraagt dan € 30.000
(of samen met uw partner € 60.000) dient u dit vermogen aan te
geven. Ook het vermogen van minderjarige kinderen dient te
worden opgegeven.
Bepalend is de stand van de bezittingen per 1 januari 2018 van het
jaar.
Vergeet niet de buitenlandse spaar- en bankrekeningen, dus ook
de rekeningen waarvoor de Europese spaarrenterichtlijn geldt. In
de meeste gevallen wordt geen bronheffing ingehouden, maar zo
dit wel het geval is, dan moet u deze bronheffing vermelden bij de
te verrekenen bedragen en wordt de bronheffing vervolgens met
uw belastingaanslag verrekend.
Vrijgestelde bezittingen hoeft u hier niet te vermelden.
Voorbeelden zijn: de levenslooprekening, groene beleggingen en
de spaar- of beleggingsrekening (banksparen) die u aanhoudt in
verband met de hypotheek op de eigen woning (de voorwaarden
zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor de kapitaalsverzekering eigen woning). Schulden mits het totaal meer bedraagt dan
€ 3.000 (per persoon) komen in mindering op de bezittingen.
Het rendement en de heffing wordt vanaf 2018 volgens het volgende schema berekend:
Forfaitair rendement vermogensmix en effectief belastingtarief in box 3:
Rendementsgrondslag

Forfaitair rendement Effectief

vermogensmix

belastingtarief

€ 30.000 - € 100.800

2,02%

€ 100.800 - € 1.008.000

4,33%

1,3%

meer dan € 1.008.000

5,38%

1,61%
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0,6%

Forfaitair rendement en belastingheffing in box 3
Grondslag sparen

Voordeel uit

Belastingheffing

en beleggen

sparen en beleggen

in box 3

1e schijf € 70.800

€ 1.427

€ 428

2e schijf van

€ 39.243 (+ € 1.42)

€ 11.772 (+ € 428)

3e schijf meerdere

5,38% van het

30% van het meerder

boven € 978.000

meerdere (+ € 40.670)

voordeel uit sparen en

€ 70.800 tot € 978.000

			

beleggen (+€ 12.200)

Bij de zogenaamde vermogensmix wordt gerekend met een
bepaald rendement afhankelijk van de hoogte van het vermogen.
Bij lagere vermogens is het rendement het laagste en bij een vermogen van € 1.008.000 of meer is het (forfaitair) rendement het
hoogste.
De schijven gelden per persoon, dus kunnen fiscale partners het
vermogen zo verdelen dat zij eerst de lagere schijven benutten. Dit
systeem is in de plaats gekomen van het flink bekritiseerde vaste
rendementspercentage van 4%. Het rendement wordt dus nu op
een andere manier berekend. Het uiteindelijk vastgestelde rendement is belast tegen een tarief van 30% (het tarief is niet gewijzigd, alleen de berekening van het rendement).
5.6 Aftrekposten (persoonsgebonden aftrek)

Wij lichten de volgende aftrekposten toe:
Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
aan de ex-partner

Alimentatie betaald aan de (ex)partner is aftrekbaar, zo ook
(onder voorwaarden) afkoopsommen voor alimentatie. Bij de (ex)
partner is de ontvangen koopsom belast in Box I. Alimentatie
voor kinderen is niet aftrekbaar.
Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Hierna volgt een korte toelichting op de diverse posten.
a. Genees- en heelkundige hulp
Dit zijn de niet vergoede kosten van huisarts, tandarts, fysiotherapeut, specialist en paramedici en kosten van verpleging
in ziekenhuis of andere verpleeginstelling. Behandelingen op
voorschrift en onder begeleiding van een arts: accupunctuur,
revalidatie, homeopathie.
Ooglaserbehandelingen zijn uitgesloten.
b. Medicijnen op doktersvoorschrift
Alleen de door artsen voorgeschreven (homeopathische)
medicijnen zijn nog aftrekbaar voor zover geen vergoeding
werd gekregen.
c. Bepaalde hulpmiddelen en aanpassingen
Brillen, contactlenzen, laserbehandelingen zijn niet aftrekbaar.
Hulpmiddelen die nodig zijn voor slechtzienden en blinden
zijn wel aftrekbaar (blindengeleidehond, blindenstok,
bepaalde aanpassingen aan de computer). Aftrekbaar zijn de

kosten voor gehoorapparaten (minus de verplichte eigen bijdrage hiervoor en onder strengere voorwaarden), steunzolen,
kunstgebit, prothesen. Bij aanpassingen moet het gaan om
aanpassingen welke hoofdzakelijk door de invalide worden
gebruikt, zoals een aangepaste auto. Niet meer aftrekbaar zijn
hulpmiddelen voor de mobiliteit, zoals een rolstoel, rollator en
scootmobiel, aangeschaft na 31 december 2013. De afschrijving met betrekking tot uitgaven vóór 1 januari 2014 is nog
wel aftrekbaar. Aanpassingen aan de woning (traplift, invalidentoilet e.d.) zijn ook niet meer aftrekbaar.
d. Vervoer
Dit zijn de reiskosten van de zieke zelf.
e. Dieet op voorschrift van een arts of diëtist
Voor de bedragen wordt verwezen naar de dieetkostentabel in
de toelichting van het aangifteprogramma.
f. Uitgaven voor extra gezinshulp (minus drempel)
g. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
Hiervoor gelden vaste aftrekbedragen (resp. € 300 en € 750)
h. Reiskosten ziekenbezoek
Ook reiskosten i.v.m. ziekenbezoek met wie een gezamenlijke
huishouding werd gevoerd (verpleegduur langer dan
1 maand), enkele reisafstand meer dan 10 km, zijn aftrekbaar
met € 0,19 per km, openbaar vervoer is volledig aftrekbaar).
Derhalve niet aftrekbaar: eigen risico zorgverzekering en de eigen
bijdrage CAK.
Drempel
De drempel bedraagt 1,65% van het gezamenlijke drempelinkomen (voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek) van u en
uw fiscale partner. Is het inkomen lager dan € 7.647 voor degenen
zonder fiscale partner en € 15.294 voor degenen met fiscale
partner, dan bedraagt de drempel € 131 voor degenen zonder
fiscale partner en € 262 voor degenen met fiscale partner. Komt
het verzamelinkomen hoger uit dan de hiervoor genoemde
grenzen, dan bedraagt de drempel 1,65%. Is het inkomen hoger
dan € 40.619 dan bedraagt de drempel € 670 plus 5,75% van het
meerdere (gezamenlijke) verzamelinkomen (vóór toepassing persoonsgebonden aftrek) boven € 40.619.
Voor belastingplichtige of partner die op 1 januari 2018 de AOW
leeftijd nog niet heeft bereikt met een inkomen van € 34.404 of
lager, worden bepaalde specifieke zorgkosten vermenigvuldigd
met 40% . Wanneer één van de partners de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt dan bedraagt de vermenigvuldigingsfactor 113%.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar. Wilt u in 2019 dus in aanmerking komen voor de Regeling tegemoetkoming specifieke
zorgkosten (TSZ), dan moet u wel aangifte doen over het belastingjaar 2018. De Belastingdienst stelt vast of u in aanmerking
komt voor een tegemoetkoming en betaalt deze vervolgens uit:
een apart verzoek is niet nodig.
Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten van 21 jaar of ouder

Wanneer een ernstig gehandicapt kind, broer/zus, of een onder
uw mentorschap gesteld persoon van 21 jaar of ouder verpleegd
wordt in bijvoorbeeld een AWBZ instelling, dan geldt voor weekendbezoek aftrek € 10 per dag en € 0,19 voor de in dat weekend
ten behoeve de gehandicapte verreden kilometers.
Scholingsuitgaven

Onder voorwaarden zijn kosten voor studie en scholing
aftrekbaar.
Wanneer er sprake is van recht op studiefinanciering zijn de studiekosten niet meer aftrekbaar.
Het gaat alleen om scholingsuitgaven van u en uw fiscale partner
voor zover zij betrekking hebben op uitgaven ter vergroting van
kennis met het oog op een financiële/economische positieverbetering. Bij predikanten zijn dit veelal kosten i.v.m. een promotie
voor zover ze blijven binnen de grenzen der redelijkheid. De
kosten van een studeerkamer in verband met de als buitengewone
last af te trekken studiekosten, zijn niet meer aftrekbaar.
Kosten van voorbereiding, drukken en verzenden van het proefschrift, uitnodigingen voor de promotieplechtigheid en de
receptie zijn aftrekbaar, maar niet die van het promotiediner.
Voor reis- en verblijfkosten in verband met studie geldt geen
aftrek. Belastingvrij vergoeden door de werkgever is wel mogelijk.
Leermiddelen zijn wel aftrekbaar maar niet de computer en bijbehorende randapparatuur.
Let op: uitgaven die betrekking hebben op het op peil houden van
verworven kennis of bijblijven op het vakgebied zijn verwervingskosten en derhalve aftrekbaar bij beroepskosten.
De aftrek van scholingsuitgaven (studiekosten) is beperkt tot de
verplichte en noodzakelijke kosten van de opleiding.
Voor studiekosten (scholingsuitgaven) geldt een drempel van
€ 250 per persoon en een maximum van € 15.000.
Giften

Verzilvering uitgaven
Wanneer de specifieke zorgkosten door de omvang van de heffingskorting niet volledig verrekenbaar zijn is er, om het belastingvoordeel dat hierdoor wordt gemist te compenseren, de
“Regeling tegemoetkoming specifieke zorgkosten”, de TSZ. Deze
regeling houdt in dat u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming
krijgt voor de niet-benutte aftrek in verband met Specifieke
zorgkosten.

Voor aftrek komen in aanmerking giften gedaan aan kerkelijke,
levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of
algemeen nut beogende instellingen (ANBI) die door de belastingdienst als zodanig (gemeenschappelijk) zijn aangemerkt. Giften
aan kerken en aan wetenschappelijke instellingen zijn aftrekbaar.
Giften aan goede doelen zijn alleen aftrekbaar wanneer het goede
doel een ANBI is. Zie voor de lijst de site van de Belastingdienst.
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Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele
instelling kan in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer
het bedrag van de gedane gift.

Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de
aan culturele instellingen gedane giften. Giften aan instellingen
die geregistreerd zijn als steunstichtingen voor Sociaal Belang
Behartigende Instellingen (SBBI’s) zijn onder voorwaarden aftrekbaar als gewone gift.
Soms is het aan te bevelen giften voor 2 jaar in 1 jaar te betalen.
Denk in dit verband aan de maximale aftrek (10% van het verzamelinkomen voor toepassing persoonsgebonden aftrek). Niet
aftrekbaar is 1% van het verzamelinkomen voor toepassing persoonsgebonden aftrek, of, als dat minder is, € 60.
De drempels gelden niet t.a.v. giften in de vorm van periodieke
uitkeringen. De voorwaarde van vastlegging in een notariële akte
is komen te vervallen. Via de site van de belastingdienst kunt u
een Overeenkomst periodieke gift in geld downloaden. Het formulier dient door de schenker en de instelling te worden ondertekend en in de eigen administratie te worden bewaard (opsturen
hoeft dus niet). Periodieke giften gedaan aan verenigingen/stichtingen die geen ANBI zijn, zijn onder voorwaarden aftrekbaar.
Wanneer fiscale partners de giften gezamenlijk in aanmerking
willen nemen dan geldt voor de toepassing van de drempels het
eerder genoemde gezamenlijke inkomen.

zorgverzekeringswet is van belang voor hen met een bewijs van
vrijstelling wegens gemoedsbezwaren of indien de betrokkene niet
in Nederland is verzekerd op grond van een nationale of internationale regeling (dit is bijv. het geval indien u buiten Nederland
arbeid verricht en in het buitenland al premieplichtig bent).
Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Voor buitenlandse inkomsten geldt een vrijstellingsregeling om
dubbele belastingheffing te voorkomen.
Ingehouden bronheffing die niet het gevolg is van de Europese
Spaarrenterichtlijn, vult u t.z.t. in bij Aftrek ter voorkoming van
dubbele belasting Box III in het onderdeel ‘Vrijstellingen en
verminderingen’.
Bijzondere situaties zullen meestal ook niet van toepassing zijn,
maar ook hier een korte uitleg.
Te conserveren inkomen

Soms is er sprake van inkomen waarop de fiscus wel een claim
heeft maar waarover u nog niet meteen hoeft af te rekenen. Vaak
heeft het te maken met emigratie waarbij de fiscus wil voorkomen
dat inkomsten die normaliter in Nederland belast zouden zijn, in
het buitenland onbelast blijven. Het gaat om pensioenen, lijfrenten en bepaalde ondernemerswinsten.
De predikant zal hier meestal niet mee te maken krijgen.
Te verrekenen bedragen:

Onderhoudskosten voor rijksmonumentenpanden

Zie daarvoor de toelichting bij het biljet of het aangifteprogramma.
Kwijtgescholden durfkapitaal

Wanneer door u een verstrekte Lening Durfkapitaal niet meer
inbaar is (wegens faillissement bijvoorbeeld) dan kan de belastingdienst toestemmen in een aftrek van maximaal
€ 46.984 per beginnende ondernemer aan wie die lening is verstrekt. Deze aftrek is niet meer mogelijk ten aanzien van na
1 januari 2011 verstrekte Durfkapitaalleningen. De overgangs
regeling houdt in dat de aftrekbare kwijtschelding mogelijk is tot
8 jaar na het verstrekken van de geldlening.
Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren

Persoonsgebonden aftrekposten t/m 2017 die meer bedroegen dan
de belastbare inkomens van de Boxen I, II en III in die jaren
kunnen alsnog in 2018 worden meegenomen. De belastingdienst
vermeldt het te verrekenen bedrag op de definitieve aanslag over
2017.
Vrijstellingen en verminderingen zijn in de regel niet van toepassing voor de predikant. Voor de volledigheid:

Ingehouden dividendbelasting
Op dividendinkomsten ingehouden dividendbelasting is net als
bijvoorbeeld de loonheffing verrekenbaar met het uiteindelijk te
berekenen belastingbedrag. Degene die het inkomen aangeeft van
het minderjarige kind vermeldt ook de te verrekenen
dividendbelasting.
Ingehouden kansspelbelasting
Het invullen van ingehouden kansspelbelasting is alleen aan de
orde wanneer de daarop betreffende inkomsten aangegeven
moesten worden (bijv. de beroepsgokker).
Bronheffing die is ingehouden op de rente over spaartegoeden
Deze vraag is ter voorkoming van dubbele belastingheffing.
Verliezen uit vorige jaren
De toelichting van de Belastingdienst meldt: uw inkomen in Box I
of II kan in een bepaald belastingjaar negatief zijn, bijvoorbeeld
omdat u een verlies uit onderneming had. Dit negatieve inkomen
is dan een zogenoemd verrekenbaar verlies.
De Belastingdienst verrekent een verlies automatisch met een
positief inkomen van de drie voorgaande jaren dan wel met één of
meer van de negen toekomstige jaren.
Meer informatie over verrekenbare verliezen kunt u krijgen bij de
Belastingtelefoon (0800-0543).
Voorlopige aanslagen

In het buitenland verzekerd voor sociale zekerheid

De vrijstelling van premie volksverzekeringen en
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De voorlopige aanslag (of teruggave) Inkomstenbelasting en de
voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage

zorgverzekeringswet komen in mindering op de te betalen
Inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet .
6. Aanslag

Tot de AOW-gerechtigde leeftijd :
Arbeidsinkomen

Arbeidsinkomen

meer dan

niet meer dan

0

9.468

Arbeidskorting
1,764% van

		

arbeidsinkomen

6.1 Heffingskortingen

9.468

€ 167 + 28,06%

Heffingskorting houdt in een korting op de verschuldigde belasting.
Is er meer korting dan er belasting verschuldigd is, dan krijgt men
een eventueel tegoed aan heffingskortingen niet uitbetaald. Voor
fiscale partners geldt dat wanneer de andere partner voldoende
inkomen heeft en genoeg verrekenbare belasting heeft, de algemene
heffingskorting toch kan worden terugontvangen. In het jaar dat
men de AOW gerechtigde leeftijd bereikt, worden de heffingskortingen die mee op leeftijd zijn gebaseerd tijdsevenredig verdeeld.
Via het scherm Heffingskortingen dient u aan te geven of u
gebruik maakt van ouderschapsverlof en of u een Wajong uitkering geniet .
De belastingdienst berekent zelf de heffingskortingen. Bij het
papieren biljet kunt u zelf de korting berekenen. De bedragen
worden genoemd in de toelichting bij het aangiftebiljet.
Hierna volgt een overzicht van de in 2018 geldende
heffingskortingen:

		

x arbeidsinkomen

		

– 9.468

20.108

33.112

3.249

33.112

123.362

3.249 – 3,6%

a. Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting bedraagt € 2.265 en geldt voor
iedere belastingplichtige die nog niet de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor de AOW-gerechtigde € 1.156. De teruggave aan de minstverdienende partner wordt afgebouwd. Vanaf
2024 wordt de algemene heffingskorting niet meer aan de
minstverdienende partner uitbetaald. Er geldt een ingewikkeld
schema: de minstverdienende partner geboren voor 1 januari
1963 krijgt 100% uitbetaald, wanneer de minstverdienende
partner geboren is na 1 januari 1963 wordt er maximaal 33
1/3% ofwel € 755 uitbetaald.
Voorts is de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk
gemaakt. De korting wordt lager naarmate het inkomen hoger
is. Tot de AOW-leeftijd wordt de algemene heffingskorting verminderd met 4,683% van het belastbaar inkomen uit werk en
woning boven € 20.142, maar maximaal met € 2.265, zodat
minimaal nihil resteert.
Vanaf de AOW-leeftijd 2,389%, maar maximaal met € 1.156,
zodat minimaal nihil resteert.
b. Levensloopverlofkorting
De levensloopregeling geldt vanaf 1 januari 2012 alleen
wanneer voldaan wordt aan de overgangsregeling. Vanaf 2012
wordt geen nieuwe levensloopverlofkorting opgebouwd, maar
de korting welke tot en met 2011 is opgebouwd blijft bestaan.
In 2018 bedraagt de korting € 212 per opgebouwd jaar.
c. Arbeidskorting
De Arbeidskorting wordt door het aangifteprogramma berekend. De opbouw is ingewikkeld. Vanaf een arbeidsinkomens
van € 33.112 geldt een afbouw.
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Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd:
Arbeidsinkomen
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9.468

€ 86 + 14,320%
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1.659 – 1,837%
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d. Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Werkenden die een kind dat op 1 januari 2018 jonger is dan 12
jaar verzorgen, krijgen deze korting, mits uit tegenwoordige
arbeid meer dan € 4.934 is genoten.
e. Jonggehandicaptenkorting
Voorwaarde: dat u in 2018 recht heeft op een WAJONG-uitkering
en niet in aanmerking komt voor ouderenkorting.
f. Ouderenkorting
Wanneer u op 31 december 2018 de AOW gerechtigde leeftijd heeft
bereikt en het verzamelinkomen niet meer bedraagt dan € 36.346,
bedraagt de ouderenkorting € 1.418. Is het verzamelinkomen
hoger, dan bedraagt de ouderenkorting € 72.
g. Alleenstaande ouderenkorting
Wanneer u recht heeft op een AOW-uitkering voor ongehuwden
bedraagt de extra korting € 423.
h. Heffingskorting voor groene beleggingen
Beleggingen in een groeifonds belegging zijn (geheel of gedeeltelijk) vrijgesteld in Box III. Voor beleggingen aangegaan na 1
januari 2001 bedraagt de vrijstelling maximaal € 57.385 per
persoon. Over het totaal vrijgestelde bedrag bedraagt de heffingskorting 0,7%.
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6.2 Verdeling

U heeft opgave gedaan van uw inkomen en dat van uw eventuele
partner. Door de aftrekposten en bepaalde inkomsten te verdelen
kan er belastingtechnisch een gunstiger situatie ontstaan.
Bij de verdeling spelen de eigen woning, het levensonderhoud van
kinderen, de buitengewone lasten en de giften een rol. Door te
schuiven van de een naar de ander kunt u de meest gunstige
positie berekenen.
7. Betaling
7.1 Tarieven

Tarief Box I (belasting- en volledige premieplicht 2018) tot AOWleeftijd:
1e schijf:
tot en met € 20.142: 36,55%
2e schijf:
van € 20.143 tot en met € 33.994: 40,85%
3e schijf:
van € 33.995 tot en met € 68.507: 40,85%
4e schijf:
van € 68.508 en meer: 51,95%
Tarief Box I (belasting- en volledige premieplicht 2018) geboren
voor 1.1.1946:
1e schijf:
tot en met € 20.142: 18,65%
2e schijf:
van € 20.143 tot en met € 34.404: 22,95%
3e schijf:
van € 34.405 tot en met € 68.507: 40,85%
4e schijf:
van € 68.508 en meer: 51,95%
Tarief Box I (belasting- en volledige premieplicht 2018) vanaf
AOW leeftijd:
1e schijf:
tot en met €20.142:18,65%
2e schijf:
van € 20.142 tot en met € 33.994: 22,95%
3e schijf:
van € 33.995 tot € 68.507: 40,85%
4e schijf:
van € 68.508 en meer: 51,95%
Voor degenen die in 2018 de AOW gerechtigde leeftijd hebben
bereikt, gelden (tijdsevenredig) aangepaste tarieven en
heffingskortingen.
Tarief Box II:

De belastingrente geldt ook voor de door de belastingdienst te
vergoeden rente. De percentages zijn dezelfde.
7.3 Middeling

Middeling is een fiscale faciliteit waarbij ten gevolge van sterk wisselende inkomsten en door het progressieve tarief extra betaalde
inkomstenbelasting gedeeltelijk kan worden teruggevraagd. Men
kan middelen over een periode van drie jaar. Een bepaald jaar
mag slechts eenmaal in de middeling worden betrokken en bovendien geldt dat de aanslagen m.b.t. de te middelen jaren onherroepelijk moeten vast staan. Een verzoek moet worden ingediend
binnen 12 maanden nadat alle aanslagen in een middelingstijdvak
onherroepelijk zijn geworden.
Regeling:
- Het jaar waarin de AOW gerechtigde leeftijd wordt bereikt,
mag mee gemiddeld worden (daar tegenover staat dat bij de
berekening geen rekening wordt gehouden met het gereduceerde ouderentarief maar, fictief, met het volle tarief).
- Het verzoek moet binnen 36 maanden worden ingediend.
- Alleen de belastbare inkomens uit werk en woning van Box I
kunnen worden gemiddeld.
- Met heffingskortingen wordt bij de berekening geen rekening
gehouden.
- De drempel bedraagt € 545.
Of middeling zinvol is, of om te bepalen over welke jaren middeling het voordeligst is, is een kwestie van rekenen.
8. Toeslagregelingen

De toeslagen staan los van de aangifte. Voor de volledigheid
noemen we de toeslagregelingen hier toch.
Huurtoeslag
Voor wie in een huurwoning woont (niet de pastorie) is er de
huurtoeslag. Deze kan worden aangevraagd middels formulier of
internet. Heeft u dit over het voorgaande jaar al gedaan dan wordt
dit automatisch verlengd.

een vast tarief van 25%.

7.2 Het berekenen van belastingrente over aanslagen

Kindgebonden budget
Deze toeslag is afhankelijk van het aantal kinderen. Vanaf een
gezamenlijk verzamelinkomen van € 20.451 wordt het kindgebonden budget verminderd.

Voor aanslagen wordt belastingrente berekend over elk bij te
betalen bedrag. Of de inspecteur daarbij al dan niet afwijkt van de
aangifte, is niet van belang. Met betrekking tot de aanslagen over
het belastingjaar 2018 wordt vanaf 1 juli 2019 belastingrente over
de aanslag Inkomstenbelasting berekend. Dus zorg ervoor om
tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen om extra kosten
vanwege belastingrente te voorkomen of dien op tijd het aangiftebiljet in. De belastingrente voor particulieren bedraagt 4%. De
overheid stimuleert dat de verschuldigde Inkomstenbelasting
zoveel mogelijk in het belastingjaar zelf wordt voldaan.

Kinderopvangtoeslag
Ook predikanten komen hiervoor in aanmerking. De belangrijkste voorwaarde is dat buiten het huishouden werkzaamheden,
waarvoor inkomsten zijn ontvangen, moeten zijn verricht. Verder
moet het gaan om beroepsmatige, fiscaal erkende opvang.
De tegemoetkoming is afhankelijk van het toetsingsinkomen, de
kosten van de kinderopvang en het aantal kinderen. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd via een formulier of via internet.
Gebruikers van vorige jaren krijgen bericht van de Belastingdienst.

Tarief Box III:
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een vast tarief van 30%.
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Zorgtoeslag 2018
Is uw inkomen lager dan € 28.720. (of van u samen met uw toeslagpartner lager dan € 35.999) dan komt u in aanmerking voor de
Zorgtoeslag. De maximale toeslag bedraagt voor degene met een
toeslagpartner € 2.121 per jaar. Voor alleenstaanden bedraagt de
maximale zorgtoeslag over 2018: € 1.139. U kunt de toeslag aanvragen bij de Belastingdienst via formulier of internet. Let wel, u
moet de aanvraag vóór 1 april na afloop van het betreffende “toeslag-jaar” aanvragen (is uitstel aangevraagd, dan wordt de termijn
voor de aanvraag met dezelfde termijn verlengd). Daarna kunt u
de toeslag niet meer aanvragen. Had u een toeslag in 2018 dan
krijgt u automatisch bericht ten aanzien van 2019.
Aan de hand van de belastingaangifte 2018 berekent de belastingdienst zelf of er meer of minder Zorgtoeslag kan worden
toegekend.
Vermogensgrens
Bij alle toeslagen geldt vanaf 2013 een vermogensgrens. Voor
de huurtoeslag was dat al zo, maar de vermogensgrens geldt
ook voor het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag
en de zorgtoeslag. In 2018 geldt dat het vermogen niet hoger
mag zijn dan het voor de aanvrager heffingsvrije vermogen
(Box III) + € 83.415.
9. Zorgverzekeringswet 2018

De belastingdienst berekent zelf aan de hand van de aangifte
welke Inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is. Daarbij
wordt rekening gehouden met de bijvoorbeeld via de werkgever of uitkerende instantie afgedragen of ingehouden
bijdrage.
Voor predikanten niet in loondienst geldt een percentage van
5,65% Ook voor emeriti geldt dit percentage.
Voor loondienstsituaties geldt 6,9% (werkgeversheffing).
De maximale bijdrage is € 3.085 (bij een percentage van
5,65%). Het bijdrage inkomen is maximaal € 54.614. De
betaalde voorlopige aanslag “Inkomensafhankelijke bijdrage
zorgverzekeringswet“ komt uiteraard op de definitieve
aanslag in mindering.
Tenslotte

Wij hopen dat deze toelichting u van nut is bij de voorbereiding van de inkomensaangifte. Zoals eerder al is aangegeven,
is het de bedoeling om via de website van Predikant en
Samenleving de invulschermen van het aangifteprogramma
van de belastingdienst kort te behandelen.
Met vriendelijke groet,
Mw. mr. Jetske Bakker Reitsma, Stiens
PS Bij het schrijven van de toelichting bij diverse posten en de
aansluiting met de elektronische aangifte, heb ik dankbaar
gebruik gemaakt van de opmerkingen, aantekeningen en het
voorbereidende werk van Sjaak Verwijs, Menne Menninga en

Claartje Slootmans van de BNP. Ook voor tips en informatie ontvangen van diverse lezers, bedankt daarvoor: dus blijf deze sturen.
Verantwoording
Hoewel dit artikel zeer zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen
betrokkenen bij de samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid
aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. u

– advertentie –

(Emeritus-) Predikanten…
Wat doet u met uw overcomplete theologische
en liturgische boeken?
Verdwijnen ze, bijv. naar een Kringloop,
Bazaar, bij het oude papier?
Laat uw boeken niet verloren gaan.
Ik wil ze bewaren en koesteren… ook naar de
toekomst gezien.
Maar ook om andere mensen weer te helpen.
Mijn motto is dan ook: “Mensen helpen Mensen”.
Uw boeken vinden een goede en dankbare
herbestemming.
Wilt u meer informatie:
Wim Westland
Tel: 06-41662507
E-mail: wwestland@outlook.com
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‘Voor het echie’
Ds. Saskia van Meggelen is sinds maart 2018 preses
van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in
Nederland. Het synodale werk is haar niet vreemd, in
een eerdere periode was ze synodelid en met veel
plezier. Maar preses zijn is wel van een andere orde. De
redactie van Predikant & Samenleving zocht haar op in
het hoofdkwartier, het Protestants Landelijk
Dienstencentrum in Utrecht. Ze attendeerde ons op
een symposium over het euthanasiedebat, mede
vanwege haar persoonlijke pastorale ervaringen (zie
kader bij Werk in uitvoering).
Door Jasja Nottelman en Sjaak Verwijs.
Met het geloof bezig

Als kind heeft Saskia een duidelijke voelspriet voor geloven, ze is er veel mee
bezig. Na het eindexamen gymnasium is
de keuze voor de studie theologie dan ook
vanzelfsprekend. Veel minder vanzelfsprekend zal het zijn om predikant te worden,
in haar eigen kring is de vrouw in het
ambt een heikel punt. Ze groeit op in een
gereformeerd-synodale omgeving. Vanuit
het dorp Zuidland gaat Saskia studeren
aan de christelijk-gereformeerde hogeschool in Apeldoorn. Kampen was te
links, te politiek, volgens haar ouders, na
het bezoek van de Open Dag in Kampen.
Toch stapt ze na drie jaar over en studeert
verder in Kampen. ‘En als je dan theologie
studeert dan wil je ook gaan voor het
echie, oftewel ik wilde graag predikant worden. In Kampen heb ik
me ook verdiept in de feministische theologie, dat vond ik heel
interessant.’ ‘Mijn toenmalige echtgenoot werd predikant in
Zeeland, ik heb de studie in de pastorie afgemaakt. Zo heb ik het
predikantenbestaan eerst vanuit de positie als predikantsvrouw
meegemaakt. Ervaring heb ik opgedaan als bijstand in het pastoraat voordat ik predikant werd in Lopik. Na een periode van achtenhalf jaar maakte ik de overstap naar Almkerk en ’s
Gravenmoer, twee parttimefuncties. Nu ben ik sinds ruim drie
jaar predikant in Breda (70%). Dat is een heel ander verhaal dan
in de Bible Belt waar ik begon. De mensen die er zijn maken een
bewuste keuze om naar de kerk te gaan en betrokken te zijn. Als
predikant ben je vaak bezig om gatenvuller te zijn, of juist als
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toeruster. Je hebt te maken met een heel diverse groepen:
betrokken kerkmensen, vluchtelingen, studenten en ga zo maar
door.’
Hoe word je preses?

De functie van preses is qua taakverdeling een beetje veranderd.
Saskia werkt voor 30% in Breda en voor 60% als preses (de vorige
preses werkte 80%). Dat vraagt om organiseren van werk en privé.
‘Gelukkig kan ik goed plannen en ik vind het fijn om naast het
voorzitterschap ook gemeentepredikant te zijn.’ Ze vindt het leuk
om, als het om bloedgroepen gaat, uit de gereformeerd-synodale
hoek te komen. Dat geluid te laten horen in het Moderamen is
soms toch belangrijk.
In al die jaren van predikantschap heeft ze veel bovenplaatselijk
werk gedaan. Ze was secretaris van de Deputaten Kerkorde in de
Triosynode voordat de Protestantse Kerk tot stand kwam. Ze heeft
eerder vijf jaar in de Generale Synode
gezeten, was lid van de commissie Kerk &
Krijgsmacht en bestuurslid van het
Seminarium van de Bond Vrije
Evangelische Gemeenten. Daar leerde ze
dat je de bakens moet verzetten voordat
het te laat is. Ook is ze een tijd visitator
geweest.
De interesse in het bestuurswerk is er dus
altijd geweest en ze is notabene afgestudeerd op een kerkordeartikel: artikel 1.9
over het publieke spreken van de kerk.
Oftewel, het is niet zo gek dat ze werd
gevraagd om preses te worden: ze is opgevallen door het werk dat ze in de loop van
de jaren heeft gedaan.
Tijdelijke aanstellingen

Een nieuwe voorzitter vragen we uiteraard wat zij heeft te zeggen
over wat de Bond nu bezig houdt, zoals de tijdelijke aanstelling
van predikanten, waar de novembersynode ook over sprak.
‘Terecht dat de Bond staat voor een goede rechtspositie van predikanten. En het is goed dat er meer variatie komt. De deeltijd- en
tijdelijke aanstellingen hebben wel gevolgen voor de beleving van
het ambt. Op een bepaalde manier kan het ruimte geven aan creatieve theologen die meer kunnen dan als predikant in een enkele
gemeente mogelijk is. Werken op meerdere plekken kan creativiteit stimuleren. Ik erken ook de minder positieve kant van het tijdelijke: vluchtigheid ligt op de loer, en consumptiegedrag. Het kan
makkelijk zijn om steeds een tijdelijke predikant te zoeken. Durft
een gemeente de diepte-investering aan? De kracht van de

traditionele predikant is toch ook dat je echt betrokken raakt bij
de mensen met wie je werkt, aan wie je je verbindt?’
‘Al met al is het work in progress, ook bijvoorbeeld het idee van
een ambulant predikant. Dat zou zich kunnen ontwikkelen tot een
regionaal predikantschap. Bij een invulling als ‘vliegende keep’
moeten we wel beseffen dat we ambt en gemeente niet kunnen loskoppelen. Ook moeten we uitkijken dat je door dit soort aanstellingen geen werkgeverschap krijgt van de landelijke kerk, dan kan
je van de overheid de vraag krijgen: waarom worden ze niet allemaal werknemer? Daar denken we hier ook volop over na.’
Pioniersplekken

‘Ook als het gaat om de pioniersplekken is het een spannende
vraag welke rol predikanten daar spelen. Het neemt nu zo’n vlucht
dat bezinning echt nodig is. Op welke manier zijn er predikanten
nodig in de pioniersplekken? Wellicht op een meer toerustende
manier. Maar hoe is dan de verhouding tussen pioniers, hbo-theologen en de ‘gewone’ predikanten in de gemeenten? Dat de tijden
veranderen en daarmee ook het ambt van predikant is wel duidelijk. Dat was ook zo herkenbaar in jullie bundel ‘Preektijgers, pastores, pioniers’. Ik heb die met plezier gelezen, het is een goede
duiding van wat er aan het veranderen is in de kerk en welke
weerslag het heeft op het ambt.’

Dienstenorganisatie heeft een eigen dynamiek, signaleert ontwikkelingen en anticipeert er soms op. Maar dat is ook nodig. Er
wordt hard gewerkt om de Synode goed voor te lichten. Er wordt
nu meer moeite gedaan om samen te werken met synodeleden,
ook door ze te horen in een eerder stadium. Voor de synodeleden
geldt: je moet investeren in je kennis, zodat je ook echt goed kan
meedenken en meebeslissen.’

‘Ik merk dat de Protestantse Kerk in
Nederland nog echt een sterk merk
moet worden.
Wat verwacht je van de Bond?

‘Ik ben meteen lid geworden van de Bond toen ik predikant werd,
uiteraard! Het is belangrijk dat je belangen behartigd worden. Ik
verwacht dat de Bond kritisch meedenkt over de ontwikkelingen
in het ambt, het predikantschap. Je ziet predikanten stuk lopen als
de verwachtingen niet matchen. Ik hoop dat de Bond een goede
spiegel blijft voor de kerk. Dat je predikanten, hun roeping en academische opleiding hoog acht vind ik ook een taak van de kerk.’
Heb je ambities?

Dienstenorganisatie

Als preses zit je meteen in het hart van de Dienstenorganisatie. ‘Ik
heb meer waardering gekregen voor wat de Dienstenorganisatie
doet en hoe ze ten dienste staat van de kerk. Ik heb best weleens
gemopperd in mijn tijd als synodelid op wat ik dacht dat er vanuit
de Dienstenorganisatie over ons uit werd gestort. Natuurlijk: de

‘Ik merk dat de Protestantse Kerk in Nederland nog echt een sterk
merk moet worden. Daar hebben we ook heel hard de predikanten
voor nodig. In de plaatselijke gemeenten kunnen we laten zien wie
we zijn, in die zin blijf ik congregationalistisch denken, ze zullen
merken in het moderamen dat er een gereformeerde is aangeschoven!’ u

Ssstt…..
Uitnodiging PRISMA conferentie (voor predikantspartners) 15 en 16 maart 2019
Is dit thema niet saai of zweverig
voor een conferentie? Waarom
stilte? Deze vragen kunnen zomaar
bij je opkomen als je ziet wat het
thema van de conferentie is.
Maar wie op stiltereis gaat, ontdekt vaak
het tegenovergestelde. Stilte is helemaal
niet saai of zweverig. Stilte is broodnodig
voor ons mensen.
Stilte zet je met beide benen op de grond
omdat je juist in de stilte ontdekt wie je
bent. Het maakt je leven rijker wanneer je
stil durft te zijn en je jezelf durft terug te

trekken in je binnenkamer. De binnenkamer mag je ook je ziel noemen. Want dat
is de plek waar jij jezelf en God tegenkomt.
Het is de plek waar je eerlijk mag ontdekken wie je bent, waar je onrust vandaan
komt en wat het verlangen van je hart is.
In het westen zijn wij veelal onrustig en
gejaagd. Als we niet oppassen, raken we
overbelast door alle informatie- en geluidprikkels en onze overvolle agenda’s. In de
pastorie is dat niet anders. Er wordt veel
verwacht van jou als predikantspartner.
Durf je te midden van alle dingen die op je
afkomen nog stil te zijn?

Tijdens de conferentie ga je op zoek naar
verschillende manieren om stil te worden.
Daarnaast is er voldoende gelegenheid om
samen op te trekken en het pastorieleven
met elkaar te delen en te vieren. We zien
uit naar je komst!
Deze tweedaagse conferentie wordt
gehouden in Mennorode te Elspeet en
geleid door Sarianne van Dalen. Deelname
kost €110,- (incl. overnachting en eten en
drinken). Van harte welkom!
Voor verdere informatie en aanmelden zie
onze website www.predikantspartner.nl u
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Pastoraat: begonnen werk
Actuele ontwikkelingen in het pastoraat als kerntaak van de predikant
staan centraal op de komende Predikantendag op 14 mei. De pastorale
arbeid neemt in verschillende tijden en contexten verschillende vormen
aan. Hoe staat het ervoor in 2019? Wat verwacht men van ons? Als er
problemen zijn komt de predikant vaak pas als laatste in beeld. Tegelijk
blijkt er op veel plaatsen vraag te zijn naar een goed gesprek over
levensvragen.
Henk van der Meulen:

Reijer de Vries:

pastoraat in historisch perspectief

de spierkracht van de gemeente. Over het
herstel van onderling pastoraat

Hoe is het
gesteld met
onderling pastoraat in de
gemeenten, hoe
is dit pastoraat te
waarderen, en
hoe kunnen we
het verdiepen?
Over deze
vragen spreekt Reijer de Vries. Dr. Reijer J.
de Vries (Driebergen 1954) was van 1980
tot 2009 predikant in verschillende hervormde en protestantse gemeenten, voornamelijk aan de grenzen van Nederland.
Momenteel is hij universitair docent praktische theologie aan de PThU met speciale
aandacht voor pastoraat. Tevens is hij voor
0,2 fte als staflid voor justitiepastoraat verbonden aan het Universitair Centrum
Geestelijke Verzorging (UCGV). Hij is
gepromoveerd op de pastorale theologie
van Eduard Thurneysen. Zijn onderzoek
richt zich o.a. op de geschiedenis en praktijk van onderling pastoraat, bidden in het
pastoraat en de pastorale zorg en nazorg in
het justitiepastoraat.
Biechtgesprekken, internetpastoraat
en pastor pastorum

In korte bijdragen, ‘pitches’, rond de twee
lezingen horen we over specifieke vormen
van pastoraat. Drie predikanten vertellen
iets over hun ervaringen:
- Pieter Versloot die in de Groningse
Martinikerk elke woensdagmiddag
beschikbaar is voor biechtgesprekken,
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We beginnen de dag met de jaarlijkse
ledenvergadering. Daarna volgt de liturgische opening, waarin we traditiegetrouw
predikanten gedenken die in het afgelopen
jaar zijn overleden. Het thema van de dag
komt aan de orde in twee lezingen. Als
eerste zal Henk van der Meulen spreken
over pastoraat in historisch perspectief.
Waarom en wanneer is bijvoorbeeld huisbezoek zo belangrijk geworden? Wat is er
in enkele generaties veranderd, in het verwachtingspatroon van gemeenteleden, en
in het zelfbeeld van predikanten? Henk
van der Meulen was van 1974 tot 1996
predikant in Rinsumageest-Sijbrandahuis,
N.O.P. (wijk Nagele-Tollebeek),
Vriezenveen en Hoogeveen. In 1992 promoveerde hij op een studie over de Duitse
theoloog Helmut Thielicke. Van 1996 tot
2015 was hij docent Praktische Theologie
(pastoraat en homiletiek) aan de PThU. Tot
zijn publicaties behoren onder andere De
pastor als reisgenoot (2004), Om het
geheim van het leven (2013) en Met het
oog op Jezus. De prediking van de brief
aan de Hebreeën (2018).

-

voor wie dat maar wil. Hoe ziet een
protestantse biecht eruit?
Otto Grevink, onder meer actief als
dominee bij de internetkerk
Mijnkerk.nl. Hoe vindt er pastoraat
plaats op social media?
Julia van Rijn, sinds september vorig
jaar classispredikant in de Protestantse
Kerk Zuid-Holland Noord: is zij in
deze functie ook pastor pastorum?

Workshops

Het middagprogramma biedt de mogelijkheid twee workshops te volgen naar keuze.
Anders dan in voorgaande jaren vragen we
deze keer niet bij aanmelding voorkeuren
op te geven en maken we geen indeling
vooraf: dat gebeurt nu op de dag zelf.
1. Pieter Versloot:
Een protestantse biecht?

Sinds november
2016 kunnen
Groningers op
zijn protestants
biechten in de
Martinikerk. Ds.
Pieter Versloot
houdt daar elke
woensdagmiddag biechtspreekuur. Wat motiveerde hem dat te
doen? Hoe ziet zo’n protestantse biecht
eruit? Op welke theologische bronnen

baseert hij zijn praktijk? Wat vindt de
pastoor van Groningen ervan? Wat voor
soort mensen komen er? In de workshop
komen o.a. bovenstaande vragen aan de
orde. We bespreken een gedicht van
Czeslaw Milosz, we kijken in een biechtspiegel en we lopen een orde na uit het
Dienstboek voor persoonlijke boete. Ds.
Pieter Versloot werkte negen jaar als zendingspredikant in Kazachstan, stond aan
de wieg van vele pioniersplekken in
Nederland en werkte vier jaar bij een
instelling. Sinds tweeënhalf jaar is hij als
gemeentepredikant en missionair predikant verbonden aan de protestantse wijkgemeente Martinikerk.

geweest bij nare situaties kloppen ze soms
aan bij het pastoraat. Ook wordt er kerk
gehouden. Hoe weten mensen ons te
vinden in een stad die geen dag hetzelfde
is? Door het pastoraat voortdurend op de
kaart te zetten, worden we gezien als een
niet te missen speler in het veld. In deze
workshop doe je
originele ideeën
op voor je eigen
werkplek.
Marieke Meiring
is predikant in de
Protestantse kerk
en luchthavenpastor op
Schiphol Airport.

2.Otto Grevink:
Pastoraat op social media

Hoe is het om als
predikant te pionieren op social
media? Vindt
daar ook pastoraat plaats, en hoe
gaat dat in zijn
werk? Otto
Grevink studeerde theologie
in Utrecht, en deed onderzoek naar het
ontstaan van geloofsgemeenschappen in
Vinex-locaties. Hij was vanaf 2005 predikant van de Protestantse wijkgemeente
Ambrosiuskerk Waalwijk, en sinds vorig
jaar deeltijdpredikant bij de Protestantse
gemeente Tilburg. Hij volgde een theateropleiding (2010) en een missionaire specialisatie (2014-2016). Als pionier is hij actief
in het opzetten van een pioniersplek op
school, startend in 2017. Sinds 2016 is hij
dominee bij de internetkerk Mijnkerk.nl.

een kerk waarin
ook mensen met
een ongemakkelijk verhaal zich
welkom weten.
Dr. Theo
Hettema is
wetenschappelijk
beleidsmedewerker pastoraat
bij het Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk. Janneke Nijboer is predikant-pionier binnen de Protestantse Kerk
in Nederland en denkt mee over de kerk als
veilige ruimte.
5. Annette Melzer:
‘Familieverwikkelingen en pastoraat’ -

4.Theo Hettema en Janneke Nijboer:
De kerk als veilige ruimte?

Is een kerkelijke
gemeenschap een
veilige ruimte
voor mensen die
slachtoffer zijn
van seksueel
geweld? Voelen
ze zich gekend en
erkend met wie
ze zijn en met
hun verhaal? Wat kun je als kerk doen om
een veilige ruimte voor hen te worden? We
kijken naar een paar verhalen en ontwerpen gezamenlijke enkele ideeën voor

‘het risico aangaan van opnieuw geven’

Familie is altijd present als we in het pastoraat met mensen spreken. Soms een bron
van vreugde, soms van zorg. Vanuit het
contextuele pastoraat scherpen we de blik
naar wat in families aan elkaar wordt
gegeven en al dan niet van elkaar wordt
ontvangen. Tijdens de workshop kijken we
aan de hand van een casus wat je als pastor
voor de ander kunt betekenen. We werken
met Duplo-poppetjes om de situatie te
schetsen en op zoek te gaan naar een
spreken waarbij familieleden elkaar in hun
doen en laten (opnieuw) recht kunnen
doen. Ds Annette Melzer is opleider contextueel pastoraat en supervisor.

3. Marieke Meiring:
Pastoraat op de (wereld)kaart

Wat doet een pastor ‘in hemelsnaam’ op
een luchthaven… Op Schiphol werken drie
fulltime geestelijk verzorgers. De eerste
aandacht gaat uit naar de passagiers.
Sommigen van de vele reizigers en hun
familieleden lopen letterlijk vast, of keren
terug na een dramatisch verlopen reis.
Wanneer medewerkers betrokken zijn
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Maak uw eigen kerkblad

Belastingaangifte voor
Predikanten

met
� een handig online opmaakprogramma
� extra afbeeldingen en artikelen
� voordelig full colour drukwerk

• Specialisatie in predikanten en kandidaten
• Ook voor partner en gezin
• Maximale aftrekposten
• Doe-het-zelf mogelijkheid
• Studiedagen voor predikantsvrouwen
• Hypotheekadvies

Al meer dan 140 kerken maken hun kerkblad met
behulp van De Zalige Zalm. Vraag vrijblijvend een
offerte en een presentatie aan.

www.dezaligezalm.nl | info@dezaligezalm.nl | tel. 0570-617419

6. Liuwe Westra:
exegese Joh. 14: 23-29

De workshop
exegese wordt
gegeven door
afzwaaiend
bestuurslid
Liuwe Westra.
Op dit moment
is hij tijdelijk aan
de PThU verbonden als
docent Nieuwe Testament. De workshop
zal gaan over Joh. 14: 23-29, een tekst die
Predikantendag 14 mei 2019
Locatie:

De Schakel, Nijkerk

Aanmelden:

www.predikanten.nl

Tot:

uiterlijk 30 april

Leden:

toegang vrij

Niet-leden:

€ 40,00

Programma:
ALV:

9.30 – 10.15 uur

Liturgie:

10.30-11.00 uur

Lezingen:

11.00-12.30

Workshops:

13.50- 15.50

op het Gemeenschappelijk Leesrooster
staat voor zondag 26 mei, de zondag voor
Hemelvaart. Bij alle intrigerende vragen
die deze perikoop oproept, willen we ook
stilstaan bij de vorm van pastoraat die
Jezus hier uitoefent voor zijn leerlingen.
7. Andre Drost:
verwachtingspatronen.
Pastoraat: hoe past het

Twee situaties. In
persoonlijk
bezoekwerk voel
je je echt van
betekenis. Maar
je agenda slibt zo
gauw dicht met
andere taken. Of:
je hart ligt vooral
bij de eredienst.
Maar er zijn wel verwachtingen op het vlak
van pastoraat. Hoe maak je dat bespreekbaar? Het begint met een goed gesprek met
jezelf. Wat zou je anders willen zien en
waarom? Heb je dat helder, dan kun je het
gesprek met anderen aangaan. In deze
workshop krijg je een handvat aangereikt
om bespreekbaar te maken wat moeilijk is
in de aanpak van je pastorale taak. André
Drost is predikant en coach/ teamcoach.

Wil je gelijk of wil je geluk?
‘Hij heeft echt een heleboel in zijn
hoofd!’ Claartje Slootmans, de
opvolgster van Menne Menninga
fluistert het me toe als ik mijn jas
ophang. Dat krijg je als je ruim 15
jaar bij de Bond van Nederlandse
Predikanten werkt en menig
ontwikkeling in predikantenland
hebt gevolgd.
Door Jasja Nottelman

Menne werkt Claartje eind 2018 in en per
1 januari 2019 is zij de rechterhand
geworden van directeur Sjaak Verwijs.
Benieuwd naar de manier waarop Menne
zich al deze kennis heeft eigen gemaakt
zoekt de redactie van Predikant &
Samenleving hem eind november op voor
een afscheidsinterview.
Gereformeerd

Menne heeft er binnen de kerk al een leven
opzitten als gemeentepredikant en vervolgens als geestelijk verzorger wanneer hij in
2003 solliciteert naar de functie van stafmedewerker bij de BNP.

8.Oane Reitsma:
zingen in en over pastoraat

Dr. Oane Reitsma
is predikant in de
Protestantse
Gemeente
Enschede.
Daarvoor was hij
gemeentepredikant op het
Noord-Hollandse
platteland. Hij is
gepromoveerd op het raakvlak van systematische theologie en muziekfilosofie. Hij
is lid van het collectief Figura Divina dat
zich richt op onderzoek op het raakvlak
van religie en kunst, en hij publiceert regelmatig binnen dat onderzoeksveld. In de
workshop over Pastoraat en muziek verkennen de deelnemers al zingend liederen
die geschreven zijn voor specifieke pastorale situaties. Wanneer is dit genre ontstaan? De deelnemers delen hun eigen
ervaringen. Worden deze liederen voldoende aangesproken in de pastorale praktijk? Waar liggen nog kansen en
mogelijkheden?  u

Begin jaren negentig heeft hij als geestelijk
verzorger de cliëntenraad bijgestaan en
daar geleerd hoe belangrijk het is om voor
de rechten van cliënten op te komen.
Ds. Christiaan Rensink, de toenmalige
directeur, neemt hem aan. Het is net voor
de fusie van 2004, de Protestantse Kerk in
wording en er speelt van alles rond de
nieuwe kerkorde en de rechtspositie van
predikanten. Christiaan Rensink is van
hervormde huize, het is niet voor niets dat
Menne Menninga wordt aangenomen, die
van huis uit gereformeerd is.
Dat gereformeerd zijn zit Menne echt in
het bloed en hij moet eerlijk zeggen dat hij
wel eens het gevoel heeft (gehad) dat de
gereformeerden er wat bekaaid van af
komen in de onderlinge collegialiteit.
Zeker als je in Kampen had gestudeerd
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Een effectievere
intervisie groep met
collega-predikanten?

Riek van Haeringen
Herman Ekenhorst

Wij bieden begeleiding waardoor de
groepsintervisie nog beter wordt.

• Samen werkgerelateerde situaties bespreken
• Je leert van de ideeën, oplossingen en adviezen
van anderen

• Een vertrouwelijke sfeer binnen de groep
• Goede begeleiding bij de sessies en later
zelfstandig als groep verder

Kijk voor meer informatie op
www.dedakkapel.nl

Bent u op zoek naar een goede hypotheek of een advies over uw lopende hypotheek?
Kies dan voor een onafhankelijke adviseur!
Kies voor een adviseur die vrij is in de keuze van een geldverstrekker.
Oud-Loosdrechtsedijk 1B, 1231 LN Loosdrecht | Telefoon: 035 – 5826236 | E-mail: info@oudheusdengroep.nl | www.oudheusdengroep.nl

kon er op je neergekeken worden, dat zou
geen theologie studeren zijn.
Hij noemt zichzelf soms: vrijzinnig gereformeerd. Dat vertelt iets van de ruimte die
er wat hem betreft in de kerk altijd was en
het geeft voor hem tevens de band aan met
het bevindelijke, het beleefde geloof zoals
hij dat gezien, ervaren en aangereikt heeft
gekregen van vorige generaties.
Predikanten: een bijzonder volk

Het predikantencorps vindt Menne op zijn
zachts gezegd bijzonder en divers. Hij heeft
zijn collega’s altijd volstrekt serieus
genomen, maar soms heeft hij ook wel eens
geopperd in bepaalde situaties: ‘Heb je ook
nagedacht over je eigen aandeel in dit
proces, je kunt niet alles op een kerkenraad
of een voorzitter schuiven.’ Reflecteren op
je eigen rol is lastig in bijvoorbeeld een
proces van losmaking. Hoe begrijpelijk die
lastige positie ook kan zijn, het zou soms
heel behulpzaam kunnen zijn voor een predikant eens goed na te denken over die
eigen rol.
‘Ik heb kort geleden van een collega de uitdrukking gehoord: Wil je gelijk of wil je
geluk? Dat vind ik wel een goed motto om
mee te werken. Je kunt in een losmakingsprocedure wel gelijk hebben, maar het niet
krijgen en dan is het de vraag of je door
moet gaan om je gelijk te halen. Daar kun
je aan kapotgaan. We hebben het wel
gezien dat een predikant gemangeld werd
door visitatoren of door een voorzitter van
een kerkenraad, maar dat dat niet was op te
lossen, de predikant zou geen gelijk krijgen
en de Bond kan dat niet forceren. Dan kun
je beter werken aan hoe je verder kunt na
zo’n rottige ervaring. Wil je gelijk of geluk.’
Pastorale taak

Menne heeft zijn werk altijd als een pastorale taak opgevat. ‘Het uitgangspunt is met
collega’s meedenken. Een eind(je) mee
oplopen en tot steun zijn in vervelende en
soms heel ingewikkelde situaties. Ik had
het gevoel goed bezig te zijn wanneer ik
terugkreeg dat een collega vond dat er naar
hem of haar werd geluisterd, dat er goed
meegedacht werd en bijgestaan werd.
Natuurlijk zullen er ook collega’s zijn die

minder dat gevoel hebben gehad. Je kunt
niet altijd alle verwachtingen waarmaken.
Je verstaat de vraag in je eigen context en
dat zal niet altijd beantwoorden aan wat de
ander had verwacht.’
Bond van…

Het zou natuurlijk best aardig zijn om wat
mooie of bijzondere anekdotes te horen uit
het leven van een Bondsmedewerker, maar
dat is uiteraard vanwege privacy absoluut
niet aan de orde. Maar Menne heeft wel
een andere anekdote als het gaat om wat de
‘buitenwereld’ weet van de kerk en haar
werkers. Iemand op kantoor heeft een keer
een telefoontje gepleegd naar het technisch
beheer dat een en ander voor de Bond
regelt. De medewerker vroeg naar een
bepaalde persoon. Waarop degene die aan
de telefoon kwam tegen iemand anders in
de ruimte aangaf wie hij aan de lijn had:
het is de Bond van Nederlandse
Ledikanten.
Zo komen de praatjes in de wereld; alleen
op zondag werken is één ding, maar om
nou als zo lui te worden afgeschilderd…
Ontwikkelingen op kantoor

Menne heeft in zijn tijd als stafmedewerker
heel verschillende directeuren meegemaakt. Christiaan Rensink, met hem rolde
Menne de Protestantse Kerk in Nederland
in 2004 in. Daarna kwam Tobias Bos aan
als directeur, van 2006 tot 2011. Bos heeft
de uitbouw van de organisatie van de Bond
ter hand genomen en geprofessionaliseerd.
Nu is Sjaak Verwijs al enige jaren directeur
en is het accent van de belangenbehartiging nog wat meer aangezet. Zeker nu de
Protestantse Kerk in ontwikkeling is als het
gaat om de kijk op het predikantschap, tijdelijke aanstellingen etc.
De Bond werkt met een klein team. Het
ondersteunende werk op kantoor wordt
gedaan door Margriet van Bruggen.
Voordat zij er kwam werkte Menne jarenlang samen met Stieneke Renting. Sjaak en
Menne doen de meeste intake-gesprekken
met de predikanten die een hulpvraag
hebben samen. Zo zijn ze allebei op de
hoogte van wat er speelt en kunnen daardoor elkaar vervangen wanneer nodig.

Nederland is verder verdeeld in twee regio’s
waarbij Menne Noord-Nederland heeft
bediend. Naast de individuele belangenbehartiging en het beantwoorden van vragen
per mail en telefoon had Menne als taak de
collectieve belangenbehartiging van de
Doopgezinde collega’s. Sjaak is op zijn
beurt verantwoordelijk voor de collectieve
belangenbehartiging van de predikanten in
de Protestantse Kerk in Nederland en de
Remonstrantse predikanten.
En nu?

Is er leven na de Bond? Daar is geen twijfel
over. Het werk zal hij niet missen vermoedt
Menne. Op de vraag of hij ook plannen
heeft zegt hij wat hij wel vaker zegt op deze
uiteraard regelmatig gesteld vraag: ‘Ik weet
het niet, ik zie het wel.’ Maar bij wat verder
navragen blijkt hij een duidelijke interesse
te hebben in genealogie, daar zal hij zich
wat meer in gaan verdiepen. ‘Ik denk dat
het er mee te maken heeft dat ik houd van
puzzeltjes maken; stukken leggen om er
een geheel van te maken. Dat heb ik uiteindelijk in mijn werk toch altijd veel gedaan.
Dingen uitzoeken en zorgen dat het in
elkaar past.’
Naast tijd voor familiebezoek zal Menne
regelmatig op de racefiets te zien zijn en
gaat hij het door vrienden ontwikkelde
Groninger Borgenpad beproeven. Een
wandelpad van een paar honderd kilometer
langs de borgen van enige importantie in
‘zijn’ Groningerland.
Hij heeft er wel zin in, met pensioen gaan:
‘Iemand zei laatst: het valt me bij het ouder
worden op dat er steeds minder ouderen
zijn. Bijzonder.’ u

Predikant & samenleving | februari 2019

31

