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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 indivi-
duele belangen van haar leden. Als 
beroepsorganisatie bevordert zij collegiali-
teit, ontmoeting en het gesprek over het 
werk van de predikant. 

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	gedrags	regels	
•	 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	Remon-
strantse	Broederschap,	de	Evangelische	Broedergemeenten,	en	ook	
uit	de	Bond	van	Vrije	Evangelische	Gemeenten,	Vrijzinnigen	
Nederland,	de	Unie	van	Baptisten	gemeenten,	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	con-
tracten	afgesloten.
Voor	ziektekosten	kunt	u	terecht	bij	Dominass	Assurantiën
tel	0344-642404	(zie	www.dominass.nl)	of	bij	Zilveren	Kruis/
Achmea,	tel.	0900 8435	(zie	www.zilverenkruis.nl).
Het	collectiviteitsnummer	is	205210082.	

De	BNP	verleent	rechtsbijstand	aan	leden	(volledig	lidmaatschap)	
in	zaken	m.b.t.	het	predikantschap.	Voor	overige	zaken	kunt	u	zelf	
een	rechtsbijstandsverzekering	afsluiten.	

Vergoedingen per 1 januari 2016, vastgesteld in de 

Protestantse Kerk

Voorgaan	in	‘gewone’	diensten:	€	122,00.	Zie	voor	bijzonderheden:	
http://www.predikanten.nl/ambt/vergoedingen
Uurbedrag	voor	incidentele	hulpdiensten:	€	30,50.
Voor	structurele	hulpdiensten,	zie:	
http://www.predikanten.nl/ambt/vergoedingen

Beroepsorganisatie 

Pleitbezorger
voor Predikanten

Foto voorpagina: 
Het leven dat door het dode blad heen 
schemert. Op weg naar Pasen. 
Foto: Renata Barnard.
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 erk in uitvoering
 Door Sjaak Verwijs

W
Predikantendag 2017: 

Met Luther aan Tafel.

De	Predikantendag	is	dit	jaar	op	dinsdag	9 
mei.	Later	dan	de	gebruikelijke	tweede	
dinsdag	na	Pasen,	want	die	valt	in	de	mei-
vakantie.	Thema	is	de	avondmaalsviering	
vanuit	luthers	perspectief.	Daarmee	sluiten	
we	aan	bij	de	reformatieherdenking.	Het	
accent	ligt	op	wat	de	lutherse	traditie	ons	
nu	te	bieden	heeft	bij	de	viering	van	het	
avondmaal.	In	lezingen	en	workshops	
komen	vragen	aan	de	orde	die	zich	in	de	
praktijk	van	het	predikantswerk	voordoen:	
is	het	goed	de	viering	gewoner	te	maken,	
of	moet	het	juist	verhevener,	is	er	een	vaste	
liturgische	orde,	wat	is	een	goed	tafel-
gebed?	Inleiders	zijn	prof.	Leo	Koffeman	
en	ds.	Hans	Uytenbogaardt.	Aan	het	eind	
van	de	ochtend	vindt	een	avondmaalsvie-
ring	plaats	naar	lutherse	liturgie.	Meer	
informatie	over	het	programma	en	een	
overzicht	van	de	workshops	vindt	u	in	dit	
nummer.	

ALV: Bestuurswisseling

De	Predikantendag	begint	met	de	alge-
mene	ledenvergadering.	In	het	april-
nummer	van	P&S	zullen	de	jaarstukken	
verschijnen.	Van	de	bestuursleden	zijn	
afredend:	Leendert	Plug	(herkiesbaar)	en	
Jan	van	Pijkeren	(als	emeritus	in	het	
bestuur,	niet	herkiesbaar).	Daarnaast	staat	
nog	een	vacature	open:	leden	kunnen	kan-
didaten	stellen	tot	uiterlijk	15	maart.	

Inkomstenbelasting

In	dit	eerste	nummer	van	het	jaar	treft	u	
zoals	gebruikelijk	een	uitgebreide	toelich-
ting	voor	uw	aangifte	inkomstenbelasting	
2016.	Evenals	vorig	jaar	jaar	hebben	wij	
alleen	het	eerste	deel	in	P&S	opgenomen,	
het	tweede	deel	met	de	invulvoorbeelden	
kunnen	wij	nog	niet	aanbieden.	We	ver-
wachten	deel	twee	half	maart	op	de BNP-
website	te	kunnen	plaatsen.	Maak	er	werk	

van:	het	is	ons	bekend	dat	het	ordenen	van	
belastinggegevens	slechts	weinigen	plezier	
verschaft,	maar	te	vaak	nog	horen	wij	dat	
collega’s	onaangenaam	verrast	worden	
door	een	(te)	hoge	aanslag!

René de Reuver

De	nieuwe	scriba	van	de	Protestantse	Kerk	
is	inmiddels	ruim	een	half	jaar	in	functie.	
Jasja	Nottelman	en	Sjaak	Verwijs	spraken	
hem.	Hoe	ervaart	hij	de	overgang	van	
Haags	wijkpredikant	naar	zijn	nieuwe	
publieke	functie	en	hoe	kijkt	hij	aan	tegen	
de	kerkelijke	ontwikkelingen?	

Hoe was uw jaargesprek met de 

kerkenraad?

Sinds	vijf	jaar	is	in	de	Protestantse	Kerk	
een	jaargesprek	tussen	kerkenraden	en	
predikanten	verplicht.	Wat	komt	hiervan	
terecht,	en	hoe	hebt	u	dit	zelf	ervaren?	Op	
het	bureau	van	de	Bond	horen	we	regel-
matig	dat	het	jaargesprek	aanleiding	gaf	tot	
spanningen	en	conflicten.	Werkt	het	jaar-
gesprek	als	instrument	om	de	kwaliteit	en	
vitaliteit	van	gemeenten	en	predikanten	te	
bevorderen?	Is	voor	kerkenraden	en	predi-
kanten	duidelijk	dat	een	jaargesprek	iets	
anders	in	dan	een	functioneringsgesprek	
met	een	werknemer?	Vormen	het	beleids-
plan	van	de	kerkenraad	en	het	werkplan	
van	de	predikant	het	referentiepunt?	Zijn	
de	gespreksdeelnemers	vaardig	in	het	
geven	en	ontvangen	van	feedback?	
Wilt	u	uw	gedachten	en	gevoelens	hierover	
met	ons	delen?	Graag	ontvangen	wij	reac-
ties,	ervaringen	en	reflecties	op:	
bnp@predikanten.nl	.

Oecumenische Vrouwensynode

In	dit	nummer	vindt	u	een	aankondiging	
van	de	Oecumenische	Vrouwensynode	op	
25	en	26	maart	a.s.	in	de	vorm	van	een	
gesprek	van	Emsie	Hansen	met	Theoloog	
des	Vaderlands	Janneke	Stegeman.

Inhoudsopgave
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24 | De voorzitter
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28 | Interview met René de Reuver

30 | Herder & Coach:  Supervisie

31 | Interview met Janneke Stegeman
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36 | Margreet de Heer
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Coaches en emeriti

In	de	serie	Herder	&	Coach	vertelt	Margreet	
Klokke,	predikant	bij	de	Kloosterkerk	in	
Den	Haag,	over	haar	ervaringen	als	super-
visor,	en	reageert	een	supervisant	die	bij	de	
redactie	bekend	is.	In	de	reeks	‘Afscheid	
genomen	maar	niet	uitgediend’	spreekt	Elly	
Bakker	met	René	van	den	Beld. 

Georganiseerd Overleg

Met	de	predikantstraktementen	volgt	de 
PKN	de CAO-Rijksambtenaren.	De	CAO 
2015-2016	is	inmiddels	afgelopen,	er	zijn	
nog	geen	nieuwe	afspraken	tot	stand	
gekomen.	Uit	het	Georganiseerd	Overleg	
Predikan	ten	(PKN)	is	er	geen	nieuws.	Wel	
participeren	de BNP	en	de VKB	in	de	werk-
groep	mobiliteit	die	een	besluitvoorstel	
voorbereidt	voor	de	komende	aprilsynode.	
De	inbreng	van	de	Bond	sluit	aan	bij	de	
gezamenlijke	visie	van BNP	en VKB	die	was	
opgenomen	in	P&S	van	november	2016.	

De Bond wordt honderd

Het	bestuur	is	vorig	jaar	gestart	met	de	
voorbereidingen	voor	de	viering	van	het	
honderdjarig	jubileum	van	de BNP.	De	
oprichting	vond	plaats	op	9	april	1918:	op	
dinsdag	10	april	2018	willen	we	er	een	
feestelijke	dag	van	maken.	Noteer	die	
datum	vast!	Het	laatste	jubileum	waarvan	
veel	werk	is	gemaakt	vond	plaats	met	75 
jaar BNP	in	1993.	Toen	verscheen	er	een	
jubileumbundel,	en	die	komt	er	ook	in	
2018.	In	de	bundel	en	op	de	dag	zelf	willen	
we	terugkijken,	maar	vooral	aandacht	
geven	aan	actuele	ontwikkelingen	bij	pre-
dikant	en	samenleving.	

Ruilen van predikantsplaatsen: 

wie durft?

In	de	discussie	over	de	mobiliteit	van	pre-
dikanten	is	ook	ruiling	van	predikanten	als	
optie	naar	voren	gebracht.	Wie	lang	aan	
dezelfde	gemeente	verbonden	is,	en	graag	
nog	een	andere	gemeente	wil	dienen	zou	
kunnen	ruilen	met	een	collega	in	dezelfde	
positie.	In	P&S	van	februari	2016	was	te	
lezen	hoe	daarmee	in	de	Gereformeerde	
Kerken	Vrijgemaakt	positieve	ervaringen	
zijn	opgedaan.	Daar	bleek	dat	vertrouwe-
lijkheid	en	zorgvuldigheid	absolute	

vereisten	zijn,	en	dat	gemeenten	en	predi-
kanten	het	elkaar	moeten	gunnen.	In	het	
blad	Kerkinformatie	van	de	Protestantse	
Kerk	zijn	predikanten	uitgenodigd	om	de	
mogelijkheden	van	ruiling	te	verkennen:	zij	
kunnen	zich	melden	bij	het	mobiliteitsbu-
reau.	Het	bestuur	van	de	Bond	vindt	ruiling	
een	serieuze	optie,	en	wil	dit	ook	facili-
teren.	Mocht	u	interesse	hebben	dan	kunt	u	
zich	(ook)	melden	op	bnp@predikanten.nl. 

Prisma

De	werkgroep	voor	predikantspartners	
Prisma	organiseert	elk	voorjaar	en	najaar	
een	conferentie.	In	dit	nummer	een	kort	
verslag	van	de	najaarsconferentie	2016 
over	omgaan	met	verandering	en	een	aan-
kondiging	van	de	voorjaarsconferentie	
2017	op	24	en	25	maart	onder	het	thema;	
‘kerk	=	geloof	+	gedoe’.	Nieuwe	deelnemers	
zijn	altijd	welkom.	

Vreemde Vogels, Stemsleutels en 

Tolkien

Sophie	Hofstee	bespreekt	‘Vreemde	vogels’	
een	boek	over	dominees	en	priesters	in	de	
wereldliteratuur.	Van	Ari	van	Buuren	ver-
scheen	een	poëtisch	autobiografisch	boekje	
over	stem,	woord	en	taal	onder	de	titel	
‘Stemsleutels’.	Liuwe	Westra	schrijft	over	
zijn	vertaling	van	Tolkien.

Afscheid Marius Braamse (In Between)

Het	netwerk	van	interim-pastores	In	
Between	is	vanwege	het	convenant	met	de 
BNP	in	het	bestuur	vertegenwoordig	met	
een	adviserend	lid.	In	2016	was	Marius	
Braamse	de	eerste	op	deze	plaats.	Hij	wordt	
opgevolgd	door	zijn	naamgenoot	Marius	
van	Duijn.	Het	bestuur	bedankt	Marius	
Braamse	voor	zijn	inzet:	in	het	bestuur	
bracht	hij	de	ervaring	en	visie	van	interim-
predikanten	bij	diverse	onderwerpen	naar	
voren.				u

Stemsleutels. Bespiegelingen over woord, stem en taal.

De schrijver van dit boekje, ds. Ari van Buuren 

was werkzaam als geestelijk verzorger, en in 

de jaren voor zijn emeritaat hoofd van de 

Dienst voor Levensoriëntatie & Geestelijke 

Verzorging in het UMC Utrecht. Stemsleutels 

bestaat uit een aantal bespiegelingen over 

stem en taal, met biografische, meditatieve en 

poëtische accenten. Het bevat ook gedichten 

van eigen hand, en leidt de lezer langs 

schrijvers, denkers en dichters die hem 

inspireerden waaronder de dichteres Antjie 

Krog, de mysticus Rumi , en de proloog van het 

Johannesevangelie: In den beginne was het 

Woord. Hij beschrijft ook een periode waarin 

hij zijn stem kwijt was, en hoe hij tijdens het 

schrijven van het boekje een 

neurochirurgische ingreep onderging waarbij 

zijn spraakcentrum gevaar liep. Stem en taal 

hebben deze Dienaar van het Woord van jongs af gefascineerd. De loop van zijn 

leven bracht hem vereenvoudiging: 

“ de weide van het leven  /  verliest mijn gretigheid  /  zij herwint haar grazigheid”.

Ari van Buuren, Stemsleutels, Valkhof Pers Nijmegen, 103 pagina’s, € 15,00. 
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Luther

Vanwege	500	jaar	reformatie	kozen	wij	voor	
een	lutherse	invalshoek.	In	de	aanloop	naar	
deze	Predikantendag	werken	wij	weer	
samen	met	het	tijdschrift	Kerk	&	Theologie	
dat	ongeveer	gelijktijdig	een	themanummer	
uitbrengt	met	verdiepende	artikelen	over	
het	avondmaal	bij	Luther,	in	de	lutherse	
traditie,	en	de	tegenwoordige	lutherse	
avondmaalpraktijk.	Zou	de	lutherse	visie	op	
en	beleving	van	het	avondmaal	ons	verder	
kunnen	helpen?	Zowel	met	het	oog	op	
oecumenische	samenwerking,	als	in	
verband	met	de	vragen	en	dilemma’s	waar	
je	als	predikant	nu	voor	staat.	

Onderzoek naar de beleving van

avondmaal en eucharistie: 

Leo Koffeman

Als	eerste	spreekt	prof.	Leo	Koffeman,	tot	
voor	kort	hoogleraar	kerkrecht	en	oecu-
mene	aan	de	PThU,	inmiddels	is	hij	met	
emeritaat.	Hij	was	gemeentepredikant	en	
heeft	de	landelijke	kerk	gediend	op	het	
terrein	van	de	oecumene,	nationaal	en	
internationaal:	onder	meer	een	periode	lid	
van	de	Commission	on	Faith	and	Order	
van	de	Wereldraad	van	Kerken,	en	nu	nog	
voorzitter	van	de	Beraadgroep	Geloven	en	
Kerkelijke	Gemeenschap	van	de	Raad	van	
Kerken	in	Nederland.	

Met	welke	vragen	en	dilemma’s	hebben	wij	
vandaag	in	de	kerk	te	maken	als	het	gaat	
om	de	Maaltijd	van	de	Heer?	Verschillende	
protestantse	theologen	hebben	zich	uitge-
sproken	voor	een	frequentere	avondmaals-
viering.	Willen	kerkgangers	dat	ook?	
Vraagt	onze	tijd	om	meer	nadruk	op	het	
mysterie,	of	juist	op	het	gewone?	Wat	laten	
de	uitkomsten	van	het	onderzoek	van	de	
Raad	van	Kerken	zien	aan	eenheid	en	
diversiteit	in	opvattingen	en	beleving?	En	
hoe	ging	dat	onderzoek	eigenlijk?	Leo	
Koffeman	zal	zich	daarbij	oriënteren	op	de	
internationale	oecumenische	dialogen,	en	
de	rol	die	de	lutherse	kerken	daarin	spelen.	
Welke	impulsen	uit	de	reformatie	zouden	
passen	bij	onze	tijd?	

Avondmaal vieren: Susanne Freytag

De	voorbereidingscommissie	vindt	dat	op	
een	dag	van	bezinning	en	gesprek	over	het	
avondmaal	ook	een	viering	past,	en	het	
bestuur	sluit	zich	daarbij	aan.	We	beseffen	
dat	sommigen	reserves	zullen	hebben	bij	
deze	keuze,	tegelijk	weten	we	dat	het	door	
velen	juist	op	prijs	zal	worden	gesteld.	We	
zijn	gewend	de	dag	te	beginnen	met	een	
liturgische	opening	met	woord,	lied	en	
gebed,	en	het	gedenken	van	gestorven	col-
lega’s.	Dat	verplaatsen	we	nu	naar	het	einde	
van	de	ochtend,	zodat	het	een	geheel	wordt	
met	een	korte	avondmaalsviering.	Deze	zal	
worden	ingeleid	door	ds.	Susanne	Freytag,	
en	met	haar	zal	voorgaan	ds.	Liuwe	Westra.	

Susanne	Freytag:	“Omdat	deze	
Predikantendag	tegelijkertijd	ook	in	het	
teken	van	Luther	en	de	reformatie	staat	ben	
ik	gevraagd	om	vanuit	de	lutherse	traditie	
in	deze	viering	voor	te	gaan.	Aangezien	er	
niet	in	elke	plaats	een	Evangelisch-Lutherse	
gemeente	is,	is	dit	een	goede	gelegenheid	
kennis	te	maken	met	de	lutherse	traditie,	
liturgie	en	beleving	van	het	Heilig	
Avondmaal.	Voorafgaande	aan	de	viering	
zal	ik	een	korte	uitleg	geven	bij	de	liturgie	
en	de	vorm	van	de	viering.”	

We	vroegen	ds.	Hans	Uytenbogaardt	om	
zijn	persoonlijke	visie	te	geven,	na	de	lunch,	
als	inleiding	op	het	programma	van	work-
shops	in	de	middag.	Hij	was	secretaris	van	

Predikantendag dinsdag 9 mei 2017: 

Met Luther aan Tafel
Als het aan Calvijn gelegen had vierden wij elke week avondmaal. Daar is 
het niet van gekomen. Intussen praten we er wel volop over. De 
novembersynode van de Protestantse kerk besprak het rapport ‘De Maaltijd 
van de Heer’ van prof. Jan Muis. In 2016 publiceerde de Raad van Kerken in 
het periodiek Oecumenische Bezinning de uitkomsten van een onderzoek 
naar de beleving van avondmaal en eucharistie. En voor wie na de 
Predikantendag meer wil biedt de PThU deze zomer een cluster van drie 
cursussen over de Maaltijd van de Heer. 

Leo Koffeman Susanne Freytag
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de	redactie	van	het	Dienstboek	van	de	
Protestantse	Kerk	en	docent	liturgiek	aan	
het	theologisch	seminarie	Hydepark	te	
Doorn.

Work in progress

De Maaltijd van de Heer in het 

Dienstboek als agenda voor een vie-

rende kerk van de toekomst: Hans 

Uytenbogaardt

Het	Dienstboek	van	de	Protestantse	Kerk	is	
een	momentopname,	en	maakt	deel	uit	van	
de	oecumenische	liturgische	ontwikke-
lingen	in	de	tweede	helft	van	de	20e	eeuw.	
Evenals	in	veel	andere	reformatorische	en	
anglicaanse	kerken	is	het	Dienstboek	een	
‘vertaling’	van	het	zogenoemde	Lima-
rapport	‘Baptism,	Eucharist	and	Ministry’	
(1982)	van	de	Wereldraad	van	Kerken.	
Tegelijkertijd	is	het	een	‘werkboek’	waarin	
de	vigerende	tradities	in	de	Samen	op	Weg-
kerken	pogen	hun	eigen	tradities	van	een	
kader	te	voorzien	voor	de	liturgie	in	de	
huidige PKN.	Zowel	in	gemeenschapsver-
band	als	individueel.	Een	kader	om	de	
eenheid	in	verscheidenheid	en	verscheiden-
heid	in	de	eenheid	te	beproeven.	In	deze	
bijdrage	zal	een	poging	worden	gedaan	fun-
damentele,	belijdende,	uitgangspunten	van	
de	Maaltijd	van	de	Heer	en	de	huidige	plu-
riforme	rituele	praktijk	in	gemeenten	en	
communiteiten	met	elkaar	in	gesprek	te	
brengen.	Cultureel-maatschappelijke	
aspecten	spelen	daarbij	een	belangrijke	rol.

Workshops

In	een	programma	van	zeven	workshops	
die	tweemaal	worden	aangeboden	(eerste	
ronde	om	14.00	uur,	tweede	ronde	om	
15.00	uur)	krijgen	deelnemers	de	gelegen-
heid	tot	kennismaking,	oefening	en	verdie-
ping	rond	het	thema.	Bij	aanmelding	kunt	
u	drie	voorkeuren	opgeven	waarmee	wij	
zoveel	als	mogelijk	is	rekening	zullen	
houden.	Sommige	workshops	zijn	door	
hun	opzet	en	karakter	aan	een	maximum-
aantal	deelnemers	gebonden,	en	de	ruimtes	
van	De	Schakel	verschillen	sterk	in	
omvang.	

1. Een tafel vol liederen: 

 Wim Ruessink

Liederen	aan	tafel,	Musica	sub	
Communione	en	avondmaalsliederen.	
Welke	mogelijkheden	biedt	het	liedboek?	
Vinden	we	daarbij	lutherse	sporen	terug?	
Welke	mogelijkheden	bieden	andere	tradi-
ties?	Wim	Ruessink,	kerkmusicus	te	
Winterswijk,	neemt	ons	zingend	mee	aan	
tafel.	Deelnemers	wordt	verzocht	een	lied-
boek	mee	te	nemen!

2. Presentatie bij het avondmaal: 

 Gooitsen Eenling

Hoe	sta	ik	voor	een	groep	mensen?	Hoe	
gebruik	ik	mijn	stem?	Als	ik	een	tekst	lees,	
op	wat	voor	manier	communiceer	ik	dan	
met	de	toehoorders?	Hoe	voer	ik	rituele	

handelingen	uit?	Hoe	is	mijn	uitstraling?
Vragen	die	bij	menig	predikant/voorganger	
wel	eens	naar	boven	komen.	In	deze	work-
shop		zal	er	op	een	heel	praktische	manier	
worden	gewerkt	aan	houding,	stem	en	
beweging.	Daarbij	wordt	rekening	
gehouden	met	ieders	individuele	kwali-
teiten.	Trainer	is	Gooitsen	Eenling,	drama-
docent	en	regisseur	bij ROC	Friese	Poort	in	
Leeuwarden,	theaterrecensent	bij	de	
Leeuwarder	Courant.	Eenling	geeft	al	jaren	
met	succes	presentatiecursussen	aan	predi-
kanten.	Deze	workshop	is	afgeleid	van	die	
cursus.

3. Avondmaal bij Johannes? 

 Liuwe Westra

Liuwe	Westra	is	na	zijn	studies	klassieke	
talen	en	theologie	19	jaar	gemeentepredi-
kant	geweest	en	daarnaast	free	time	c.q.	
parttime	onderzoeker	op	het	gebied	van	de	
vroege	kerk,	met	als	zwaartepunt	ontstaan,	
ontwikkeling	en	functie	van	geloofsbelijde-
nissen.	Begin	2017	organiseerde	hij	voor	de	
UvT	een	internationaal	congres	over	de	
avondmaalsgemeenschap	in	de	vroege	
kerk.	Het	Evangelie	van	Johannes	is	op	dit	
gebied	een	van	de	sleutelteksten.	Waarom	
vinden	we	daar	geen	instelling	van	het	
avondmaal	–	of	juist	wel?	

Wim Ruessink

Liuwe Westra
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4. Arkandisziplin bij Bonhoeffer: 

 Henk Janssen

Voor	Bonhoeffer	horen	een	geheiligd	leven	
in	de	gemeente	en	het	getuigen	van	Jezus	
Christus	in	de	wereld,	bidden	en	gerechtig-
heid	doen	onder	de	mensen,	onlosmakelijk	
bij	elkaar.	In	dit	kader	schrijft	hij	over	dis-
ciplina	arcani:	geheimenissen/mysteries	
van	het	geloof:	Onze	Vader,	
Geloofsbelijdenis,	Sacramenten.	‘Er	moet	
dus	weer	een	arcanum	worden	ingesteld,	
om	de	geheimen	van	het	geloof	tegen	pro-
fanatie	te	bewaren,’	Wat	bedoelt	Dietrich	
Bonhoeffer	precies	met	Arkandisziplin?	
Wat	betekent	dit	voor	de	toelating	tot	het	

Avondmaal?	Henk	Janssen	ofm,	is	
bestuurslid	van	het	
Bonhoefferwerkgezelschap	Nederland,	en	
Hoofdredacteur	van	het	Tijdschrift	voor	
verkondiging.

5. Gast aan tafel: 

 Hans Uytenbogaardt 

In	deze	workshop	bepalen	wij	ons	tot	de	
interactie	tussen	constituerende	elementen	
van	de	Maaltijd	van	de	Heer.	Wat	betekent	
het	dat	met	voorbede	en	gaven	de	‘kring’	
rond	de	tafel	wordt	gevormd.	Hoe	doen	we	
dat.	Wat	zijn	constituerende	delen	van	het	
tafelgebed	en	welke	rol	spelen	brood	en	
wijn	daarin.	Hoe	voltrekt	zich	deze	rite.	
Maar	ook:	wat	zeggen/zingen	wij	en	hoe	
wordt	het	tafelgebed	het	gebed	van	heel	de	
kerk	wereldwijd.	Hoe	verhouden	zich	‘mijn	
taal’	en	de	‘taal	van	de	gemeenschap’.	Wat	is	
de	onontbeerlijke	rol	van	muziek	en	bewe-
ging,	juist	in	het	bidden	en	communiceren.	

6. Zingen wij Hosanna! 

 Hanna Rijken

In	deze	workshop	gaat	theoloog	en	
musicus	Hanna	Rijken	in	op	de	(gezongen)	
liturgie	van	de	Maaltijd.	Welke	onderdelen	
kent	de	liturgie	en	wat	is	de	achtergrond	
hiervan?	De	nadruk	ligt	op	de	gezongen	

onderdelen	en	het	materiaal	dat	het	
Liedboek	(2013)	daarvoor	biedt,	van	korte	
acclamaties	tot	en	met	volledig	gezongen	
tafelgebeden.	Er	zal	dus	veel	gezongen	
worden,	één-	en	meerstemmig,	en	er	is	ook	
ruimte	om	zelf	voor	te	zingen.	

7. Belevingsmonitor avondmaal: 

 Leo Koffeman

Hoe	peil	je	de	beleving	van	deelnemers	aan	
avondmaal/eucharistie?	Hoe	ontwikkel	je	
daarvoor	een	betrouwbaar	onderzoeksin-
strument?	De	Raad	van	Kerken	deed	
onderzoek	en	bracht	daarover	in	2016	een	
themanummer	uit.	In	verband	daarmee	
hebben	Peter-Ben	Smit,	Maarten	Wisse	en	
Remco	Robinson	een	vragenlijst	gemaakt	
waarmee	je	de	beleving	van	eucharistie	en	
avondmaal	kunt	monitoren.	Hoe	gaat	dat	
in	zijn	werk	en	welke	resultaten	levert	dat	
op?		u

Hans Uytenbogaardt Gooitsen Eenling met pleegzoon

Henk Janssen

Predikantendag 9 mei 2017

Locatie:  De Schakel Nijkerk

ALV: 9.30 – 10.30 uur

Programma:  10.30 – 16.00 uur

Aanmelden: via www.predikanten.nl

Tot: uiterlijk 26 april, met  

 opgave van drie workshops 

 van voorkeur

Leden: toegang vrij

Niet-leden: € 35,00

PE 0,25 ECTS

Bonus: Themanummer  

 Kerk & Theologie

Hanna Rijken
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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 behoren-

de bij de invulschermen van de elektronische aangifte. 

Rest ons nog te melden dat aan deze handleiding geen 

rechten kunnen worden ontleend.

1. Inleiding

 
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	2016	zijn	door	
de	Belastingdienst	geen	specifieke	speerpunten	aangegeven.	
Neemt	niet	weg	dat	een	aangifte	zorgvuldig	ingevuld	moet	
worden	en	dat	de	opgevoerde	posten	onderbouwd	kunnen	
worden	met	bewijsstukken.	
In	deze	handleiding	proberen	we	zoveel	mogelijk	de	nieuwe	ont-
wikkelingen	mee	te	nemen,	al	is	het	onmogelijk	om	volledig	te	
zijn.

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	sep-
tember	2017,	maar	langer	is	ook	mogelijk,	mits	goed	gemotiveerd	

en	veelal	wordt	gevraagd	om	een	schatting	van	het	inkomen	over	
2016	en	2017.	Indien	een	belastingadviseur	uw	aangifte	verzorgt,	
is	uitstel	mogelijk	tot	1	mei	2018	op	grond	van	de	Leidraad	uit-
stelregeling	Belastingconsulenten.	De	regels	voor	het	verlenen	
van	uitstel	zijn	strenger	geworden.	Wanneer	in	de	jaren	2013	t/m	
2015	de	aangifte	tweemaal	te	laat	is	ingediend,	moet	u	er	reke-
ning	mee	houden	dat	geen	uitstel	wordt	verleend.	Let	op	de	inle-
veringsdatum	zoals	vermeld	op	de	aangiftebrief.	

Indien	u	recht	meent	te	hebben	op	een	teruggave	en	u	de	aangifte	
voor	1	mei	2017	ingediend	heeft	dan	legt	de	belastingdienst	voor	
1	juli	2017	de	definitieve	aanslag	of	een	voorlopige	aanslag	
(teruggave)	op.

Deze	toelichting	spreekt	over	kerkrentmeesters	en	Beheer	
commissie	Centrale	Kas	predikantstraktementen	(BCKP),	uit-
gaande	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-werk-
nemer)	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).

2. Algemeen

2.1 Administratie

Belangrijk bij de administratie

- 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	

Aangifte 2016 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 2017.  
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 
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beroepskosten	(zie	onder	4)	en	wat	als	inkomen	(zie	bij	3)	wordt	
ontvangen.
Ook	de	persoonlijke	aftrekposten,	bijvoorbeeld	giften	en	ziekte-
kosten	(zie	bij	5.6),	moeten	worden	bijgehouden.
De	bewijzen	(rekeningen,	kassabonnetjes,	bankafschriften),	ordelijk	
bewaren	(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	uit-
gaven	geldt	het	kasstelsel.	Dit	houdt	in	dat	alleen	rekening	wordt	
gehouden	met	inkomsten	en	uitgaven	die	in	het	jaar	zelf	daadwer-
kelijk	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	posten	nader	toegelicht.

Opbrengsten  € Kosten €

Uitbetaling door Beheerscommissie Representatiekosten

Centrale Kas Predikantstraktementen

(BCKP)

Uitkering plaatselijke   Administratie- en 

gemeente  bureaukosten  

Preekbeurten  Contributies/ lidmaatschappen

  Studeerkamer (zo mogelijk)

Bijtelling WOZ-waarde  Inhouding bijdrage bewoning

ambtswoning  ambtswoning

  Reiskosten 

  Vakliteratuur 

  Telefoonkosten

  Afschrijving pc/laptop e.d

  Ambtskleding 

Enz. enz. enz.  Enz. enz. enz.

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	stu-
deerkamer,	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’	
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	met	
privé	gebruik,	hetgeen	in	bepaalde	gevallen	juist	nadelig	kan	uit-
pakken.	Daarnaast	geldt	bij	inruil	of	bij	beëindiging	van	de	werk-
zaamheden,	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	aan-
schaffingen	tot	een	bedrag	van	€	500	niet	op	de	balans	worden	
vermeld	maar	ineens	in	aftrek	worden	gebracht.	

Voorbeeld	balans:

  1.1.2016  31.12.2016   1.1.2016  31.12.2016

Bezittingen    Schulden   

Bibliotheek    Lening  

Inventaris

werkruimte     

Computer     

Ambtskleding      

Bij	beëindiging	van	de	werkzaamheden	door	de	predikant	
(pseudo-ondernemer),	wordt	voor	de	inkomstenbelasting	afgere-
kend	over	eventuele	meerwaarden.	Dit	betekent	dat	de	werkelijke	
waarde	op	dat	moment	vergeleken	wordt	met	de	balanswaarde.	

Voorbeeld	berekening	afrekening	(stel	per	1	juli	2016):

Waarde	in	het	economisch	verkeer	 balanswaarde
Bibliotheek	 €		 500	 €	 750
Inventaris	werkruimte	 €		 100	 €	 200
Toga	 €		 400	 €	 300
Totaal	 €	 1.000	 €	 1.250

In	dit	voorbeeld	is	er	een	minderwaarde	(een	aftrekpost!)	van	
€	150.	In	de	meeste	gevallen	zal	er	geen	sprake	zijn	van	een	meer-
waarde.	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	eindafreke-
ning	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	verwaar-
lozen.	Wanneer	de	jaarlijks	aangeschafte	boeken	steeds	als	kosten	in	
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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	eme-
ritaat,	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” of “Pseudo-ondernemer”

a. Opting-in – pseudo werknemer 
De	predikant	en	de	kerkenraad	kunnen	kiezen	voor	pseudo-werk-
nemerschap.	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	trakte-
ment.	Het	gaat	om	loonbelasting	én	om	de	inkomensafhankelijke	
bijdrage	Zorgverzekeringswet	ad	5,5%.	Er	ontstaat	geen	verzeke-
ringsplicht	(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	werk-
kostenregeling	geldt	voor	alle	vergoedingen,	verstrekkingen	en	ter	
beschikking	gestelde	voorzieningen	die	tot	het	loon	uit	tegen-
woordige	dienstbetrekking	horen.	Voor	computers,	mobiele	com-
municatiemiddelen	e.d.	geldt	het	noodzakelijkheidscriterium.	
Dit	houdt	in	dat	de	voorziening	zonder	meer	nodig	moet	zijn	
voor	de	behoorlijke	vervulling	van	de	dienstbetrekking.	
Daarnaast	geldt	de	gebruikelijkheidstoets.	Dit	houdt	in	dat	de	
vergoedingen	en	verstrekkingen	onbelast	zijn	voor	zover	zij	naar	
algemene	maatschappelijke	opvattingen	niet	als	beloningsvoor-
deel	worden	ervaren.	Vergoedingen	e.d.	mogen	niet	meer	dan	
30%	afwijken	van	wat	in	vergelijkbare	omstandigheden	gebruike-
lijk	is.	Daarnaast	is	het	vereist	dat	de	omvang	van	de	verstrekte	
vergoedingen,	verstrekkingen	of	terbeschikkingstellingen	van	een	
bepaalde	omvang	gebruikelijk	is.	Vergoedingen,	verstrekkingen	of	
terbeschikkingstellingen	van	maximaal	€	2.400	per	persoon	per	
jaar	worden	ieder	geval	als	gebruikelijk	beschouwd.	De	afwijking	
van	30%	geldt	niet	voor	dit	bedrag.
Voor	bepaalde	zaken	gelden	gerichte	vrijstellingen	(zoals	

vergoeding	reiskosten,	vakliteratuur	etc.)	en	kunnen	deze	onbelast	
worden	vergoed	of	verstrekt.	Binnen	de	regeling	is	in	2016	maxi-
maal	1,2%	van	het	totale	fiscale	loon	(ook	wel	de	vrije	ruimte	
genoemd)	vrij	te	besteden	aan	onbelaste	vergoedingen	en	ver-
strekkingen.	Wordt	deze	grens	overschreden,	dan	moet	de	inhou-
dingsplichtige	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	
vanaf	januari	2016	slechts	mogelijk	binnen	het	kader	van	de	
Werkkostenregeling.	

Preekbeurten	en	andere	opbrengsten	die	niet	van	de	eigen	kerken-
raad	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,	preek-
beurten	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	uitoefe-
ning	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	terbeschik-
kingsvrijstelling	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	Werkkosten-
regeling,	zie	hiervoor.	De	kosten	waarvoor	buiten	de	vrije	ruimte	
een	vergoeding	is	ontvangen,	zullen	aannemelijk	gemaakt	moeten	
worden:	anders	is	de	onkostenvergoeding	alsnog	belast	(eindhef-
fing).	Er is dus administratieplicht.	Opting-in	is	interessant	in	
jaren	waarin	iets	bijzonders	plaatsvindt.	Bijvoorbeeld,	een	jubile-
umjaar	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	mee.

Predikant & samenleving  |  februari	201710



Bij	de	afweging	moet	ook	worden	meegewogen	dat	de	waarde	vrij	
wonen	(waarover	belasting	moet	worden	betaald)	bij	pseudo-onder-
memers	anders	is	dan	bij	pseudo-werknemers.	Zie	hiervoor	bij	3.2.

Belangrijk

- 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 

om de opting-in regeling niet toe te passen

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	1,85%	van	de WOZ-waarde.	
Boven	€	1.050.000	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	werk-
kostenregeling	komen	te	vervallen.	Van	de	bijtelling	van	18%	mag	
vervolgens	wel	de	betaalde	‘bijdrage	wonen’	in	mindering	worden	
gebracht.

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.

3.3 Vergoedingen

Voor	de	predikant	die	pseudo-ondernemer	is,	zijn	alle	vergoe-
dingen	(ook	de	onkostenvergoedingen)	inkomen.	Daartegenover	
staat	dat	onkosten	een	aftrekpost	vormen	(zie	hieronder	in	hoofd-
stuk	4:	Aftrekbare	kosten)
Voor	de	predikant	die	pseudo-werknemer	is,	zijn	onkostenvergoe-
dingen	onbelast	voor	zover	de	werkkostenregeling	daarvoor	de	
ruimte	biedt	(de	vrije	ruimte,	gerichte	vrijstellingen	en	nihilwaar-
deringen).	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	(kerk),	maar	worden	ontvangen	als	bestuurder	van	een	
Stichting	of	Vereniging,	staan	los	van	de	van	de	werkgever	(kerk)	
ontvangen	vergoedingen	en	verstrekkingen.	Dus	wanneer	bijvoor-
beeld	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	vertegenwoor-
digen	(gouden	horloge,	vulpen).
Voor	predikanten	die	niet	in	dienstbetrekking	zijn,	geldt	niet	de	
regeling	van	vrijstellingen	bij	bepaalde	jubilea.	Bij	bijv.	een	
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ambtsjubileum	is	de	door	de	BCKP	predikanten	uitbetaalde	gratifi-
catie	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	ont-
vangen	uit	bijv.	waardering	voor	het	werk	waar	geen	direct	aan-
wijsbare	tegenprestatie	tegenover	staat,	zijn	normaliter	
belastingvrij.	Hier	spelen	echter	wel	de	beroepsregels	een	rol.

3.5 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	lease-auto	zijn.	Bij	het	inkomen	
dient	dan	een	percentage	van	de	cataloguswaarde	van	de	auto	bij-
geteld.	Gebruik	wordt	gemaakt	van	deze	tabel:

 Aantal privé kilometers Percentage bijtelling

 0 - 500 km 0%

 501 – meer km 25%

Voor	auto’s	met	een	lage	CO2	uitstoot	geldt	21%,15%	of	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	10%-
punt.	Na	1	juli	2012	worden	de	bij	de	percentages	behorende	CO2 
normen	stapsgewijs	verlaagd.	In	de	regel	geldt	het	percentage	dat	
geldt	bij	de	eerste	tenaamstelling	voor	een	periode	van	60 
maanden.	

Voor	de	berekening	van	het	aantal	privé	kilometers	tellen	de	kilo-
meters	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 25% of 21%  of 15% 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	kilo-
meters	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	
privé-gebruik	(bijv.	brandstofkosten)	mag	u	niet	aftrekken.

Voor	pseudo-werknemers	geldt	voor	de	berekening	van	de	loon-
heffing	dat	rekening	moet	worden	gehouden	met	de	ter	beschik-
king	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	bij-
telling	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	belasting-
dienst.	Wanneer	achteraf	blijkt	dat	er	wél	sprake	is	van	privége-
bruik	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:	verant-
woording	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	aanschaf-
prijs	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	rest-
waarde	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
         =  jaarlijkse afschrijving 
 5 jaar

Ook	bij	de	auto	uit	eigen	bezit	geldt	de	regeling	van	bijtelling	ten	
gevolge	van	privé	gebruik	van	25%	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.

3.6 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	voor	de	
overige	emeriti	geldt	dat	overige	inkomsten	apart	moeten	worden	
aangegeven.	Eventueel	gemaakte	kosten	om	deze	inkomsten	te	ver-
werven	mogen	als	onkosten	in	mindering	worden	gebracht.

Voordelen	(en	nadelen)	die	verband	houden	met	liefhebberijen,	
speculatie,	loterijen	en	prijsvragen	vallen	hier	niet	onder.
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Wel	de	inkomsten	uit	het	houden	van	kostgangers,	inkomsten	die	
te	maken	hebben	met	werkzaamheden	die	actief	vermogensbeheer	
te	buiten	gaan,	auteursrechten,	lezingen,	preekbeurten,	hulpdien-
sten,	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	kerkrent-
meesters)	waarvoor	geen	aanwijsbare	prestatie	is	geleverd,	behoren	
niet	tot	het	belastbare	inkomen.

4 Aftrekbare kosten

Behoudens	wat	hiervoor	onder	3.6	staat	vermeld,	kunnen	predi-
kanten	die	pseudo-werknemer	zijn	geen	kosten	aftrekken;	zij	
hoeven	de	vergoedingen,	genoemd	in	3.3	niet	als	inkomen	op	te	
geven.	
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	ach-
terwege	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	ingehouden	pensioenpremie	apart	
vermeld.	
Bij	de	pseudo-werknemer-predikant	trekt	de	inhoudingsplichtige	
voor	de	berekening	van	de	af	te	dragen	loonheffing	de	pensioen-
premie	af	van	het	belaste	traktement.

4.3 Pastorie

De betaalde ‘bijdrage wonen’ 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 

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”.	De	ruimte	moet	geschikt	zijn	om	afzonderlijk	te	worden	
verhuurd.	Als	voorbeeld	wordt	gegeven:	een	afzonderlijke	ingang	
en/of	afzonderlijk	sanitair.	Soms	is	een	kleine	aanpassing	vol-
doende	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.

Naast	de	hiervoor	beschreven	definitie	van	het	begrip	werkruimte,	
geldt	als	tweede	voorwaarde	voor	de	aftrek	van	kosten	voor	
ruimte,	dat	in	of	vanuit	deze	werkruimte	grotendeels	het	inkomen	
uit	arbeid	wordt	verdiend.	Met	grotendeels	wordt	bedoeld	meer	
dan	70%.	Voor	de	meeste	full-time	predikanten	zal	dit	gelden,	
maar	ook	voor	deeltijdpredikanten	(met	geen	of	beperkte	andere	
inkomsten	uit	arbeid).	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	parttime	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	onder-
nemer	een	werkruimte	gehuurd,	dan	is	de	volle	huur	aftrekbaar.	
De	70%	eis	geldt	hier	niet.	Wordt	aan	de	eis	van	“zelfstandige	
werkruimte”	én	het	70%	criterium	voldaan,	dan	is	aftrek	mogelijk	
volgens	twee	methodes:

Methode a. Aftrek volgens de forfaitaire methode 
Dit	houdt	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	2,466	maal	het	huurwaardeforfait	(bij	een	
eigen	woning).	

	 Stel	de WOZ	waarde	van	de	woning	bedraagt	€	250.000.	Het	
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huurwaardeforfait	bedraagt	0,75%	ofwel	€	1.875.	Het	aandeel	
van	de	werkruimte	is	stel	10%,	ofwel	€	187.	Dit	bedrag	wordt	
vermenigvuldigd	met	2,466	zodat	de	aftrekpost	voor	de	werk-
kamer	uiteindelijk	€	462,-	bedraagt.	

III.	Bij	een	pastorie	(ook	als	deze	wordt	gehuurd	door	kerk-
rentmeesters	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	1,85%	van	€	250.000	als	inkomen	aange-
geven,	ofwel	€	4.625.	Stel	dat	voor	het	aandeel	van	de	werk-
ruimte	in	de	pastorie	10%	kan	worden	gerekend,	dan	bedraagt	
de	aftrekpost	voor	de	werkkamer	10%	van	€	4.625	ofwel	€	462.	

Meer	kosten	kunnen	niet	worden	afgetrokken.

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	stof-
fering),	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	€	187.	

Welke	keuze	voordeliger	is,	is	een	kwestie	van	rekenen.	Wanneer	
gekozen	wordt	voor	de	eenvoud,	dan	verdient	de	aftrek	volgens	de	
norm	(het	deel	van	de	pastorie	in	%)	zoals	hiervoor	uitgewerkt	
onder III	de	voorkeur.	De	werktijd-onafhankelijke	onkostenver-
goeding	heeft	mede	betrekking	op	de	werkruimte.	

Ten	aanzien	van	de	aftrek	is	er	regelmatig	discussie	met	de	belas-
tingdienst.	Bijvoorbeeld	of	er	wel	of	geen	sprake	is	van	een	zelf-
standige	werkruimte	of	bij	de	berekening	van	het	aantal	m2	van	de	
werkruimte	in	verhouding	tot	de	totale	woning.	Er	zijn	inspec-
teurs	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	belas-
tingdienst	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	com-
municatie	(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	vaklite-
ratuur	(wel	aftrekbaar)	belastingvrij	en	kosten	van	algemene	litera-
tuur	(die	niet	aftrekbaar	zijn)	niet	belastingvrij	worden	vergoed.
In	de	werktijdonafhankelijke	vergoeding	is	een	vergoeding	voor	
vakliteratuur	begrepen.

4.7 Voedsel/drank/genotmiddelen

Zakenlunches	en	diners,	consumpties	onderweg	e.d.,	kosten	voor	
koffie	tijdens	het	werk	(€	0,55	per	gewerkte	dag	c.q.	€	2,75	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	73,5%	aftrekbaar.
De	huidige	werktijdafhankelijke	vergoeding	kent	een	tegemoetko-
ming	in	de	kosten	van	representatie	en	komt	o.a.	tegemoet	aan	
kosten	voor	koffie	tijdens	het	werk	en	bij	ontvangsten	en	vergade-
ringen	aan	huis.	In	verband	met	het	gegeven	dat,	wil	de	vergoe-
ding	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	/	afwas-
kosten).	Een	bedrag	van	€	17,50	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	aftrek-
baar	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	zieken-
huispredikant)	is	nog	aftrekbaar	t.a.v.	redelijke	afschrijving,	alsmede	
de	kosten	van	verzekering,	bewassing,	stomerij	en	onderhoud.
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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,	schoonheidsbehande-
lingen.	Deze	zijn	niet	aftrekbaar,	terwijl	vergoedingen	belast	zijn.

4.10 Representatie/giften/relatiegeschenken

Representatiekosten	zijn	voor	73,5%	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	desbetref-
fende	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	
73,5%	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.

 

De aftrekbeperking tot 73,5% geldt niet t.a.v. vakcursussen, 

bedrijfsopleidingen of bijscholing (permanente educatie). 

De	kosten,	inclusief	de	reis-	en	verblijfkosten	zijn	volledig	aftrek-
baar.	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.

4.13 Contributies/lidmaatschappen

Kosten van contributies (bijv. van de Bond) 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	ambte-

narenbonden	en	vakbonden	zoals	de CNV	en	de FNV	en	beroeps-
verenigingen	(VGVZ).

4.14 Aktetassen e.d.

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 Tekstverwerkers/schrijf- en rekenmachines / 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	agen-
da’s.	Ook	kunnen	hier	de	kosten	van	ten	behoeve	van	apparatuur	
gebruikte	materialen	(bijv.	usb’s,	cd-roms,	inkt)	worden	opge-
voerd.	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.

4.17 Vervoerskosten

a. pseudo-ondernemer-predikant
De	huidige	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-onder-
nemer-predikant	de	kosten	van	de	zakelijke	kilometers	inclusief	
woon	werkkilometers	voor	een	bedrag	van	€	0,19	per	km	in	aftrek	
brengen.
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Belangrijk

-  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-admi-
nistratie	te	voeren	waaruit	de	zakelijke	kilometers	en	de	woon-
werkkilometers	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-predi-
kant	deels	onbelast	wanneer	(via	declaratie)	de	zakelijke	kilome-
ters	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	houden	en	vervoersbewijzen	of	de	specificaties	te	bewaren	van	
de	ov-chipkaart.
Ten	aanzien	van	de	fiets	wordt	aan	de	predikant	€	0,05	per	zake-
lijke	kilometer	(ook	woon-werkverkeer)	vergoed	en	voor	de	
bromfiets	€	0,10.	Deze	vergoeding	is	voor	de	pseudo-werknemer-
predikant	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 woon-

werkkilometers, voor € 0,19 als kosten mogen worden 

meegenomen, ongeacht het gebruikte vervoermiddel (auto, 

fiets enz.). De ontvangen vervoersvergoeding wordt 

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	werkzaam-

heden	(bijv.	verkeersovertredingen)	zijn	niet	aftrekbaar.	
Vergoedingen	zijn	belast.

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	ver-
huizend)	zoals	bijv.	de	emeritus	of	de	partner	van	een	overleden	
predikant.
De	belastingvrije	vergoeding	voor	de	pseudo-werknemer-predi-
kant	en	ook	voor	de	emeritus	bedraagt,	maximaal	€	7.750.	
Vergoeding	van	kosten	van	overbrenging	van	de	inboedel	is	onbe-
last:	de	kosten	van	de	verhuizing	zelf	zijn	aftrekbaar.	Binnen	de	
Protestantse	Kerk	bedraagt	de	inrichtingskostenvergoeding	maxi-
maal	€	5.818,46	en	daarnaast	worden	de	kosten	van	de	verhuizing	
zelf	(onder	voorwaarden)	vergoed.
De	verhuis-	en	inrichtingskosten	zijn	aftrekbaar	tot	€	7.750. 
De	kosten	hoeven	niet	te	worden	aangetoond.	Daarnaast	zijn	de	
kosten	van	het	overbrengen	van	de	inboedel	aftrekbaar.	De	aftrek	
van	(maximaal)	€	7.750	komt	tegemoet	aan	bijvoorbeeld	de	herin-
richtingskosten	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.	
Bij	overlijden	van	de	predikant	heeft	de	partner,	die	gedwongen	
moet	verhuizen,	ook	recht	op	de	verhuiskostenvergoedingsrege-
ling.	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	voor-
deel	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	bui-
tenshuis	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	voor-
komen),	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	kerkrentmees-
ters	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	
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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 aangiftepro-
gramma van de Belastingdienst pas na 1 maart 2017 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	inkomens-
bestanddelen	en	aftrekposten	naar	willekeur	worden	verdeeld.	Wie	
zijn	partner:
•	 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	meerder-
jarig	bent	en	u	met	een	minderjarig	kind	woont	in	een	
opvangwoning	of	een	huis	voor	beschermd	wonen	(Wet	maat-
schappelijke	ondersteuning	2015);

-		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, ziektewetuitkeringen, fooien en dergelijke 
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	het	onderdeel	dat	betrekking	heeft	op AOW, 
Pensioen etc.	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	aan-
gifte	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	aan-
koopprijs	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	rente-aftrek)	en	voor	meer	gecompliceerde	
situaties	zijn	Rekenhulpen	beschikbaar	binnen	het	aangiftepro-
gramma	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	voor-
waarde	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	bijbe-
horende	schuld)	in	Box III	worden	aangegeven.	Deze	tegemoetko-
ming	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.	
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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	ver-
volgens	op	dat	onderhandse	leningen	(bijv.	leningen	afgesloten	bij	
een	familielid)	geregistreerd	dienen	te	worden.	Vanaf	2016	kan	
deze	melding	in	de	aangifte	Inkomstenbelasting	zelf	worden	
gedaan.

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	2016	geldt	voor	hogere	inkomens	(een	belastbaar	inkomen	
in	Box	1	boven	€	66.421)	een	aftrekbeperking.	Het	belastingvoor-
deel	bedraagt	geen	52%,	maar	maximaal	50,5%.	De	komende	jaren	
wordt	de	aftrek	verder	beperkt	waarmee	wordt	bereikt	dat	hypo-
theekrente	e.d.	in	de	toekomst	tegen	een	maximaal	tarief	van	42% 
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-werknemerpredikant	of	emeritus	kan	aangeven	welke	
inkomsten	zijn	genoten	uit	(s)preekbeurten	en	dergelijke.
Ook	dienen	de	belaste	onkostenvergoedingen	opgegeven	(zie	
hoofdstuk	3	in	dit	artikel).

Voor de Bijtelling WOZ-waarde ambtswoning dient u 1,85 % 

van de laatst bekende WOZ-waarde op te geven.

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	reis-
kosten	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)	kan	deze	als	kostenpost	
worden	opgevoerd.	Werkruimte	die	wordt	gehuurd	buiten	de	pas-
torie	(of	de	eigen	woning)	is	wel	aftrekbaar.

Uitgaven lijfrenten en andere inkomensvoorzieningen

(Premies	die	betaald	zijn	voor	een	lijfrenteverzekering,	lijfrente-
spaarrekening	(banksparen)	of	lijfrentebeleggingsrecht	aan	offi-
ciële	verzekeraars	of	bankinstelling	of	premies	betaald	aan	een	

pensioenfonds.	
De	aftrek	geldt	voor	premies	welke	in	het	jaar	2016	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	Reserverings-
ruimte	(een	soort	inhaalaftrek).	
De	Jaarruimte	wordt	berekend	aan	de	hand	van	de	arbeidsinkom-
sten	(winst,	loon,	resultaat	uit	overige	werkzaamheden	e.d.)	van,	
let	op,	2015:

arbeidsinkomsten 2015  € ……

af : franchise  -  11.996

premiegrondslag (maximaal € 101.519)  € …..…

13,8% van premiegrondslag  € …..…

af : 6,5 x aan 2015 toerekenbare aangroei

pensioenaanspraken (factor A)  - …..… 

aftrekbare lijfrente via de jaarruimte  € …..…

De	Reserveringsruimte	kan	alleen	worden	gebruikt	wanneer	in	de	
aan	het	kalenderjaar	voorafgaande	7	jaren	de	jaarruimte	niet	vol-
ledig	is	benut.	Nadere	informatie	kunt	u	verkrijgen	bij	het	
Pensioenfonds.

Alleen in het kalenderjaar 2016 betaalde premies zijn 

aftrekbaar.

Maximaal	kan	via	de	Reserveringsruimte	€	7.088	worden	afge-
trokken.	Is	de	belastingplichtige	op	1	januari	maximaal	10	jaar	
jonger	dan	de	in	dat	kalenderjaar	geldende AOW-leeftijd,	dan	
bedraagt	het	maximum	€	13.997.	

Tenslotte	zij	vermeld	dat	er	strenge	regels	gelden	bij	afkoop	/	bele-
ning	/	verkoop	en	emigratie.	Wat	wel	mag	is	de	uitbetaling	van	een	
kleinere	polis:	het	bedrag	mag	niet	lager	zijn	dan	€	4.303.	De	ont-
vangen	afkoopsom	dient,	wanneer	er	geen	loonheffing	is	inge-
houden,	hier	aan	te	worden	gegeven.
De	overgangsregels	ten	behoeve	van	oude	lijfrentepolissen	zijn	
ingewikkeld	en	laat	ik	hier	buiten	beschouwing.	De	overgangsre-
gels	bieden	in	ieder	geval	geen	extra	aftrekmogelijkheid.

Met	de	premies	voor	arbeidsongeschiktheidsverzekeringen		heeft	
de	predikant	in	de	regel	niets	te	maken,	zie	desnoods	de	belasting-
gids.	Bij	predikanten	in	loondienst	wordt	de	betaalde	premie	in	de	
jaaropgave	verwerkt.	
Terugontvangen	premies	worden	vermeld	bij	Afkoop	van	lijf-
renten	waarop	geen	loonheffing	is	ingehouden	of	andere	negatieve	
uitgaven	voor	inkomensvoorzieningen.	
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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	€	24.437 
(of	samen	met	uw	partner	€	48.874)	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	2016	van	het	
jaar.	De	ouderentoeslag	is	per	1	januari	2016	komen	te	vervallen.	
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	kapitaalsverze-
kering	eigen	woning).	Schulden	mits	het	totaal	meer	bedraagt	dan	
€	3.000	(per	persoon)	komen	in	mindering	op	de	bezittingen.	
Over	4%	van	het	saldo	van	de	bezittingen	en	schulden	is	30% 
belasting	verschuldigd.

5.6 Aftrekposten

Wij	lichten	de	volgende	aftrekposten	toe:
 
Betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen

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

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,	fysio-

therapeut,	specialist	en	paramedici	en	kosten	van	verpleging	in	
ziekenhuis	of	andere	verpleeginstelling.	Behandelingen	op	voor-
schrift	en	onder	begeleiding	van	een	arts:	accupunctuur,	revali-
datie,	homeopathie.

	 Ooglaserbehandelingen	zijn	uitgesloten.
b.	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).

c.	Medicijnen	op	doktersvoorschrift
	 Alleen	de	door	artsen	voorgeschreven	(homeopathische)	

medicijnen	zijn	nog	aftrekbaar	voorzover	geen	vergoeding	werd	
gekregen.

d.	Bepaalde	hulpmiddelen
	 Brillen,	contactlenzen,	laserbehandelingen	zijn	niet	aftrekbaar.	

Hulpmiddelen	die	nodig	zijn	voor	slechtzienden	en	blinden	zijn	
wel	aftrekbaar	(blindengeleidehond,	blindenstok,	bepaalde	aan-
passingen	aan	de	computer).	Aftrekbaar	zijn	de	kosten	voor	
gehoorapparaten	(minus	de	verplichte	eigen	bijdrage	hiervoor	
en	onder	strengere	voorwaarden),	steunzolen,	kunstgebit,	pro-
thesen.	Bij	aanpassingen	moet	het	gaan	om	aanpassingen	welke	
hoofdzakelijk	door	de	invalide	worden	gebruikt,	zoals	een	aan-
gepaste	auto.	Niet	meer	aftrekbaar	zijn	hulpmiddelen	voor	de	
mobiliteit,	zoals	een	rolstoel,	rollator	en	scootmobiel,	aange-
schaft	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.

e.	Vervoer
	 Dit	zijn	de	reiskosten	van	de	zieke	zelf.
f.	Dieet	op	voorschrift	van	een	arts	of	diëtist
	 Voor	de	bedragen	wordt	verwezen	naar	de	dieetkostentabel	in	

de	toelichting	van	het	aangifteprogramma.
g.	Extra	uitgaven	voor	kleding	en	beddengoed
	 Ook	hiervoor	gelden	vaste	aftrekbedragen	(resp.	€	300	en	

€	750).
h.	Uitgaven	voor	extra	gezinshulp	(minus	drempel)

Derhalve niet aftrekbaar: kosten	van	begrafenis/crematie,	adoptie,	
bevalling,	de	aanvullende	verzekering	en	de	eigen	bijdrage CAK 
zijn	niet	aftrekbaar.

Drempel
De	drempel	bedraagt	1,65%	van	het	gezamenlijke	drempel-
inkomen	(voor	toepassing	van	de	persoonsgebonden	aftrek)	van	u	
en	uw	fiscale	partner.	Is	het	inkomen	lager	dan	€	7.563	voor	
degenen	zonder	fiscale	partner	en	€	15.126	voor	degenen	met	
fiscale	partner,	dan	bedraagt	de	drempel	€	128	voor	degenen	
zonder	fiscale	partner	en	€	256	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	€	40.175	dan	bedraagt	de	drempel	€	662	plus	5,75%	van	het	
meerdere	(gezamenlijke)	verzamelinkomen	(vóór	toepassing	per-
soonsgebonden	aftrek)	boven	€	40.175.

Voor	belastingplichtige	of	partner	die	op	1	januari	2016	de AOW-
leeftijd	nog	niet	heeft	bereikt	met	een	inkomen	van	€	34.027	of	
lager,	worden	bepaalde	specifieke	zorgkosten	vermenigvuldigd	
met	40%	.	Wanneer	één	van	de	partners	de AOW-gerechtigde	leef-
tijd	heeft	bereikt	dan	bedraagt	de	vermenigvuldigingsfactor	113%.

Verzilvering uitgaven
Wanneer	de	specifieke	zorgkosten	door	de	omvang	van	
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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.

De	tegemoetkoming	wordt	gebaseerd	op	de	aangifte	inkomsten-
belasting	over	het	voorgaande	jaar.	Wilt	u	in	2017	dus	in	aanmer-
king	komen	voor	de	Regeling	tegemoetkoming	specifieke	
zorgkosten	(TSZ),	dan	moet	u	wel	aangifte	doen	over	het	belas-
tingjaar	2016.	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 gehandi-

capten 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 instelling	voor	langdurige	zorg,	dan	
geldt	voor	weekendbezoek	aftrek	€	10	per	dag	en	€	0,19	voor	de	
in	dat	weekend	ten	behoeve	de	gehandicapte	verreden	kilometers.

Studiekosten en andere scholingsuitgaven

Onder	voorwaarden	zijn	kosten	voor	studie	en	scholing	
aftrekbaar.
Wanneer	er	sprake	is	van	recht	op	studiefinanciering	zijn	de	stu-
diekosten	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	positieverbe-
tering.	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	proef-
schrift,	uitnodigingen	voor	de	promotieplechtigheid,	de	receptie,	
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	bijbe-
horende	randapparatuur.
Let op:	uitgaven	die	betrekking	hebben	op	het	op	peil	houden	
van	verworven	kennis	of	bij	blijven	op	het	vakgebied	zijn	
verwervingskosten.	
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

Voor	aftrek	komen	in	aanmerking	giften	gedaan	aan	kerkelijke,	

levensbeschouwelijke,	charitatieve,	culturele,	wetenschappelijke	of	
algemeen	nut	beogende	instellingen	(ANBI)	die	door de belasting-
dienst 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.	

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	aftrek-
baar	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	verza-
melinkomen	voor	toepassing	persoonsgebonden	aftrek).	Niet	
aftrekbaar	is	1%	van	het	verzamelinkomen	voor	toepassing	per-
soonsgebonden	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	for-
mulier	dient	door	de	schenker	en	de	instelling	te	worden	onderte-
kend	en	in	de	eigen	administratie	te	worden	bewaard	(opsturen	
hoeft	dus	niet).	Periodieke	giften	gedaan	aan	verenigingen/stich-
tingen	die	geen ANBI	(SBBI)	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.	

Onderhoudskosten voor rijksmonumentenpanden 

Zie	daarvoor	de	toelichting	bij	het	biljet	of	het	aangifte-
programma.

Kwijtgescholden durfkapitaal

Wanneer	door	u	een	verstrekte	Lening	Durfkapitaal	niet	meer	
inbaar	is	(wegens	faillissement	bijvoorbeeld)	dan	kan	de	belasting-
dienst	toestemmen	in	een	aftrek	van	maximaal	€	46.984	per	begin-
nende	ondernemer	aan	wie	die	lening	is	verstrekt.	Deze	aftrek	is	
niet	meer	mogelijk	ten	aanzien	van	na	1	januari	2011	verstrekte	
Durfkapitaalleningen.	De	overgangsregeling	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	2015	die	meer	bedroegen	dan	
de	belastbare	inkomens	van	de	Boxen	I, II	en III	in	die	jaren	
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kunnen	alsnog	in	2016	worden	meegenomen.	De	belastingdienst	
vermeldt	het	te	verrekenen	bedrag	op	de	definitieve	aanslag	over	
2015.

Vrijstellingen en verminderingen	zijn	in	de	regel	niet	van	toepas-
sing	voor	de	predikant.	Voor	de	volledigheid:

In het buitenland verzekerd voor sociale zekerheid 

De	vrijstelling	van	premie	volksverzekeringen	en	zorgverzeke-
ringswet	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	internatio-
nale	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,	lijf-
renten	en	bepaalde	ondernemerswinsten.	
De	predikant	zal	hier	meestal	niet	mee	te	maken	krijgen.

Te verrekenen bedragen

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 spaar-

tegoeden 

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.

Voorlopige aanslagen

De	voorlopige	aanslag	(of	teruggave)	Inkomstenbelasting	en	de	
voorlopige	aanslag	inkomensafhankelijke	bijdrage	zorgverzeke-
ringswet	komen	in	mindering	op	de	te	betalen	Inkomsten-
belasting	en	Zorgverzekeringswet	.	

6. Aanslag

6.1 Heffingskortingen

Heffingskorting	houdt	in	een	korting	op	de	verschuldigde	belas-
ting.	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	vol-
doende	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	uitke-
ring	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	2016	geldende	
heffingskortingen:	

a. Algemene heffingskorting
De	algemene	heffingskorting	bedraagt	€	2.242	en	geldt	voor	
iedere	belastingplichtige	die	nog	niet	de AOW	gerechtigde	leef-
tijd	heeft	bereikt.	Voor	de AOW-gerechtigde	€	1.144.	De	terug-
gave	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	voor	1	januari	1972	en	na	1	januari	1963	of	
wanneer	er	thuiswonende	kinderen	die	op	1	januari	jonger	zijn	
dan	6	jaar,	dan	wordt	er	46 2/3%	%	uitbetaald.	Voor	minstver-
dienende	partners	geboren	na	1	januari	1972	geldt	(zonder	
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jonge	thuiswonende	kinderen	46 2/3%.
Voorts	is	de	algemene	heffingskorting	inkomensafhankelijk	
gemaakt.	De	korting	wordt	lager	naarmate	het	inkomen	hoger	
is.	Tot	de AOW-leeftijd	wordt	de	algemene	heffingskorting	ver-
minderd	met	4,822%	van	het	belastbaar	inkomen	uit	werk	en	
woning	boven	€	19.922,	maar	maximaal	met	€	2.242,	zodat	
minimaal	nihil	resteert.	
Vanaf	de AOW-leeftijd	2,46%,	maar	maximaal	met	€	1.144,	
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.

c. Arbeidskorting
De	Arbeidskorting	wordt	door	het	aangifteprogramma	bere-
kend.	De	opbouw	is	ingewikkeld.	Vanaf	een	arbeidsinkomens	
van	€	34.015	geldt	een	afbouw.	

Tot de AOW-gerechtigde leeftijd :

Arbeidsinkomen   Arbeidsinkomen   Arbeidskorting

meer dan   niet meer dan

0 9.174 1,793% van 

  arbeidsinkomen

9.174 19.758 € 164 + 27,698%

    x arbeidsinkomen

    – 9.174

19.758  34.015  3.103

34.015  111.590 3.130– 4%

    x arbeidsinkomen

    – 34.015

111.590     0

Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd:

Arbeidsinkomen Arbeidsinkomen Arbeidskorting

meer dan niet meer dan

0 9.174 0,916% van

  arbeidsinkomen

9.174 19.758 € 84 + 14,133%

  x arbeidsinkomen

  – 9.174

19.758 34.015 1.585

34.015 111.590 1.585 – 2,041%

  x arbeidsinkomen 

  – 34.015

111.590     0

d.  Werkbonus
Voor	degene	die	op	1	januari	62	of	63	jaar	is	met	een	inkomen	
uit	werk	geldt	een	werkbonus	van	58,1%van	het	arbeidsin-
komen	boven	€	17.327,	maar	maximaal	€	1.119,	waarna	het	
maximum	verminderd	wordt	(niet	verder	dan	nihil)	met	

10,567%	van	arbeidsinkomen	boven	€	23.104.	Bij	een	arbeids-
inkomen	van	meer	dan	€	33.693	is	de	werkbonus	nihil.

e.  Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Werkenden	die	een	kind	dat	op	1	januari	2016	jonger	is	dan	
12	jaar	verzorgen,	krijgen	deze	korting,	mits	uit	tegenwoordige	
arbeid	meer	dan	€	4.881	is	genoten.

f.  Jonggehandicaptenkorting
Voorwaarde:	dat	u	in	2016	recht	heeft	op	een WAJONG-uitkering	
en	niet	in	aanmerking	komt	voor	ouderenkorting.	

g.  Ouderenkorting
Wanneer	u	op	31	december	2016	de AOW	gerechtigde	leeftijd	
heeft	bereikt	en	het	verzamelinkomen	niet	meer	bedraagt	dan	
€	35.949,	bedraagt	de	ouderenkorting	€	1.187.	Is	het	verzamel-
inkomen	hoger,	dan	bedraagt	de	ouderenkorting	€	70.

h.  Alleenstaande ouderenkorting
Wanneer	u	recht	heeft	op	een AOW-uitkering	voor	ongehuwden	
bedraagt	de	extra	korting	€	436.

i.  tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden
Deze	heffingskorting	is	vervallen.

j.  Heffingskorting voor groene beleggingen
Beleggingen	in	een	groeifonds	belegging	zijn	(geheel	of	gedeel-
telijk)	vrijgesteld	in	Box III.	Voor	beleggingen	aangegaan	na	
1	januari	2001	bedraagt	de	vrijstelling	maximaal	€	56.928	per	
persoon.	Over	het	totaal	vrijgestelde	bedrag	bedraagt	de	hef-
fingskorting	0,7%.	

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	2016)tot AOW-
leeftijd:
1e	schijf:	tot	€	€	19.922:	36,55%
2e	schijf:	van	€	19.922	tot	€	33.715:	40,4%
3e	schijf:	van	€	33.715	tot	€	66.421:	40,4%
4e	schijf:	van	€	66.421	en	meer:	52%

Tarief	Box	I	(belasting-	en	volledige	premieplicht	2016)	geboren	
voor	1.1.1946:
1e	schijf:	tot	€	19.922:	18,65%
2e	schijf:	van	€	19.922	tot	€	34.027:	22,5%
3e	schijf:	van	€	34.027	tot	€	66.421:	40,4%
4e	schijf:	van	€	66.421	en	meer:	52%
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Tarief	Box	I	(	belasting-	en	volledige	premieplicht	2016)	vanaf 
AOW	leeftijd:
1e	schijf:	tot	€19.922:18,65,%
2e	schijf:	van	€	19.922	tot	€	33.715:	22,5%
3e	schijf:	van	€	33.715	tot	€	66.421:	40,4%
4e	schijf:	van	€	66.421	en	meer:	52%

Voor	degenen	die	in	2016	de AOW	gerechtigde	leeftijd	hebben	
bereikt,	gelden	(tijdsevenredig)	aangepaste	tarieven	en	
heffingskortingen.

Tarief	Box II:	een	vast	tarief	van	25%.

Tarief	Box III:	een	vast	tarief	van	30%.

7.2 Het berekenen van belastingrente over aanslagen

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	2016	wordt	vanaf	1	juli	2017	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	aangifte-
biljet	in.	De	belastingrente	voor	particulieren	bedraagt	4%.	De	
overheid	stimuleert	dat	de	verschuldigde	Inkomstenbelasting	
zoveel	mogelijk	in	het	belastingjaar	zelf	wordt	voldaan.
De	belastingrente	geldt	ook	voor	de	door	de	belastingdienst	te	ver-
goeden	rente.	De	percentages	zijn	dezelfde.	
 
7.3 Middeling 

Middeling	is	een	fiscale	faciliteit	waarbij	ten	gevolge	van	sterk	wis-
selende	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	boven-
dien	geldt	dat	de	aanslagen	m.b.t.	de	te	middelen	jaren	onherroe-
pelijk	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	bereke-
ning	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	midde-

ling	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.

Kindgebonden budget
Deze	toeslag	is	afhankelijk	van	het	aantal	kinderen.	Vanaf	een	
gezamenlijk	verzamelinkomen	van	€	19.759	wordt	het	kindge-
bonden	budget	verminderd.
 
Kinderopvangtoeslag
Ook	predikanten	komen	hiervoor	in	aanmerking.	De	belangrijkste	
voorwaarde	is	dat	buiten	het	huishouden	werkzaamheden,	waar-
voor	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	tegemoet-
koming	kan	worden	aangevraagd	via	een	formulier	of	via	internet.	
Gebruikers	van	vorige	jaren	krijgen	bericht	van	de	Belasting-
dienst.

Zorgtoeslag 2016
Is	uw	inkomen	lager	dan	€	27.015.	(of	van	u	samen	met	uw	toe-
slagpartner	lager	dan	€	33.768)	dan	komt	u	in	aanmerking	voor	de	
Zorgtoeslag.	De	maximale	toeslag	bedraagt	voor	degene	met	een	
toeslagpartner	€	1.905	per	jaar.	Voor	alleenstaanden	bedraagt	de	
maximale	zorgtoeslag	over	2016:	€	998.	U	kunt	de	toeslag	aan-
vragen	bij	de	Belastingdienst	via	formulier	of	internet.	Let	wel,	u	
moet	de	aanvraag	vóór	1	april	na	afloop	van	het	betreffende	“toe-
slag-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	2016	dan	
krijgt	u	automatisch	bericht	ten	aanzien	van	2017.
Aan	de	hand	van	de	belastingaangifte	2016	berekent	de	belasting-
dienst	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	zorgtoe-
slag.	In	2016	geldt	dat	het	vermogen	niet	hoger	mag	zijn	dan	het	
voor	de	aanvrager	heffingvrije	vermogen	(Box III)	+	€	82.504.
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9. Zorgverzekeringswet 2016

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	
5,5%	Ook	voor	emeriti	geldt	dit	percentage.	
Voor	loondienstsituaties	geldt	6,75%	(werkgeversheffing).
De	maximale	bijdrage	is	€	2.901	(bij	een	percentage	van	5,5%).	
Het	bijdrage	inkomen	is	maximaal	€		52.763.	De	betaalde	voor-
lopige	aanslag	“Inkomensafhankelijke	bijdrage	zorgverzeke-
ringswet“	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	voorberei-
dende	werk	van	Sjaak	Verwijs	en	Menne	Menninga	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

 

Waar woont de predikant en zijn/haar 
gezin? Op 1 januari 2005 bewoonde 
72% van de Protestantse predikanten 
een pastorie. In 2016 is dat percentage 

gezakt naar 61% van de predikanten. Steeds meer predikanten wonen 
niet meer in de plaats waar zij werken. Een groeiend aantal gemeenten 
verkoopt de pastorie, die soms te groot is, soms te duur in onderhoud, of 
te duur in stookkosten. Soms komt daar een ander huis voor in de 
plaats, vaak ook niet. Een aantal predikanten kiest er voor om een huis 
te huren, een ander deel koopt een huis. Je hoeft niet veel fantasie te 
hebben om te bedenken dat die laatste optie de mobiliteit op zijn zachtst 
gezegd niet bevordert. 
In de discussie over de huisvesting van predikanten kom ik steeds weer 
dezelfde mogelijkheden tegen. Pastorie, gemeente huurt of koopt een 

ander huis, predikant koopt een huis in of op redelijke afstand van zijn/
haar standplaats. Op Facebook wordt mijn fantasie echter geprikkeld 
om ook over andere mogelijkheden na te denken: Zo kwam in december 
een aankondiging voorbij van de Cubestee, een kubusvormige woning 
van 6x6x6 meter, schakel- en verplaatsbaar. Toepassingen zijn er vele: 
van woning voor starters, vluchtelingen, tot theater en kerk. Zou dit iets 
zijn voor predikanten die mobiel willen zijn, maar ook comfortabel, 
duurzaam en betaalbaar willen wonen? Zij nemen gewoon na een paar 
jaar in de ene gemeente hun huis op en zetten dat ergens anders neer. 
De nieuwe gemeente levert een stuk grond met aansluitingen voor licht 
en riolering. Een eigen huis, zonder risico’s op onoverbrugbare schulden 
die een ander eigen huis met zich mee brengt. Ik ben benieuwd naar 
andere vormen van flexibele huisvesting van predikanten!  u

 de      oorzitterV
Door Pieter J. Huiser
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Mannenbedoening

Veltkamp	schetst	in	zijn	boek	maar	liefst	
100	portretten	van	dominees	en	priesters.	
Romanpersonages	uit	de	werken	van	
binnen-	en	buitenlandse	auteurs,	ieder	
schrijvend	vanuit	eigen	context	en	tijd-
geest.	Verrassend	hoeveel	er	over	deze	
‘vreemde	vogels’	is	geschreven,	ik	kende	
slechts	een	paar	van	de	titels	die	in	dit	
boek	aan	de	orde	komen.	Veldkamp	
betreurt	het	dat	zijn	boek	zo’n	‘mannenbe-
doening’	is	gebleven;	over	vrouwelijke	
voorgangers	zijn	nog	maar	weinig	romans	
geschreven,	zegt	hij.	Toch	is	er	een	vrou-
welijk	personage	van	schrijver	Maarten	
’t	Hart,	dat	wel	erg	doet	denken	aan	een	
bevriende	collega	van	mij.	Hij	had	haar	in	
gedachten	bij	het	schrijven,	maar	of	ze	
daar	ook	blij	mee	is,	is	een	ander	verhaal.

De stem van God

‘Vreemde	Vogels’	is	toegankelijk,	leest	
gemakkelijk	en	is	bij	vlagen	vermakelijk.	
Neem	bijvoorbeeld	het	personage	van	
Swain	Hammond1,	vrijzinnig	predikant	in	
een	‘keurig-intellectuele’	stadsgemeente	in	
North	Carolina.	Een	gemeente	waar	het	
not	done	is	om	rechtstreeks	Gods	stem	te	
menen	te	horen.	Toch	is	dit	precies	wat	er	
gebeurt	als	Swain	op	een	mooie	zomer-
avond	met	zijn	vrouw	aan	het	barbecueën	
is	in	de	tuin	van	de	pastorie.	De	prachtige	
titelkop	boven	de	recensie	van	deze	roman	
in	The	New	York	Times	luidde:	‘When	
God	interrupts	the	barbecue’

Dit	is	het	soort	fictieve	collega’s	waar	
Veltkamp	mij	in	zijn	boek	nieuwsgierig	
naar	maakt.	Zoals	ook	naar	de	vrouwelijke	
dominee	Liv	in	de	roman	van	Hanne	
Orstavik,	‘Die	Pastorin’.	Zij	houdt	zich	
bezig	met	complexe	theologische	vragen	
zoals:	‘Als	ik	God	zeg,	wat	gebeurt	er	dan?	
Gebeurt	God	dan?’	Anders	gezegd:	hoe	
wordt	mijn	spreken	over	God	tot	werke-
lijkheid	waarin	God	gebeurt?	In	dit	boek	
komen	zo	een	paar	diepzinnige,	theologi-
sche	thema’s	aan	de	orde,	bij	monde	van	de	
papieren	geestelijken.	

Vlees en bloed

Een	groot	aantal	predikantenpersonages	
zijn	door	hun	scheppers	eerder	als	karika-
turen	neergezet	dan	als	mensen	van	vlees	
en	bloed.	In	de	romans	gaat	het	niet	zelden	
over	geestelijken	die	leer	boven	leven	
stellen,	die	‘over	de	schreef	gaan’	(daar	
wijdt	Veltkamp	zelfs	een	apart	hoofdstuk	
aan)	en	dominees	die	worstelen	met	liefde	
en	seksualiteit.	Vind	in	de	literatuur	en	de	
filmkunst	maar	eens	een	predikant	die	
kundig	is	en	deugt.	Ze	zijn	zeldzaam,	ook	
in	dit	boek.

De	hoeveelheid	romanpersonages	en	
Veltkamps	kennis	daarover	is	indrukwek-
kend,	maar	maakt	tegelijkertijd	dat	de	per-
sonages	een	wat	eendimensionaal	karakter	
lijken	te	hebben.	De	verhaallijnen	van	de	
besproken	boeken	komen	door	Veltkamps	

beknopte	bespreking	niet	goed	uit	de	verf.	
De	kwantiteit	van	het	aantal	boeken	dat	
besproken	wordt,	gaat	ten	koste	van	de	
gelaagdheid	en	complexiteit	van	de	
romans.	
Dit	boek	nodigt	dus	vooral	uit	om	je	zelf	
in	deze	wereld	van	papieren	geestelijken	te	
verdiepen.	Om	je	door	Veltkamps	boek	te	
laten	aansteken	om	deze	wonderlijke	lite-
raire	wereld	zelf	verder	te	ontdekken.	Als	
spiegel,	ter	lering	en	ter	vermaak.		u

1 Uit: Peggy Paine, The pure in Heart, 1998.

Titel:  Vreemde vogels, dominees  

 en priesters in de wereld- 

 literatuur

Auteur: Henk Veltkamp

Uitgever: Uitgeverij Kok-Utrecht, 2016

Prijs: € 17,99

Boekrecensie:

Vreemde Vogels – Henk Veltkamp (2016) 
Onlangs las ik het recent verschenen boek ‘Vreemde Vogels; Dominees en 
priesters in de wereldliteratuur’, geschreven door Henk Veltkamp. Een oud-
predikant met een originele, inspirerende verzameling. ‘Aan postzegels of 
munten doe ik niet, ik ben meer een jager-verzamelaar van papieren 
geestelijken: dominees en priesters.’ Deze ‘fictieve collega’s’ van Veltkamp 
maakten hem nieuwsgierig. Zo groeide zijn verzameling en ontstond dit 
boek: een bonte collage van Dienaren des Woords

door Sophie Hofstee
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In 2016 is een ‘verkiezing van het belangrijkste boek’ 
gehouden. De Bijbel (in de gestalte van de NBV) kwam 
op nummer 1. Nummer 2 werd Het Achterhuis van Anne 
Frank, nummer 3 In de ban van de Ring van J.R.R. 
Tolkien.

Door Liuwe H. Westra

Voor	het	relatief	jonge	werk	van	Tolkien	is	dat	opvallend,	maar	
terecht.	Het	is	deze	schrijver	gelukt	een	mythische	wereld	te	
scheppen	die	blijkbaar	zo	goed	aansluit	bij	het	westerse	levensge-
voel,	dat	onze	hele	cultuur	nauwelijks	meer	zonder	de	figuren	van	
Frodo	en	Bilbo,	Gandalf	en	Gollem,	Gimli	en	Legolas	te	denken	is.	
De	filmtrilogie	van	Peter	Jackson	drukt	dat	op	magnifieke	wijze	uit,	
en	heeft	het	effect	daarmee	ook	weer	versterkt.

Friesland

Voor	mij	was	het	zien	van	de	eerste	film	(rond	Kerst	2001)	aanlei-
ding	te	beginnen	met	een	langgekoesterde	droom:	een	Friese	verta-
ling	van	The	Lord	of	the	Rings.	Eind	2011	verscheen	het	eerste	deel	
(It	Selskip	fan	de	Ring),	en	vorig	jaar	deel	twee	(De	Twa	Tuorren).
Vooral	dat	tweede	deel	is	een	uniek	project	geworden.	Ik	kreeg	de	
kans	voor	het	stofomslag	samen	met	de	fantastische	jonge	fotografe	
Maartje	Roos	Tolkiens	Middle-earth	in	beeld	te	vertalen	naar	
Fryslân.	De	eindeloze	grasvlakten	van	Rohan	liggen	nu	in	de	Friese	
Greidhoeke.	De	toren	van	Orthanc,	onvoorstelbaar	hoog	en	met	
zijn	ondoordringbare	muren,	is	weergegeven	met	de	kerktoren	van	

het	plaatsje	Tzum	-	een	middeleeuws	bouwwerk	dat	zijn	weerga	niet	
kent,	en	waarvan	het	nog	steeds	een	raadsel	is	wat	het	in	een	dorp	
met	1200	inwoners	te	zoeken	heeft.	De	toren	van	Barad-dûr,	een	
fysiek	symbool	van	alles	wat	kwaad	en	haatdragend	is,	hebben	we	
uitgebeeld	in	een	composiet	van	torens	en	andere	elementen	van	
kerkgebouwen:	krom,	onnatuurlijk,	verwrongen.
En	dan	de	tovenaar	Gandalf	op	zijn	bovennatuurlijke	witte	paard	
Shadowfax.	In	Fryslân	zijn	de	beste	paarden	nu	eenmaal	zwart,	dus	
ook	daar	hebben	we	bewust	voor	gekozen.	En	een	witte	tovenaar	op	
een	zwart	paard?	Hebben	we	hier	in	het	noorden	eigenlijk	ooit	tove-
naars	gehad?	Dat	niet,	maar	wel	een	beroepsgroep	die	nog	altijd	een	
rol	speelt	in	volksverhalen,	die	geacht	wordt	op	één	of	andere	
manier	van	hemel	en	aarde	verstand	te	hebben,	en	die	vanouds	
gekleed	gaat	in	het	zwart	...

Christelijk verhaal?

Blijft	de	vraag	naar	het	waarom:	wat	drijft	iemand	tot	een	dergelijk	
monnikenwerk?	Het	is	begonnen	met	pure	liefde	voor	Tolkiens	ver-
telkunst	en	de	uitdaging	zijn	kunstwerk	ook	in	mijn	eigen	moeder-
taal	gestalte	te	geven.	Ik	ben	dit	project	vragenderwijs	begonnen:	
zou	zoiets	überhaupt	wel	mogelijk	zijn?	Pas	na	enkele	maanden	
kreeg	ik	daar	voldoende	vertrouwen	in	om	door	te	gaan. 
De	recensent	in	de	Leeuwarder	Courant	durfde	te	stellen:	de	Friese 
vertaling	wint	het	op	alle	fronten	van	de	Nederlandse.	Als	
kwaliteits	keurmerk	voor	de	hele	onderneming	was	ik	daar	erg	blij	
mee,	want	de	Nederlandse	vertaling	staat	internationaal	goed	
aangeschreven.

Bezig met de Friese Lord of the Rings

Vertalen als theologische passie

[ I I ]
J.R.R. 
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De mytyske ferhalen fan J.R.R. Tolkien sitte ús allegear yn 
’e holle. Alle belangrike ferhalen oer de striid tusken goed 

en kwea sa’t se yn Noardwest-Europa fanâlds ferteld wurde hat 
Tolkien byinoar brocht yn ien machtich epos. Master fan alle 
Ringen is in spegel dêr’t de folken om ’e âlde Noardsee hinne 
harren skiednis en har dreamen yn weromfine. Dy Noardsee stie 
yn ’e Midsieuwen bekend as ‘de Fryske See’. Dêrom moasten 
dizze ferhalen ek yn it Frysk oerset wurde, fûn Liuwe Westra. 
Neffens Sietse de Vries hie dat minder kind: “De Fryske ferzje 
wint it op alle fronten fan de Nederlânske” (Ljouwerter Krante).
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J.R.R. Tolkien
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PAO cursussen
over het ambt en beroep van predikant

Ambtsgeheim en verschoningsrecht voor geestelijken / 

Amsterdam 6 maart 

In detective-series of andere films zie je soms het volgende 

beeld. De pastoor of predikant herschikt de kerkboeken in het 

kerkgebouw. De politie vraagt hem om informatie over het 

slachtoffer of de vermeende dader(s). De geestelijke beroept zich 

op zijn of haar ambtsgeheim – tot afgrijzen van de inspecteur. 

Hoewel geestelijken anno 2017 wel meer taken hebben dan het 

gereedleggen van liederenbundels op kerkbanken, komen ook zij 

soms in conflict met wat vertrouwelijk ter kennis is gekomen. Of 

ze zijn zich niet bewust van dat ambtsgeheim. Wat als het 

bewaren van dit geheim en de situatie van onrecht continueert? 

Wat is het ambtsgeheim en het verschoningsrecht precies – en 

wat niet? Zijn ze absoluut, of niet? De aanleiding tot deze PAO 

wordt gevormd door de recente invoering van gedragscodes 

voor pastores vanwege onder meer situaties rondom seksueel 

misbruik in pastorale en gezagsrelaties. Met dr. Leon van den 

Broeke en mr. Gerrit van den Brink. Meer informatie: 

http://centre-religion-law.org/nl/actueel/45-pao-ambtsgeheim-

en-verschoningsrecht-voor-geestelijken. 

De kerkelijke ambten in de steigers / Amsterdam 30 mei en 20 

juni

Met Kerk 2025 staat de Protestantse Kerk in de steigers. 

Ongemerkt geldt dat ook voor de ambten. Het lijkt alsof het in 

Kerk 2025 primair om praktisch-organisatorische kwesties gaat. 

Maar is dat wel zo? Welk effect hebben de veranderingen op 

bijvoorbeeld de ambten, op hun functie en betekenis? Welke 

specifieke betekenis hebben de verschillende ambten bij een 

‘minimale’ bezetting van de kerkenraad? Naast predikanten 

verrichten kerkelijk werkers en pioniers vergelijkbare 

werkzaamheden. Wat is in deze context het eigene van het 

predikantsambt? Kerk 2025 suggereert dat het territoire model 

zijn langste tijd heeft gehad en plaats maakt voor een 

congregationalistisch keuzemodel. Welke fundamentele impact 

heeft dit op het predikantsambt? Welke invloed zal de nieuwe 

‘bisschop’ hebben op de kerkelijke organisatie en de ambten? In 

deze cursus willen we drie dingen doen. In de eerste plaats 

analyseren we welke positie de ambten innemen in de huidige 

Protestantse Kerk en het model van Kerk 2025. In de tweede 

plaats gaan we na welke noties centraal staan in de ambten 

zoals die zich tot in de Protestantse Kerk ontwikkeld hebben: wat 

is van blijvende betekenis? In de derde plaats schetsen we hoe in 

een model als van Kerk 2025 de ambten eruit zouden kunnen 

zien. Met Prof. dr. Jan Muis en dr. mr. Klaas-Willem de Jong. Meer 

informatie: 

https://www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1617/A-PAO-1617-37B/   u

Toen	ik	enkele	jaren	onderweg	was,	voelde	ik	me	gedwongen	ook	
theologisch	over	Tolkiens	verhaal	na	te	denken.	Het	is	tenslotte	
bekend,	dat	Tolkien	zijn	mythologie	zelf	uitdrukkelijk	als	een	chris-
telijk	verhaal	zag.	Klopte	dat	eigenlijk	wel?	Eerlijk	gezegd	ben	ik	
daar	nog	altijd	niet	uit.	Dat	er	christelijke	en	bijbelse	elementen	in	
The	Lord	of	the	Rings	zitten,	staat	buiten	kijf.	Dat	het	verhaal	veel	
elementen	van	voorchristelijke	Germaanse	mythen	bevat,	eveneens.	
Hoe	die	twee	zich	precies	tot	elkaar	verhouden	is	het	hele	werk	
door	spannend,	en	soms	heb	ik	het	idee	dat	Tolkien	(die	bijna	zijn	
hele	leven	lang	aan	zijn	mythologie	heeft	gewerkt)	zelf	ook	op	twee	
gedachten	hinkte.

Andere werkelijkheid

Een	inzicht	dat	ik	pas	door	de	samenwerking	met	Maartje	Roos	
ontdekte,	is	het	feit	dat	Tolkien	zijn	eigen	werk	ook	als	vertaling	
presenteert.	Middenaarde	bestaat	helemaal	niet,	het	is	een	fictieve	
wereld,	waar	andere	regels	gelden,	waar	de	werkelijkheid	anders	in	
elkaar	zit	-	denk	alleen	al	aan	de	onmogelijke	megamarathon	van	
Aragorn,	Legolas	en	Gimli	door	kniehoog	gras.	Daarom	doet	
Tolkien,	alsof	hij	het	verhaal	heeft	vertaald	uit	de	‘Common	Speech’	
in	het	Engels	van	onze	wereld.	Eigenlijk	zegt	hij	daarmee:	de	dingen	
die	je	leest,	kunnen	helemaal	niet	zo	gebeuren,	en	belangrijke	
begrippen	in	dit	boek	betekenen	niet	hetzelfde	als	in	onze	wereld.	
De	enige	manier	om	een	fictieve	wereld	weer	te	geven,	is	door	
gewone	woorden	een	andere	betekenis	te	geven.
Doen	we	dat	als	predikanten	niet	allemaal?	Dat	wil	zeggen,	als	we	
pretenderen	iets	te	zeggen	over	de	werkelijkheid	van	God,	zijn	
koningschap.	Dat	is	ook	een	wereld,	waarin	andere	wetten	en	regels	
gelden,	en	waarin	onze	begrippen	veel	van	hun	geldigheid	ver-
liezen.	Zalig	de	vredestichters,	want	zij	zullen	de	aarde	beërven.	O	
ja?	Het	geloof	is	een	continu	omduiden	van	de	dingen	die	we	in	
onze	leefwereld	en	in	onze	taalwerkelijkheid	tegenkomen	-	om	

maar	iets	te	kunnen	zeggen	van	
een	werkelijkheid	die	geheel	
anders	is.	Ben	ik	te	vroom,	als	
ik	zeg	dat	ik	tot	mijn	passie	
voor	vertalen	wordt	gedreven	
door	geloof?	

Voor	meer	gegevens	over	de	
uitgave:	www.voordekunst.nl,	
zoek	op	Tolkien.
Zowel	de	boeken	(deel	1	en	deel	
2)	als	een	Friestalig	essay	Twa 
tuorren yn Fryslân.	In essay oer 
talen, oersetting en ferbylding 
(24	pp.)	zijn	bij	mij	persoonlijk	
verkrijgbaar:	0517-469245	/	
liuwe.westra@mensa.nl.		u

Stofomslag: 

foto Maartje Roos (www.roosphotography.nl); 

ontwerp Rob Peters.
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De mytyske ferhalen fan J.R.R. Tolkien sitte ús allegear yn 
’e holle. Alle belangrike ferhalen oer de striid tusken goed 

en kwea sa’t se yn Noardwest-Europa fanâlds ferteld wurde hat 
Tolkien byinoar brocht yn ien machtich epos. Master fan alle 
Ringen is in spegel dêr’t de folken om ’e âlde Noardsee hinne 
harren skiednis en har dreamen yn weromfine. Dy Noardsee stie 
yn ’e Midsieuwen bekend as ‘de Fryske See’. Dêrom moasten 
dizze ferhalen ek yn it Frysk oerset wurde, fûn Liuwe Westra. 
Neffens Sietse de Vries hie dat minder kind: “De Fryske ferzje 
wint it op alle fronten fan de Nederlânske” (Ljouwerter Krante).
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Dit keer moeten we helemaal naar boven. De scriba 
heeft een kamer op de tweede verdieping. Het ruikt nog 
naar verf, overal zijn frisse kleuren aangebracht. De 
reorganisatie van het Protestants Landelijk Diensten-
centrum zit ‘m niet alleen in de formatie, ook de 
werkruimtes zijn aangepast: er zijn ‘open spaces’ om te 
werken. Scriba René de Reuver heeft een kamer met een 
deur, wel zo prettig.

‘Hoe bevalt het om scriba te zijn?’
‘Het	is	mooi	om	dit	te	mogen	doen.	Inhoudelijk	mee	leiding	te	
geven	aan	de	kerk.	In	mijn	ronde	van	100	dagen,	met	name	buiten	
de	kerk,	voelde	ik	me	welkom	en	er	was	veel	openheid.	Uit	hoofde	
van	je	ambt	spreken	was	ik	natuurlijk	wel	gewend.	Dat	doe	je	als	
predikant	in	een	dorp	of	in	een	stad	ook.	Dan	ben	je	je	ook	bewust	
van	die	verantwoordelijkheid.	In	die	zin	is	het	niet	anders	dan	als	je	
scriba	bent.	Het	is	niet	zozeer	een	grotere,	dan	wel	een	bredere	ver-
antwoordelijkheid.	Nu	spreek	ik	namens	en	vanuit	de	breedte	van	
de	kerk.’	‘Een	verschil	is	ook	het	grotere	platform	waarop	je	als	
scriba	staat	dan	dat	waar	je	als	lokale	predikant	je	op	begeeft.	Wat	je	
zegt	kan	een	grote	en	brede	uitwerking	krijgen.	Je	hebt	dit	zelf	nau-
welijks	in	de	hand.	De	discussie	naar	aanleiding	van	het	interview	
dat	Trouw	op	oudejaarsdag	publiceerde	is	hier	een	goed	voorbeeld	
van.”

100 dagen
‘Ik	heb	er	bewust	voor	gekozen	om	de	eerste	100	dagen	buiten	de	
kerk	door	te	brengen.	Ik	heb	veel	en	lange	gesprekken	gevoerd.	De	
ontvangst	was	heel	gastvrij	en	open.	Wat	me	vooral	opviel	was	dat	
er	vanuit	het	middenveld	opgekeken	wordt	naar	de	kerk.	Als	een	
van	de	springende	punten	werd	genoemd:	De	kerk	heeft	het	ver-
mogen	tot	verbinden.	En	daarbij	de	dringende	vraag:	Draag	je	steen	
bij	aan	de	samenleving!	Jullie	kunnen	een	factor	van	belang	zijn.	
Juist	omdat	je	vanuit	je	geloofsovertuiging	een	drive	hebt	om	je	in	te	
zetten.’

Binnen de kerk
‘Ook	binnen	de	kerk	heb	ik	veel	gastvrijheid	ervaren.	Beleidsmatig	
is	daar	het	grote	punt:	hoe	gaan	we	verder	met	Kerk	2025?	Zoals	ik	
het	zie:	We	moeten	terug	naar	de	kern.	Waar	zijn	we	toe	geroepen	
in	onze	context.	Dat	is	wat	elke	gemeente	zich	moet	afvragen.	En	als	
je	dat	serieus	neemt	dan	moet	je	stoppen	met	de	dingen	die	geen	
vreugde	geven.	Zodat	je	minder	ballast	meesjouwt	en	je	kunt	con-
centreren	op	waar	het	werkelijk	om	gaat.’

‘We zien de kerk veranderen: de confessionele en meer 
evangelische stroom wordt sterker, wat gaat dat betekenen?’
‘We	leven	in	een	plurale	samenleving,	dat	vraagt	om	scherpere	pro-
filering.	Ik	vind	het	belangrijk	dat	we	teruggaan	naar	de	kern	en	
vanuit	het	evangelie	verwoorden	wat	onze	roeping	is.	En	daar	
kunnen	we	elkaar	op	aanspreken:	waarom	je	wel	of	niet	iets	doet.	
Het	is	de	kunst	om	erover	te	blijven	praten.	En	dan	zoek	je	de	vorm	
van	kerkzijn	erbij.	Tenslotte	is	het	ook	belangrijk	dat	de	kerk	goed	
geregeld	wordt.

‘Als het in kerk 2025 over predikanten gaat dan ligt de focus op mobi-
liteit, is dat niet wat eenzijdig?’
De	ervaring	die	Sjaak	Verwijs,	als	directeur	van	de BNP,	heeft	op	het	
gebied	van	het	begeleiden	van	predikanten	in	lastige	omstandig-
heden,	wordt	door	de	Reuver	erkend.	Er	zijn	steeds	meer	tijdelijke	
aanstellingen	voor	predikanten,	voor	hen	is	er	weinig	bescherming,	
je	pensioen	loopt	gevaar.	Toch	benadrukt	de	Reuver:	‘Er	is	nu	
eenmaal	een	flexibilisering	aan	de	gang	in	de	samenleving	en	in	de	
gemeenten.	Ik	heb	dat	zelf	in	Den	Haag	meegemaakt,	waar	ik	hier-
voor	predikant	was.	De	gemeente	werd	steeds	kleiner,	er	moest	
samengevoegd	worden	en	er	kunnen	nauwelijks	nog	fulltime	predi-
kanten	beroepen	worden.’

‘Wat betekent dit voor de (jonge) predikanten?
‘Het	zal	steeds	belangrijker	worden	om	in	teamverband	te	kunnen	
functioneren.	De	focus	zal	liggen	op	de	diensten,	het	beleid,	op	het	
gezicht	naar	buiten	zijn.	Er	zal	ruimte	moeten	blijven	voor	crisis-
pastoraat	en	voor	toerusting.	Het	meest	belangrijke	hierin	zit	‘m	in	
het	verbinden:	mensen	verbinden	met	elkaar,	weten	wie	zich	waar	
mee	bezighoudt.’
‘Ik	weet	dat	men	in	de	opleiding	op	de	PThU	er	hard	mee	bezig	is	
om	de	predikant	goed	klaar	te	stomen	voor	deze	(vernieuwde)	
praktijk.	Dat	is	in	ontwikkeling,	maar	het	kan	wel	beter.	Ik	denk	dat	

Interview met René de Reuver

Tijdelijke aanstelling, levenslange passie 
Door Jasja Nottelman en Sjaak Verwijs

Het evangelie staat voor samen leven. 
De grote vraag is: hoe doe je dat?
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het	nog	veel	belangrijker	wordt	om	de	zondagse	eredienst	goed	
neer	te	zetten.	Daarnaast	heb	je	als	predikant	een	rol	in	het	gesprek	
van	de	kerk	met	de	cultuur.	De	grote	missionaire	vraag	is:	wat	bete-
kent	het	om	nu,	in	deze	tijd,	kerk	te	zijn.	Dit	vraagt	ook	onderne-
merschap	én	het	zal	belangrijk	worden	dat	je	naast	je	
parttimefunctie	ook	iets	anders	kan	doen…’

‘Wat zie je hierin als taak van de Bond?’
‘Het	is	belangrijk	dat	het	predikantswerk	niet	verbrokkelt.	Nu	is	het	
zo	dat	er	een	minimum	is	van 0,33	fte.	Het	is	prettig	als	dat	0,5	fte	
kan	zijn	en	natuurlijk	liever	meer.	Het	moet	geen	bijbaan	worden.	
Het	is	van	belang	dat	je	je	ambt	met	toewijding	kan	vervullen.	
Flexibiliteit	moet	je	integreren	in	je	visie	al	moet	dat	niet	ten	koste	
gaan	van	de	rechtspositie.	Maar	je	zult	ook	mee	moeten	gaan	met	
de	tijd	en	opletten	dat	je	niet	in	dezelfde	groef	loopt.’
Op	de	opmerking	dat	de	werkbegeleiding	is	afgeschaft	gaat	de	
Reuver	niet	in.	Wat	niet	wegneemt	dat	het	moderamen	op	de	
novembersynode	erkende	dat	de	besluitvorming	rond	de	werkbege-
leiding	niet	volstrekt	helder	is	verlopen.

‘Wat is de verantwoordelijkheid van de gemeenten?’
‘Er	zijn	gemeenten	die	niet	willen	samenwerken.	Soms	is	dat	vanuit	
de	context	te	begrijpen,	maar	het	mag	wel	gestimuleerd	worden.	
Het	is	goed	om	je	de	vraag	te	stellen:	Wat	is	nog	een	gemeente?	
Soms	moet	je	durven	te	experimenteren	zoals	ook	de	lutherse	
gemeentes	dat	hebben	gedaan	en	tot	huisgemeentes	zijn	overgegaan	
in	het	noorden	van	Nederland.	

‘Wat vind je het meest belangrijk in de kerk?’
De	kerk	is	een	vindplaats	van	hoop.	Waar	je	kunt	ervaren	dat	je	een	
geliefd	mensenkind	bent.	De	kerk	is	gastvrij,	open	naar	de	wereld,	
met	mensen	er	omheen	verbonden.	Je	kunt	er	je	accu	opladen,	
nieuwe	moed	opdoen	en	grond	onder	de	voeten	krijgen.	En	dat	
hoeft	niet	in	één	model:	het	kan	op	allerlei	manieren.	

‘Moet de kerk profetisch spreken?’
‘Het	gaat	om	een	positief	getuigenis	én	het	gaat	om	de	kleine	ver-
halen.	Daaruit	blijkt	waar	je	voor	staat.’

Migrantenkerken
‘Het	zou	goed	zijn	om	de	verbinding	te	zoeken	met	de	migrantenge-
meenten,	dat	is	in	deze	tijd	onontbeerlijk.	In	zo’n	contact	verander	
je	allebei.	Je	moet	dat	laagdrempelig	aanpakken,	via	het	samen	iets	
voor	de	wijk	doen.	Niet	te	snel	samen	willen	vieren,	maar	met	
elkaar	van	betekenis	zijn	in	de	wijk,	in	je	plaatselijke	context.’

Samen met de overheid
‘De	polarisatie	neemt	toe.	Het	evangelie	staat	voor	samen	leven.	De	
grote	vraag	is:	hoe	doe	je	dat?	Het	is	van	belang	dat	overheid	en	
kerk	hierin	samenwerken.	Samen	nadenken	over	wat	je	doet	met	

kerkgebouwen.	Kerkgebouwen	niet	zomaar	verkopen,	maar	goed	
bedenken	hoe	ze	behouden	én	multifunctioneel	ingezet	kunnen	
worden.’

Tijdelijke aanstelling
‘Het	is	mooi	om	nu	op	deze	plek	te	werken.	Ik	heb	veel	geleerd	van	
de	jaren	dat	ik	predikant	was	in	kleine	dorpen	en	een	grotere	stad.	
Ik	heb	veel	ervaring	opgedaan	met	veranderingsprocessen	binnen	
gemeenten	in	relatie	met	de	plaatselijke	context.	Dat	is	een	prettige	
voorbereiding	op	deze	functie.	Ook	het	werk	voor	de	Generale	
Raad	van	Advies	van	de	Generale	Synode	heeft	me	een	brede	blik	
gegeven.	Het	is	een	tijdelijke	aanstelling,	je	bent	scriba	voor	5	jaar	
met	de	mogelijke	verlenging	van	nog	eens	5	jaar.	Dat	is	even	
wennen,	maar	tegelijkertijd;	ik	ga	ervoor	en	kijk	wel	wat	er	op	mijn	
pad	komt.’

We	stellen	dr.	de	Reuver	op	de	hoogte	van	het	feit	dat	de	Bond	in	
2018 100	jaar	bestaat	en	hij	zal	het	vast	reserveren	in	zijn	agenda.	
Als	dank	voor	het	gesprek	krijgen	we	van	hem	het	boek:	‘Anders	
verder,	missionair	kerk-zijn	in	een	dynamische	samenleving’.	Hij	
schreef	dit	boek	toen	hij	predikant	was	in	Den	Haag.	Het	is	een	
beschrijving	van	de	ontwikkeling	van	de	protestantse	Marcuskerk	
in	Den	Haag	met	een	blik	op	de	toekomst:	een	schets	van	een	mis-
sionaire	kerk	in	een	dynamische	samenleving	die	anders	verder	
gaat. u
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In	de	zomer	van	2014	rondde	ik	mijn	
opleiding	tot	supervisor	af.	Deze	heb	ik	
gevolgd,	omdat	ik	mij	wilde	specialiseren	
in	pastoraat	en	gespreksvoering	en	omdat	
ik	als	mentor	van	beginnende	predikanten	
merkte	dat	een	coachende	rol	mij	goed	ligt.	
Tot	nu	toe	heb	ik	een	enkele	predikant	
begeleid	en	ben	ik	een	van	de	vaste	super-
visoren	bij	de	verplichte	nascholing	van	
kerkelijk	werkers.	Het	leeuwendeel	van	
mijn	tijd	werk	ik	als	predikant	bij	de	
Kloosterkerk	in	Den	Haag.	Ik	ben	56	jaar	
en	ruim	25	jaar	predikant	met	als	speciali-
saties:	pastoraat,	het	gesprek	tussen	kerk	en	
cultuur	en	meditatie.	

Spiegel
Omdat	ik	bij	de	zee	woon,	wandel	ik	op	
maandagmorgen	als	het	even	kan	op	het	
strand.	De	laatste	tijd	is	het	dan	altijd	eb	en	
loop	ik	langs	grote	plassen	stilstaand	water.	
Als	de	zon	tussen	de	wolken	doorkomt,	
wordt	in	die	plassen	de	hemel	weerkaatst.	
En	het	is	net,	alsof	je	hem	dan	pas	echt	ziet	
–	in	de	spiegel.	Aan	dit	beeld	moest	ik	
denken,	als	een	typering	voor	wat	ik	een	
supervisant	in	een	traject	hoop	te	bieden:	
momenten	van	rust	en	aandacht,	waarin	
‘het	water	helemaal	stil	wordt’	en	je	in	de	
spiegel	kunt	kijken.	

Leervraag
Mijn	werkwijze	zal	niet	zoveel	verschillen	
van	die	van	andere	supervisoren.	In	de	
eerste	zitting	verkennen	we	de	vraag	die	de	
aanleiding	vormt	tot	de	aanvraag	van	een	
traject.	Als	het	klikt	maken	we	concrete	
afspraken	over	het	vervolg	en	leggen	deze	
vast	in	een	contractje.	
Uitgangspunt	van	de	gesprekken	is	steeds	
een	concrete	casus	die	te	maken	heeft	met	
de	leervraag	of	ontwikkelwens.	Zo’n	casus	
kan	een	pastoraal	gesprek	zijn,	een	

vergadering	of	cursusavond	die	niet	liep	
zoals	je	gehoopt	had.	Maar	het	kan	ook	een	
klein	moment	zijn,	dat	in	je	achterhoofd	
blijft	hangen,	omdat	er	iets	onbestemds	in	
zit	–	het	voelt	om	de	een	of	andere	reden	
niet	goed.	Hoe	klein	en	onbeduidend	het	
moment	ook	lijkt,	je	zit	er	helemaal	in.	Als	
je	er	even	bij	stil	staat	kun	je	jezelf	in	die	
momentopname	in	de	spiegel	zien.	Vanuit	
deze	nieuwe	helderheid	kun	je	jezelf	bij-
sturen	en	handelingsalternatieven	
uitproberen.	
Deze	werkwijze	is	niet	uniek,	de	meeste	
supervisoren	zullen	dit	zo	doen,	we	leren	
het	in	de	opleiding.	Wat	mij	typeert	is	aan-
dacht,	het	vermogen	om	rake	vragen	te	
stellen	en	lijn	in	een	gesprek	te	houden,	en	
de	verwachting	dat	de	supervisant	zelf	het	
antwoord	op	zijn	of	haar	vragen	in	huis	
heeft.	Mijn	laatste	supervisant	gaf	me	
terug,	dat	hij	geen	sturing	voelde	bij	mij	
maar	ruimte	om	zijn	eigen	weg	te	kiezen.	

Grenzen
Predikanten	zijn	goed	in	woorden	en	soms	
is	dat	een	belemmering.	Bij	gebruik	van	
veel	woorden	kan	de	kern	van	wat	er	speelt	
verhuld	raken.	Dan	is	het	weleens	goed	om	
andere	werkvormen	te	gebruiken	–	het	
maken	van	een	opstelling	of	het	in	beeld	
brengen	of	‘spelen’	van	de	casus.	Maar	niet	
iedereen	wil	dit,	ook	in	dit	opzicht	sluit	ik	
aan	bij	de	persoon	met	wie	ik	te	maken	
heb.	De	paper	die	ik	schreef	als	afsluiting	
van	de	opleiding	tot	supervisor	had	als	
titel:	‘Grenzen	als	bron	van	kracht’.	In	ons	
werk	is	het	in	de	gaten	houden	van	grenzen	
tussen	werk	en	privé	en	tussen	jouw	taak	
en	die	van	je	collega	niet	eenvoudig.	Ik	heb	
ervaring	in	de	omgang	met	dit	spannings-
veld!				u

Herder & Coach: 

Supervisie
Door Margreet Klokke

Reactie van supervisant

Mijn zoekvraag in het supervisietraject 

met Margreet Klokke was: Man en 

vrouw zijn in het pastoraat, nabijheid en 

afstand, omgaan met grenzen. We 

werkten aan de hand van casussen, 

onder anderen:

- Iemand die op een conferentie dikwijls 

mijn aandacht vroeg waar dat niet 

relevant was, heb ik als bedreigend 

ervaren – naar in het gesprek bleek ten 

onrechte.

- Na een gastbeurt in een ziekenhuis 

vroeg iemand mij een ziekenzalving toe 

te dienen, waar ik mij toe geroepen had 

gevoeld als mijn vrouw haar niet 

gewezen had op de pastorale dienst die 

in het ziekenhuis aanwezig was.

- Toen een pianist niet kwam opdagen bij 

een dienst heb ik zelf begeleid. Ik leerde 

dat ik geen verantwoordelijkheid hoef 

te nemen die bij iemand anders ligt. 

Ik heb beter geleerd grenzen te stellen: 

als iemand iets van me wil, me af te 

vragen – maar wil ik dat ook? Daarbij 

hielp ook het literatuurgesprek over 

‘Beroepsethiek voor pastores’ van 

Jacques Schenderling.
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Do you care?! 

De	Oecumenische	Vrouwensynode	zet	zich	
in	voor	de	positie	van	vrouwen	in	het	kerke-
lijk	landschap.	Een	belangrijk	punt,	zo	
Stegeman:	“Ik	volg	de	Oecumenische	
Vrouwensynode	al	een	aantal	jaren.	Ze	
organiseert	leuke	en	originele	dingen	op	dit	
gebied	–	de	positie	van	vrouwen	in	de	kerk	
is	nog	steeds	een	punt	dat	aandacht	vraagt.”	
Een	thema	als	“Do	you	care?!”	sluit	goed	
aan	bij	de	huidige	tijd,	waarin	genoeg	reden	
tot	bezorgdheid	is:	“Ik	maak	me	zorgen	om	
de	positie	van	vrouwen	in	de	kerk,	specifiek	
de	Katholieke	Kerk,”	zegt	Stegeman.	“Daar	
is	nog	zo	weinig	verandering	te	zien.	Ook	
de	positie	van	religie	in	Nederland	vind	ik	
zorgwekkend:	religie	wordt	toenemend	als	
iets	negatiefs	gezien	en	de	Islam	sowieso.”
Tegenover	die	bezorgdheid	stelt	Stegeman	
inspiratie	en	bevlogenheid,	die	op	allerlei	
vlakken	wel	boven	komen	drijven.	“Ik	hou	
van	de	combinatie	van	geloof	en	activisme.	
Mezelf	zou	ik	geen	activist	noemen:	ik	geef	
lezingen	en	schrijf,	maar	sta	niet	op	de	bar-
ricades.	Mensen	zoals	Nawal	Mustafa	
(Amnesty	International),	Quinsy	Gario	en	
Anne	Dijk	(islamoloog)	inspireren	mij.	Zij	
hebben	een	andere	positie	in	de	samenle-
ving	dan	ik	als	witte	christen,	en	brengen	
me	op	nieuwe	gedachten.”

Bezorgde vrouw

Tijdens	het	Synodeweekend	geeft	Stegeman	

een	lezing	met	de	titel:	“Paternalisme	
voorbij	–	een	zorgeloos	feministisch	
gedachtenexperiment”.	Daarin	worden	
vraagtekens	gezet	bij	het	(helaas!)	klassieke	
beeld	van	de	broodwinnende,	dominante	
man	en	de	zorgende	(en	bezorgde)	vrouw.	
Stegeman:	“Wat	ik	me	afvraag:	tegenover	de	
onderwerpende	man	stond	de	zorgende	
vrouw.	De	man	onderwerpt,	de	vrouw	
zorgt,	en	maakt	zich	zorgen.	Ik	wil	een	
gedachtenexperiment	doen:	als	we	de	basis-
houding	van	onderwerping	loslaten,	wat	
gebeurt	er	dan	met	onze	bezorgdheid?	En	
welke	houding	kan	daarvoor	in	de	plaats	
komen?”
Met	haar	lezing	wil	Janneke	Stegeman	kri-
tisch	kijken	naar	het	concept	van	wat	
bezorgdheid,	betrokkenheid	en	zorgen	voor,	
betekenen.	Wanneer	wordt	‘je	verantwoor-
delijk	voelen’	een	verkapte	vorm	van	pater-
nalisme	en	bemoeizucht?	(Hoe)	kun	je	
betrokken	zijn	bij	anderen	zonder	dat	je	
denkt	dat	je	het	beter	weet?	Is	er	een	vorm	
van	zorg	en	bezorgdheid	mogelijk	die	niet	
gekoppeld	is	aan	gender	en	vaste	
rolpatronen?	

Bevrijding

Het	zijn	vragen	die	in	de	lezing	van	
Stegeman	en	tijdens	het	Synodeweekend	in	
haar	bredere	geheel	aan	bod	zullen	komen.	
Verschillende	lezingen	en	workshops	bieden	
te	mogelijkheid	tot	doordenking,	inspiratie	

en	initiatief.	Stegeman:	“In	mijn	lezing	wil	
ik	nadenken	over	een	opbouwende	vorm	
van	bezorgdheid.	Bezorgdheid	kan	heel	ver-
moeiend	zijn,	vooral	als	je	telkens	denkt	dat	
jij	zélf	de	beste	oplossing	hebt	of	moet	
hebben:	dan	krijg	je	al	gauw	een	koloniale	
en	paternalistische	houding.	Ook	vrouwen	
kunnen	dat	hebben,	als	het	over	opvoeding	
gaat	bijvoorbeeld.	Het	kan	bevrijdend	en	
inspirerend	zijn	dan	te	bedenken	dat	je	ook	
heel	veel	níet	weet	-	en	dat	er	input	is	van	
een	jonge	generatie	met	andere	posities	en	
perspectieven.”
“Ik	hoop	en	verwacht	dat	het	
Synodeweekend	een	plek	is	om	gelijkge-
stemden	te	treffen,”	besluit	Stegeman.	“Een	
plek	waar	je	elkaar	kunt	ontmoeten,	
bevragen	en	aanvuren.”	
Het	Synodeweekend	vindt	plaats	op	25-26 
maart	2017	in	Delft.	Voor	meer	informatie	
en	opgave:	www.vrouwensynode.nl/synode-
weekend			u

Op 25 – 26 maart 2017 vindt het Synodeweekend van de Oecumenische 
Vrouwensynode plaats. Met het thema “Do you care?!” willen we kijken naar 
de dingen die ons bezighouden: wat zijn de zaken waar jij hart voor hebt, 
waar zorg jij voor en waar maak jij je zorgen om? Maar ook: wat bezielt jou, 
wat houdt jou gaande? Een van de spreeksters zal Janneke Stegeman zijn, 
die in 2016 tot Theoloog des Vaderlands verkozen werd. In dit interview een 
vooruitblik op het weekend en een tipje van de sluier: kunnen bezorgdheid 
en bevrijding samen gaan? 

Door Marie Christine Hansen-Couturier

Interview met Janneke Stegeman 

Bevrijdende bezorgdheid? 
De Oecumenische Vrouwensynode

Het visioen van de Oecumenische 

Vrouwensynode is een wereld waarin in 

veelkleurigheid van godsdienst, 

huidskleur, cultuur, etniciteit, leeftijd en 

seksuele voorkeur, kortom in gerechtig-

heid wordt samengeleefd. In het bijzonder 

richt de Vrouwensynode zich hierbij op de 

gelijkwaardigheid van gender binnen 

religie en kerk. 

www.vrouwensynode.nl 

Janneke Stegeman

Janneke Stegeman (1980) is bijbel-

wetenschapper en werkt als theoloog bij 

debatcentrum De Nieuwe Liefde in 

Amsterdam. In 2014 promoveerde ze op 

het proefschrift ‘Decolonizing Jeremiah’, 

een onderzoek naar de rol van macht en 

conflict in de ontwikkeling van religieuze 

traditie. Janneke houdt zich bezig met de 

thema’s religie en racisme, indecent 

theology, postkoloniale theologie en 

feministische theologie. In juni 2016 werd 

ze gekozen als Theoloog van het Jaar.  

www.jannekestegeman.com. 
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De historisch lage hypotheekrente biedt kansen!

Droomt u wel eens van een eigen woning?

Of hebt u al een eigen woning, maar zou u graag willen verhuizen?

Bent u al eigenwoningbezitter, maar vindt u de rente van uw hypotheek te hoog?

Dan is het nu tijd om contact met ons op te nemen!
Financiële Adviesgroep Oudheusden adviseert u bij
de aankoop en de financiering van uw eigen woning.

Maar ook bij het tussentijds aanpassen van uw 
huidige hypotheekrente.

Onze contactgegevens:

Telefoon: 035 – 5826236     |     E-mail: info@oudheusdengroep.nl     |     www.oudheusdengroep.nl

Bezoekadres: Nootweg 15, 1231 CP Loosdrecht



Op	weg	naar	het	landgoed	Fredeshiem	in	
Steenwijk,	waar	de	conferentie	plaats	zal	
vinden,	treft	mij	weer	de	schoonheid	van	de	
herfst;	het	goudgele	blad	dat	naar	beneden	
dwarrelt	en	op	de	grond	terecht	komt.	Een	
zacht	geel	tapijt	omringt	de	kalende	bomen.	
Zullen	deze	goudgele	bladeren	weer	tot	
voedsel	dienen	voor	het	nieuwe	groen-glan-
zende	blad	voor	het	nieuwe	jaar?
Op	vrijdagochtend	komen	de	eerste	confe-
rentiegangers	aan.	Na	een	warm	welkom	ver-
zamelen	we	ons	met	zo’n	25	deelnemers	in	
een	kring.	In	het	midden	is	een	aandachts-
centrum	gemaakt:	het	licht	van	kaarsen,	een	
herfstschaal,	groenrode	bessenplantjes	en	
verkleurend	herfstblad.	

Marjan	Companjen,	conferentieleider,	start	
de	conferentie	met	de	vraag	jezelf	voor	te	
stellen	en	iets	te	vertellen	over	verandering	
en	jouw	verhaal	daarbij.	We	vertellen	onze	
ervaringen.	Plezierige	veranderingen,	pijn-
lijke	veranderingen,	veranderingen	die	
nieuwe	mogelijkheden	geven....	Verandering	
blijkt	een	deel	van	je	leven	te	zijn.	Soms	kies	
je	ervoor,	soms	niet.	Maar	hoe	ga	je	ermee	
om?	Na	een	introductie	over	de	verschillende	
reacties	op	verandering	trekken	we	de	stevige	
schoenen	aan	voor	een	boswandeling	en	wis-
selen	we	ervaringen	uit	over	belangrijke	ver-
anderingen	in	ons	leven	waarvoor	we	niet	

Prisma conferentie 24 en 25 maart 2017

Kerk = Geloof + Gedoe
In de kerk gaat het om geloof. Geloof dat ons draagt, dat ons met God verbindt. Maar als 

je partner werkzaam is in de kerk, komt er ook veel gedoe langs. Dat mensen zich druk 

maken om dingen die (voor jouw gevoel) niets met geloof te maken hebben. Dat dingen 

ingewikkeld worden gemaakt terwijl ze zo eenvoudig zouden kunnen zijn. Als je partner 

predikant is, ben je samen ook materieel afhankelijk van de kerk – ook dat voelt soms als 

‘gedoe’, als iets dat ruis geeft, in plaats van dat het je geloof versterkt. 

Soms ben je diep dankbaar voor de kerk. Soms moet je er diep van zuchten. De traditie 

geeft houvast, maar ze geeft ook aanleiding tot conflict. Mensen worden er soms zo 

verbeten van. We zeggen dat we in de kerk samen leven van vergeving, en gelukkig is 

dat vaak ook zo. Hoe kan het dan, dat we elkaar daar soms ook de tent uitvechten? Je 

ziet het soms gebeuren, soms raakt het je partner, en meestal wordt van jou verwacht 

dat je je terughoudend opstelt. Intussen heb je er wel zo je gedachten bij…

Kerk, geloof, gedoe. In deze conferentie willen we om te beginnen aan elkaar vragen: 

hoe beleef jij op dit moment de kerk, op de plek waar je predikantspartner bent? 

Hoeveel procent geloof tegen hoeveel procent gedoe? Wat doet dat met je, en hoe ga je 

ermee om?

Op de vrijdag willen we in een aantal werkvormen kijken wat Johannes 4 bij dit thema te 

zeggen heeft – het verhaal over Jezus, zijn leerlingen en de Samaritaanse vrouw. Want 

ook daar gaat het over geloof en gedoe, en over de kerk.

Op de zaterdag kiezen we een heel andere invalshoek, namelijk die van het Duitse boek 

Gott 9.0, dat laat zien waarom gelovigen binnen één gemeenschap elkaar soms zo slecht 

kunnen begrijpen als ze het over God, Bijbel en geloof hebben. Wat voor de een geloof 

is, kan voor de ander gedoe zijn, en andersom. We gaan daarmee in twee workshops 

spelenderwijs aan de slag. De conferentie is toegankelijk voor iedereen die een 

predikant als partner heeft, zowel vrouwen als mannen. Dit jaar wordt de conferentie 

geleid door Piet van Veldhuizen.

Aanmelden kan via de website www.predikantspartner.nl Informatie: Janneke Vis, tel.nr. 

0527-240250 of email: jannekemoor@hotmail.com   u

Terugblik op najaarsconferentie voor predikant-partners (Prisma november 2016)

Omgaan met verandering...
uitdaging of kans?

Door Loes van Dam

hebben	gekozen.	Hoe	hebben	wij	hierop	
gereageerd?	We	luisteren	naar	elkaar.
Tijdens	de	conferentie	bekijken	we	ook	film-
pjes	over	hoe	mensen	zoal	met	verandering	
omgaan	(‘wie	heeft	mijn	kaas	gepikt?’	en	
‘alles	moet	blijven	zoals	het	is’	zie	youtube).	
We	lezen	in	de	bijbel	over	mensen	die	te	
dealen	hebben	met	verandering:	Jozef,	het	

volk	Israël,	Ruth,	Esther,	de	Emmausgangers.	
Hoe	gaan	zij	ermee	om	en	wat	vertelt	dat	
ons?	Tussen	de	bedrijven	door	spreken	we	
elkaar	en	zegenen	elkaar	met	goede	woorden.	
Na	deze	2-daagse	gaan	we	ieder	weer	op	huis	
aan.	We	hebben	nagedacht	over	verandering	
én	welke	kans	en	uitdaging	dat	ons	biedt!		u

Predikant & samenleving  |  februari	2017 33



Fiscale advisering
Met jarenlange ervaring is ons team werkzaam
op het gebied van fiscale advisering, 
belastingaangifte en controle 
voor cliënten in vrije beroepen, 
kleinbedrijf, particulieren, met name predikanten.

PreekWijzer is een online 
community die voorgangers helpt 
bij het maken van een preek of 
meditatie. Je vindt er direct al het 
materiaal rond één Bijbeltekst (of 
thema) op een rijtje.

PreekWijzer biedt online toegang tot 
duizenden pagina’s vakliteratuur:
• meer dan 2000 preekschetsen

• bijbels-theologische artikelen

• materiaal voor kindermomenten

• praktische informatie over preken

• boeken en artikelen over homiletiek 

• archieven van theologische tijdschriften

 Met wekelijkse aanvullingen!

Preekwijzer is een initiatief van Boekencentrum Uitgevers.

Preek
Wijzer

Ga naar www.preekwijzer.nl en maak een account aan om PreekWijzer een maand gratis te proberen.

Een goede preek maak je niet alleen…

F i s c a a l A d v i e s b u r e a u

Van der Kolk en Reyn
Postbus 655, 1200 AR Hilversum

Tel: (035) 623 32 78

e-mail: ah.reyn@planet.nl

Ik wil niet alleen een goede aangifte.  

Ik wil het hele jaar door goed advies.

Administratieve dienstverlening en belastingadvies

Samenstellen van jaarrekeningen 

Fiscale aangiften voor particulieren en predikanten

Fruitstraat 46 

4041 AJ Kesteren

t. 0488 - 48 42 88

f. 0488 - 48 41 1 3

e. info@verkerkadviseurs.nl

i. www.verkerkadviseurs.nl



Hoe is het om emeritus te zijn?

René:	fijn	dat	de	hitte	van	de	dag	niet	meer	
op	je	drukt,	maar	dat	ik	me	nog	wel	zeer	
geroepen	voel.	Als	lid	van	het	Generaal	
College	voor	de	Visitatie	heb	ik	gezien	hoe	
dat	ook	heel	erg	mis	kan	gaan	–	de	schuld	
ligt	niet	altijd	bij	de	collega	in	kwestie	-	
heel	blij	dat	zoiets	mij	bespaard	is	gebleven.	
Maar	emeritus	zijn	roept	ook	ambivalente	
gevoelens	op:	het	‘dominee-zijn’	hangt	nog	
steeds	om	je	heen.	Dat	genereert	soms	een	
gevoel	van	eenzaamheid:	je	blijft	‘die	man	
van	die	kerk’.	Ik	wil	niet	altijd	in	de	rol	van	
‘defensor	fidei’	worden	gedrukt,	maar	
anderzijds	heb	ik	niet	op	het	geloof	ingele-
verd.	Dat	blijf	ik	zeer	belangrijk	vinden.	

Wat mis je het meest en wat mis je

helemaal niet?

René:	ik	mis	het	meest	de	regelmaat	van	
het	omgaan	met	de	Schrift	en	met	mensen.	
In	je	werk	bereidde	je	wekelijks	kringen	en	
je	preek	voor;	bezoek	levert	gesprek	op.	Dat	
gebeurt	niet	vanzelfsprekend	meer.	Wat	ik	
volstrekt	niet	mis	zijn	de	vergaderingen!	De	
meeste	konden	de	helft	korter	en	dan	was	
er	eenzelfde	besluit	genomen.	Is	er	niet	te	
veel	democratie	in	de	kerk?	Vergaderingen	
waar	op	basis	van	magere	argumenten	en	al	
nauwelijks	op	basis	van	de	Schrift	besluiten	
worden	genomen.	Zoiets	is	toch	geen	
hobby	van	de	dominee?	Samen	op	Weg	…	

dat	was	ook	zoiets.	Veel	gedoe	en	weinig	
vruchten.	

Waar ligt nu het zwaartepunt van je 

dagelijkse bezigheden?

René:	ik	doe	van	alles,	heel	gevarieerd.	Bij	
mijn	afscheid	in	november	2008,	kregen	
wij	een	reis	aangeboden,	maar	we	konden	
niet	meteen	weg	wegens	gezondheidspro-
blemen	van	mijn	vrouw	en	een	week	na	
mijn	afscheid	kwam	de	vraag	van	Laren-
Eemnes	of	ik	daar	interim	predikant	wilde	
worden.	Dat	heb	ik	toen	1,5	jaar	gedaan	-	
voor	50%;	een	zwaar	accent	op	je	dagelijkse	
ritme.	In	2015	klopte	Blaricum	bij	mij	aan	
–	daar	ben	ik	interim	geweest	tot	juni	2016.	
Een	aantal	jaren	was	ik	actief	in	de	redactie	
Kerk	en	Israel	Onderweg.	Nu	heb	ik	geen	
vaste	verplichtingen	meer	en	dat	bevalt	me!	
Eigenlijk	voel	ik	me	nu	pas	emeritus.	Ik	
heb	absoluut	geen	spijt	dat	ik	zo	lang	bezig	
ben	gebleven,	je	bent	ook	bevoorrecht	als	je	
wordt	gevraagd.
Nu	houd	ik	me	het	meest	bezig	met	mijn	
cabaretvoorstellingen	–	nu	al	het	vijfde	
programma.	Cabaret	heb	ik	vanaf	mijn	stu-
dententijd	gedaan.	Meestal	speel	ik	in	ker-
kelijke	context.	Daarnaast	ben	ik	
familieman:	ik	heb	vier	kleinkinderen.	
Laatst	was	ik	met	de	oudste	kleinzoon	(9 
jaar)	naar	Den	Haag	om	hem	het	parlement	
te	laten	zien.	Grootvader	voelt	ook	de	

verplichting	van	overdracht.	Overdracht,	
een	vraag	die	me	al	een	leven	lang	bezig-
houdt.	Hoe	doe	je	dat?	Verder	lees	ik	veel,	
zit	op	een	leeskring	van	senioren	(erg	
goed!),	leef	mee	met	de	wijkgemeente	in	
Baarn	en	leid	nog	maandelijks	kerkdien-
sten.	Tot	mei	2017	voorzitter	van	de	Raad	
van	kerken	in	Baarn.	Dat	kost	me	veel	tijd.		

Kijk je nu anders aan tegen kerk, 

geloof, theologie?

René:	in	feite	niet	echt	anders.	Zoals	het	nu	
met	de	kerk	gaat,	dat	doet	me	wel	vaak	
verdriet.	
Dat	de	midden-orthodoxie	-waar	ik	me	zelf	
toe	reken	–	het	niet	heeft	gered.	Berkhof	
sprak	al	van	een	crisis	van	de	midden-
orthodoxie,	riep	op	dat	die	zich	moest	laten	
horen.	En	wat	me	ook	spijt	dat	het	gedach-
tegoed	van	Noordmans	en	Miskotte	niet	
echt	is	geland	in	de	gemeente	(en	bij	colle-
ga’s!).	Waarom	is	de	middelpuntvliedende	
kracht	altijd	sterker	dan	de	middelpuntzoe-
kende?	Dat	laatste	vraagt	inzet,	energie,	
nuance	en	oprecht	gesprek.	Polariseren	is	
makkelijker,	dan	hoef	je	je	niet	te	verant-
woorden.	Dat	is	niet	goed	en	is	ten	laatste	
heilloos.	Je	weet	dat	het	uiteindelijk	om	
verzoening	gaat.	Is	er	nog	een	verlangen	
om	te	Lernen?	Daar	ligt	de	toekomst	van	
de	gemeente.				u

Afscheid genomen maar niet uitgediend 

René van den Beld
Door Elly Bakker

Naam: René van den Beld

Emeritus: sinds 2008

Leeftijd: 72 jaar

Gediende gemeenten: Leek, Maastricht-Eysden, Aerdenhout, Bilthoven

Activiteiten: lid Generaal College Visitatie (tot sept. 2016); voorzitter Raad van Kerken 

Baarn; regent v.h. Evert Zoudenbalch Huis te Utrecht

Bijzondere bezigheid: cabaretvoorstellingen maken en opvoeren 

(http://www.renevandenbeld.nl/)
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