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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	zorgverzekeringen	kunt	u	terecht	bij	Dominass	Assurantiën	
tel	0344-642404 (www.dominass.nl).	Dit	is	ook	het	aanspreekpunt	
indien	u	gebruikt		maakt	van	de	collectiviteitskorting	van	Zilveren	
Kruis	(onder	nummer	205210082).	

De	BNP	verleent	rechtsbijstand	aan	leden	(volledig	lidmaatschap)	in	
kerkelijke	zaken	m.b.t.	het	predikantschap.	Voor	overige	zaken	kunt	
u	zelf	een	rechtsbijstandverzekering	afsluiten.	Dominass	biedt	een	
rechtsbijstandspolis	inclusief	dekking	voor	zaken	m.b.t.	het	
predikantschap.	

Vergoedingen per 1 januari 2017, vastgesteld in de 

Protestantse Kerk

Voorgaan	in	‘gewone’	diensten:	€	124,00.	Zie	voor	bijzonderheden:	
https://predikanten.nl/vragen/
Uurbedrag	voor	incidentele	hulpdiensten:	€	30,92.

Beroepsorganisatie 

Pleitbezorger
voor Predikanten

Foto voorpagina: Geertekerk, Jasja Nottelman.
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 erk in uitvoering
 Door Sjaak Verwijs

W
100 jaar BNP op maandag 9 april

Op	maandag	9	april	2018	bestaat	de	Bond	
van	Nederlandse	Predikanten	precies	100 
jaar.	De	oprichtingsvergadering	vond	
plaats	op	9	april	1918	in	Amsterdam.	Het	
jubileum	zullen	we	vieren	met	een	bijzon-
dere	Predikantendag	in	de	Geertekerk	in	
Utrecht.	Let	wel:	op	maandag,	en	niet	op	
de	gebruikelijke	dinsdag,	zoals	aanvanke-
lijk	was	vermeld.	In	dit	nummer	vindt	u	
het	programma	van	die	dag.	U	kunt	zich	
aanmelden	tot	uiterlijk	21	maart.	

Nieuwe BNP website

Het	jubileumjaar	is	begonnen	met	een	
geheel	vernieuwde	website	www.predi-
kanten.nl.	De	nadruk	ligt	op	een	heldere	
presentatie	van	wat	de	Bond	te	bieden	
heeft	aan	ieder	die	vragen	heeft	rond	het	
predikantswerk.	Een	deel	van	de	website	is	
alleen	voor	leden	toegankelijk.	Wilt	u	dit	
gedeelte	bezoeken	dan	vragen	we	van	u	
om	een	eenmalige	registratie.	Wij	kijken	
of	u	lid	bent	van	de	Bond	en	toegang	kunt	
krijgen	tot	het	‘Alleen	voor	leden’-gedeelte.	
Daarna	kunt	u	inloggen	met	de	gegevens	
die	zullen	worden	toegestuurd.	Voor	alle	
duidelijkheid:	uw	oude	inloggegevens	die	
horen	bij	de	oude	website	zijn	niet	meer	
geldig.	Lukt	het	niet,	dan	zijn	we	graag	
bereid	met	u	naar	een	oplossing	te	zoeken.	
Graag	horen	we	hoe	het	gebruik	van	de	
vernieuwde	website	bevalt:	ook	opbou-
wende	kritiek	is	welkom.

Algemene Ledenvergadering

Het	feestelijke	karakter	en	het	programma	
van	de	komende	Predikantendag	laten	
zich	niet	goed	combineren	met	de	ALV 
zoals	die	de	laatste	jaren	aan	het	begin	van	
de	dag	plaats	vindt.	De	activiteiten	van	de	
BNP	staan	dit	jaar	alle	in	het	teken	van	het	
jubileum.	Twee	dingen	moeten	toch	
beslist	gebeuren:	de	rekening	en	verant-
woording	van	inkomsten	en	uitgaven	in	

2017,	en	de	verkiezing	van	bestuursleden.	
Aftredend	en	niet	herkiesbaar	zijn	dit	jaar	
Pieter	Huiser	en	Jasja	Nottelman.	
Kandidaat	bestuursleden	zijn	Paul	van	der	
Waal	(krijgsmachtpredikant)	en	Marieke	
den	Braber	(predikant	in	Amersfoort).	Het	
bestuur	stelt	voor	om	dit	jaar	de	ALV	via	het	
internet	te	laten	plaatsvinden.	De	verga-
derstukken	zullen	u	in	maart	digitaal	
worden	toegezonden,	vragen	kunt	u	per	
e-mail	stellen.	Mocht	u	daadwerkelijk	
willen	vergaderen	dan	kan	dat:	wanneer	
(zoals	statutair	voorgeschreven)	25	leden	
erom	verzoeken	vóór	15	maart,	zal	het	
bestuur	een	normale	ALV	beleggen.	

Gespreksnotitie over het ambt van 

predikant

Aan	alle	leden	met	een	ons	bekend	mail-
adres	is	op	15	januari	een	gespreksnotitie	
over	het	ambt	toegezonden,	samen	met	
een	voorpublicatie	van	het	artikel	uit	de	
komende	jubileumbundel	van	de	hand	van	
Susanne	Freytag.	In	dit	nummer	vertelt	zij	
hoe	zij	hierop	gekomen	is,	en	wat	het	
belang	is	van	een	heldere	visie	op	het	ambt.	
De	gespreksnotitie	is	bedoeld	voor	gebruik	
op	werkgemeenschappen	en	andere	vormen	
van	collegiaal	overleg.	Aan	u	als	leden	van	
de	BNP	willen	wij	vragen	de	notitie	op	de	
agenda	te	brengen.	Als	u	de	notitie	niet	
hebt	ontvangen	beschikken	wij	waarschijn-
lijk	niet	over	uw	mailadres:	stuur	dan	een	
mail	naar	bnp@predikanten.nl	en	u	ont-
vangt	de	stukken	per	omgaande.

Inkomstenbelasting 2017

In	dit	nummer	staat	het	jaarlijkse	belasting-
artikel,	geactualiseerd	voor	het	belastingjaar	
2017.	Net	als	in	de	voorgaande	jaren	
hebben	wij	alleen	het	eerste	deel	in	P&S	
opgenomen.	Het	tweede	deel	met	de	invul-
voorbeelden	kunnen	wij	nog	niet	aan-
bieden.	We	verwachten	deel	twee	half	maart	
op	de	BNP	website	te	kunnen	plaatsen.
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Heinrich Bedford-Strohm over 

predikantswerk

Op	het	125-jarig	jubileum	van	de	Evange-
lische	Pfarrverein	van	Württemberg	sprak	
Heinrich	Bedford-Strohm,	Landesbisschof	
van	Beieren	en	Ratsvorsitzender	van	de	
Evangelische	Kirche	in	Deutschland.	Een	
delegatie	van	de	BNP	was	daarbij	aanwezig,	
en	vond	het	een	verademing	om	de	kerklei-
ding	zo	waarderend	over	predikanten	te	
horen	spreken.	Het	gaat	over	opbranden	
voor	het	evangelie,	het	aanvaarden	van	plu-
ralisering,	de	waarde	van	‘zwakke	relaties’,	
en	oriëntatiepunten	voor	het	predikant-
schap	van	de	toekomst.	De	volledige	lezing	
treft	u	aan	in	deze	P&S	met	dank	aan	Rinze	
Marten	Witteveen	die	vertaling	bezorgde.	

Afscheid genomen maar niet  

uitgediend

De	reeks	gesprekken	met	emeriti	door	Elly	
Bakker	bevat	deze	keer	een	interview	met	
Tom	Fossen.	Een	ingezonden	bijdrage	van	
Christine	Smalbrugge-Hack	gaat	over	de	
eenzaamheid	die	zij	aantreft	in	het	zorg-
centrum	en	de	vraag	of	daar	voor	emeri-
tuspredikanten	een	taak	ligt.	

De biografie van Bé Ruijs en een 

studieconferentie in Roemenië

Pieter	Huiser	bespreekt	een	themanummer	
van	het	tijdschrift	Ophef	met	daarin	een	
biografie	van	‘Bé	van	Berlijn’	door	Willem	
van	der	Meiden.	En	ook	in	2018	is	er	weer	
een	studieconferentie	in	Roemenië	voor	
Nederlandse	predikanten	samen	met	
collega’	s	van	de	Hongaarse	protestantse	
kerk,	georganiseerd	door	Ries	Nieuwkoop.	

Oproep: BNP beeldmateriaal gezocht

De	emeriticommissie	zou	op	de	emeritidag	
op	14	november	2018	graag	herinneringen	
ophalen	aan	100	jaar	geschiedenis	van	de	
Bond	aan	de	hand	van	beeldmateriaal.	In	
het	archief	van	de	BNP	bevinden	zich	foto-
albums	en	losse	foto’s	van	bestuurders	en	
conferenties.	Maar	er	moet	veel	meer	
beeldmateriaal	zijn	bij	voormalige	bestuur-
ders	en	fotograferende	predikanten.	Als	u	
ons	hierbij	helpen	kunt	stuur	dan	een	
berichtje	naar	bnp@predikanten.nl.		u

 

Op 9 april viert de Bond haar 100 
jarig bestaan. Een goede reden voor 
een feest. Een goed moment om ook te 
bedenken dat de Vereniging van 

Predikanten in de Gereformeerde Kerken al in 1911 werd opgericht, 
zoals een oplettend lid terecht opmerkte. En we dus in zekere zin 7 
jaar te laat zijn. Sommige leden vragen zich wel eens af: “wat levert 
het lidmaatschap van de BNP mij eigenlijk op? Ik hoef nooit een 
beroep te doen op de BNP. Ik verzeil niet in ingewikkelde conflicten. 
Wat doet de BNP eigenlijk?” Heel kort door de bocht: uw traktement 
zou lager zijn wanneer de vertegenwoordigers van de BNP in het 
Georganiseerd Overleg Predikanten niet stevig voor u zouden onder-
handelen. Dat heeft niet alleen effect op de Protestanten onder ons, 
maar is ook van invloed op de inkomens van voorgangers in andere 
kerken. Daarnaast is het toch prettig te weten dat u, mocht er wel 
iets voorvallen, een beroep kunt doen op “de jongens van de Bond”, 

zoals een collega meldde. 
Tegelijkertijd houden staf en bestuur de ontwikkelingen in de kerk 
nauwlettend in de gaten. U heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat 
wij intensief bezig zijn geweest met het ontwikkelen van een visie op 
het predikantschap in deze tijd, en de voorwaarden waaronder een 
predikant zijn of haar werk kan doen.
Staf en bestuur van de Bond maken zich zorgen. Niet alleen vanwege 
de getalsmatige achteruitgang in de kerk. Dat zijn maatschappelijke 
ontwikkelingen die we niet in de hand hebben. Maar ook vanwege 
uitingen van de beleidsmakers in de Protestantse Kerk. Het predi-
kantschap is geen vanzelfsprekendheid meer in de kerk. De predikant 
wordt meer en meer klusjesman of vrouw: voor het pastoraat, het 
leiden van diensten, het ontwikkelen van een visie. En regelmatig 
wordt gezegd dat steeds meer onderdelen van het predikantswerk ook 
wel door gemeenteleden opgepakt kunnen worden.
Susanne Freytag schrijft in het artikel dat u allemaal ontvangen 

 de      oorzitterV
Door Pieter J. Huiser

Emeriti als 
vrijwilliger?
Als predikantspartner nam Christine 
Smalbrugge-Hack het initiatief tot 
een BNP- enquête, om de vrouwen 
van predikanten eens naar hun 
ervaringen in de pastorie te vragen 
(1965/6). Deze aandacht kreeg een 
vervolg in conferenties voor de 
partners van predikanten. Op latere 
leeftijd werd ze zelf theologe. Ze is 
nu 89 en bewoont een appartement 
in een Woonzorg Centrum met zorg 
binnen handbereik. Te midden van 
de zorgproblemen van 
medebewoners ziet ze innerlijke 
eenzaamheid bij veel bewoners: 

Door Christine Smalbrugge-Hack
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hebt: “Sommige ideeën over de ontwikkeling en professionalisering 
van het beroep van predikant gaan voorbij aan de wezensverbon-
denheid van ambt en gemeenschap en zijn gericht op de taken van 
de predikant als een soort klussen.”
Het is een beweging die we in de hele samenleving zien. We denken 
taakgericht: we vragen ons af welke taken er gedaan moeten 
worden, en bedenken oplossingen die de mensen die de taken uit-
voeren tot instrument maken. Zo worden mensen instrument om 
iets te bereiken, niet meer van waarde in zichzelf. We zijn op zoek 
naar zelfrijdende auto’s en treinen. In de zorg denken we na om 
robots in te zetten. Mensen zijn te duur. Die beweging gaat de kerk 
kennelijk niet voorbij.
Zouden we juist in de kerk niet een andere beweging moeten maken: 
het gaat niet alleen, of misschien wel helemaal niet om de taken die 
je moet doen en de doelen die je moet bereiken: maar om de mensen 
die met elkaar verbonden zijn, die samen werken, samen plezier 

maken, lachen en huilen. De vraag is niet: hoe kunnen we kerk zijn 
zonder dominee, maar waarom hebben we, in een maatschappij 
waarin we rijker zijn dan ooit, nauwelijks meer geld over voor de 
kerk? Voor een gemeenschap die vorm geeft aan de vragen van deze 
tijd, taal heeft voor die momenten dat je leven op de kop staat. Je 
hebt een brede laag van vakmensen nodig om leiding te geven aan 
het overdenken van die vragen. Ik zou willen dat besturen van 
kerken niet meehuilen met de wolven in het bos, maar stelling 
nemen, zich inzetten voor een brede laag van academisch gevormde 
theologen, om dit gesprek in de huiskamer, in kerkzaaltjes, en in de 
kerk te blijven voeren, en voor te gaan in de liturgie, waar die taal 
haar bron vindt.
Dit is mijn laatste column als voorzitter van het bestuur van de 
BNP. Ik geef de voorzittershamer graag over aan Susanne Freytag. 
En ik wens haar in dit werk de zegen van onze Heer en hoop dat ze 
er net zoveel plezier aan beleeft als ik heb gehad. u

Echtgenoot	(of	echtgenote)	is	overleden	of	
naar	de	zorg	voor	dementerenden	verhuisd.	
Kinderen,	vaak	tussen	de	60	en	70	plus,	
hebben	hun	eigen	omstandigheden	of	
wonen	op	afstand.	Vrienden	van	vroeger	
wonen	evenmin	naast	de	deur,	of	zijn	zelf	te	
oud	voor	bezoekjes.	Daarbij	komt	intrek	in	
de	verzorging:	het	verlaten	soms	van	het	
eigen	huis	op	weg	naar	de	laatste	fase.	Men	
voelt	zich	zeer	alleen	en	alles	is	vreemd.	
Men	zou	wel	met	iemand	willen	praten,	
maar	de	verzorging	heeft	daar	uiteraard	
geen	tijd	voor	en	is	ook	niet	altijd	geschikt	
als	gesprekspartner.	In	een	neutrale	vesti-
ging	zoals	hier	kan	een	pastor	worden	aan-
gesteld	voor	enkele	uren	per	week!	Dat	kan	
betekenen	dat	men	slechts	mensen	kan	
bezoeken	op	de	grens	van	leven	en	dood.	
Veel	verder	komt	men	niet	in	niet-kerkelijke	
tehuizen.
Zo	ontmoet	ik	hier	tussen	de	ongeveer	70 
bewoners	verschillenden	die	een	kerkelijke	
afkomst	hebben,	maar	veel	hebben	losge-
laten.	In	deze	laatste	fase	van	het	leven	komt	
de	herinnering	weer	boven,	en	de	vragen	
over	het	toch	een	keer	komende	einde.	Men	

zou	willen	praten	met	een	vertrouwd	
iemand;	al	is	het	maar	af	en	toe	een	stuk	van	
het	levensverhaal	kunnen	vertellen,	maar	
wie	heeft	daar	tijd	en	aandacht	voor?
Aandacht	daar	blijkt	het	om	te	gaan	bij	
ouderen.	Iemand	met	een	rustig	luisterende	
aanwezigheid.	Een	gezamenlijk	Manifest	uit	
verschillende	richtingen:	Gert-Jan	Segers	
(Christen	Unie),	Jan	Slagter	(Omroep	Max)	
en	Manon	Vanderkaa	(KBO-PCOB)	pleit	o.m.	
voor	

‘Actieve inzet op 
spirituele zorg…. 
Mede ter voorkoming 
van de beleving van 
voltooid leven’.

Maar	waar	zijn	de	vrijwilligers	voor	wie	dat	
beroepswerk	is	geweest?
Dan	gaat	mijn	blik	naar	emeriti!	Velen	
zullen	blij	zijn	met	hun	pensioen;	het	
gemeentewerk	werd	wat	zwaar,	maar	het	

pastorale	werk	leeft	vaak	nog	in	hart	en	
hoofd.	
Zouden	zij	niet	een	vijver	kunnen	vormen	
om	als	men	nog	gezond	is	zich	aan	te	
bieden	als	vrijwillige	bezoekbroeder/zuster	
bij	een	Wooncentrum?	Nee,	niet	om	oude	
mensen	weer	terug	te	voeren	naar	geloof	en	
kerk,	maar	met	aandacht	voor	oude	mensen	
met	de	moeiten	van	het	omgaan	met	deze	
fase	van	leven?
Dan	zou,	als	het	klikt,	de	geestelijke	een-
zaamheid,	het	tekort	aan	geschikte	vrijwilli-
gers	en	het	verlangen	van	ouderen	naar	
steun	in	deze	moeilijke	jaren	naar	een	
mogelijke	oplossing	kunnen	groeien!
Kan	de	kerk	juist	in	deze	tijd	met	de	vele	
eenzame	ouderen	nog	een	functie	
hebben?  u
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Miroslav Volf

Gastspreker	op	deze	jubileumdag	is	Miroslav	Volf.	Een	intro-
ductie	over	biografie	en	theologie	van	Volf	stond	in	het	vorige	
(november)nummer	van	P&S.	Hij	komt	op	gezamenlijke	uitnodi-
ging	van	de	Bond	en	de	Protestantse	Theologische	Universiteit.	
Deze	internationaal	vermaarde	theoloog	is	geboren	in	Kroatië	
(1956),	hoogleraar	aan	Yale	Divinity	School	(USA)	en	maakte	
naam	als	publiek	theoloog	door	zijn	boek	‘Exclusion	and	
Embrace’	over	identiteit	en	verzoening.	Hij	staat	in	een	traditie	
van	theologen	die	profetisch-kritisch	reflecteren	op	samenle-
vingsvragen	en	is	op	veel	terreinen	een	bruggenbouwer:	tussen	
Pinksterkerken	en	de	Rooms-Katholieke	Kerk,	christenen	en	
moslims,	orthodoxe	en	liberale	gelovigen.	Meer	recent	is	zijn	
boek:	‘Flourishing.	Why	We	Need	Religion	in	a	Globalized	Word’.	
Hij	zal	voor	ons	spreken	over	het	belang	van	religie,	van	kerken,	
en	predikanten	in	een	globaliserende	wereld.	Tegenover	deze	glo-
baliteit	staat	vandaag	de	nadruk	op	het	eigene,	lokale	en	natio-
nale.	Hoe	verhoudt	de	universaliteit	van	het	evangelie	zich	tot	het	
verlangen	naar	een	veilige	gemeenschap?	De	voertaal	bij	dit	
onderdeel	is	Engels.

Liturgische opening

De	dag	begint	om	10.00	uur	met	een	liturgische	opening	zoals	op	
onze	jaarlijkse	predikantendagen	in	april	gebruikelijk	is.	Ook	dit	
jaar	willen	wij	daarbij	predikanten	gedenken	die	in	het	afgelopen	
kalenderjaar	zijn	overleden.	Daarbij	mag	ook	de	lofprijzing	
klinken.	Het	Vocaal	Theologen	Ensemble	o.l.v.	Hanna	Rijken	zal	
deze	dag	muzikale	medewerking	verlenen.

Masterclass

Naast	de	ochtendlezing	voor	een	breed	publiek	verzorgt	Miroslav	
Volf	een	masterclass	voor	studenten	van	de	PThU	over	dezelfde	
thematiek	in	een	parallel	programma	aan	het	begin	van	de	
middag.	Terwijl	het	in	de	Geertekerk	lunchpauze	is,	begeven	de	
studenten	zich	naar	het	direct	om	de	hoek	gelegen	Bartholomeus-
gasthuis	voor	een	werklunch/masterclass.	Ook	hier	is	de	voertaal	
Engels.

Jubileumbundel: Preektijgers, pastores, pioniers

Na	de	lunchpauze	zal	de	jubileumbundel	worden	gepresenteerd	
onder	de	titel	‘Preektijgers,	pastores,	pioniers.	Predikantschap	
in	de	21e	eeuw’.	De	uitgave	kwam	tot	stand	in	eigen	beheer	van	
de	BNP	in	samenwerking	met	uitgeverij	Boekencentrum.	De	
bundel	bestaat	uit	bijdragen	over	het	ontstaan	en	de	blijvende	
betekenis	van	de	BNP,	reflecties	op	het	huidige		predikantschap,	Geertekerk
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De Bond van Nederlandse Predikanten viert op 
maandag 9 april 2018 zijn 100-jarig jubileum in de 
Geertekerk in Utrecht met leden, genodigden en 
belangstellenden, precies 100 jaar na de 
oprichtingsvergadering op 9 april 1918 in Amsterdam. 
De theoloog Miroslav Volf is gastspreker en geeft een 

masterclass voor studenten. De BNP 
presenteert zijn jubileumbundel 
‘Preektijgers, pastores, pioniers’ en een 
forum bespreekt de toekomst van de 
predikant in Nederland.

Door Sjaak Verwijs

Maandag 9 april 2018 Geertekerk Utrecht

100 Jaar Bond van Nederlandse Predikanten
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en	groepsgesprekken	en	geschreven	zelf-
portretten	over	de	predikant	van	nu.	Hoe	
zien	verschillende	generaties	predikanten	
hun	werk	in	de	gemeente	of	op	een	pio-
niersplek,	en	hun	toekomst	binnen	of	
buiten	de	kerk?	Wat	verandert	en	wat	blijft	
in	het	ambt	van	predikant,	en:	heeft	het	
nog	toekomst	als	academisch	en	betaald	
beroep?

Dominee Gremdaat

Op	het	programma	staat	om	14.30	uur	een	
‘preek’	van	dominee	Gremdaat,	alter	ego	
van	de	cabaretier	Paul	Haenen,	die	met	
milde	humor	in	de	huid	van	dominees	
weet	te	kruipen:	“Kent	u	die	uitdrukking?”

Forumdiscussie

In	het	middagprogramma	vindt	van	15.00 
– 16.00	uur	een	discussie	plaats	met	een	
forum,	bestaande	uit:	prof.	Mechteld	
Jansen	(hoogleraar	missiologie	en	rector	
van	de	PThU),	ds.	René	de	Reuver	(sinds	
2016	scriba	van	de	Protestantse	Kerk),	ds.	
Joost	Röselaers	(sinds	2017	algemeen	
secretaris	van	de	Remonstrantse	
Broederschap),	ds.	Gerard	van	Zanden	
(predikant	in	Urk)	en	ds.	Janneke	Nijboer	
(pionier	in	Noordwijk).	De	laatste	twee	
leverden	een	persoonlijke	bijdrage	aan	de	
jubileumbundel.	Het	forumgesprek	zal	
gaan	over	de	predikant	van	nu	en	hoe	het	
predikantschap	eruit	zal	zien	in	ons	land	
waar	kerken	kleiner	worden,	bestaande	
structuren	onder	druk	staan,	en	nieuwe	
vormen	van	kerkelijke	presentie	in	ontwik-
keling	zijn.	Wat	betekent	dit	voor	het	pre-
dikantschap:	behoudt	het	een	lokale	
verworteling,	of	wordt	het	steeds	flexibeler	
en	fragmentarischer?	Heeft	de	‘klassieke	
predikant’	nog	toekomst?

Geertekerk

De	Geertekerk	ligt	circa	15	minuten	lopen	
van	het	Centraal	Station,	het	streekbussta-
tion	en	het	stadsbusstation.	Stadsbuslijn	2	
(vanaf	het	Centraal	Station:	richting	
Museum	kwartier),	uitstaphalte	
Universiteits	kwartier,	brengt	u	op	350	meter	
van	de	kerk	(5	minuten	lopen).	De	
Geertekerk	is	met	de	auto	te	bereiken	vanaf	
de	Catharijne	singel.	Nabijgelegen	parkeerga-
rages	zijn	te	vinden	aan	de	Springweg	en	in	
het	Stationsgebied. u

Predikantendag 9 april 2018

Locatie: Geertekerk Utrecht

Aanmelden:  www.predikanten.nl

Tot: uiterlijk 21 maart

Leden: toegang vrij

Niet-leden: € 40,00

Programma

Ontvangst: vanaf 9.15 uur

Liturgische opening: 10.00 uur

Lezing Volf: 11.00 uur

Lunchpauze: 12.30 uur

Presentatie bundel: 14.15 uur

Paul Haenen: 14.30 uur

Forum: 15.00 uur

Koffie/borrel 16.00 uur

Gerard van Zanden

Janneke Nijboer

Dominee Gremdaat

Miroslav Volf
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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	2017	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	september	2018,	maar	langer	is	ook	mogelijk,	mits	goed	
gemotiveerd	en	veelal	wordt	gevraagd	om	een	schatting	van	het	
inkomen	over	2017	en	2018.	Indien	een	belastingadviseur	uw	
aangifte	verzorgt,	is	uitstel	mogelijk	tot	1	mei	2019	op	grond	van	
de	Leidraad	uitstelregeling	Belastingconsulenten.	De	regels	voor	
het	verlenen	van	uitstel	zijn	strenger	geworden.	Wanneer	in	de	
jaren	2014	t/m	2016	de	aangifte	tweemaal	te	laat	is	ingediend,	
moet	u	er	rekening	mee	houden	dat	geen	uitstel	wordt	verleend.	
Let	op	de	inleveringsdatum	zoals	vermeld	op	de	aangiftebrief.	

Indien	u	recht	meent	te	hebben	op	een	teruggave	en	u	de	aangifte	
voor	1	mei	2018	ingediend	heeft	dan	legt	de	belastingdienst	voor	
1	juli	2018	de	definitieve	aanslag	of	een	voorlopige	aanslag	
(teruggave)	op.
Deze	toelichting	spreekt	over	kerkrentmeesters	en	Beheer-
commissie	Centrale	Kas	predikantstraktementen	(BCKP),	uitgaande	
van	gemeentepredikanten	in	de	PKN.	Predikanten	uit	andere	kerken	
dienen	hiervoor	de	eigen	uitkerende	instantie	te	lezen.	

2. Algemeen

2.1 Administratie

Belangrijk bij de administratie

- het hele jaar door bijhouden 

- bonnetjes bewaren

Aangifte 2017 inkomstenbelasting 
Aan de digitalisering van belastingzaken zijn wij zo langzamerhand gewend geraakt. De belastingdienst stimuleert 
het gebruik van de voor-ingevulde aangifte en dan is het van belang dat zoveel mogelijk de gegevens van 
uitkeringsinstanties en werkgevers, banken en gemeenten, bekend zijn. De vooraf ingevulde aangifte is vanaf 
maart beschikbaar en dat geldt ook voor het aangifteprogramma.  
Net zoals de voorafgaande twee jaren krijgen de belastingplichtigen 2 maanden de tijd om de aangifte te 
controleren en aan te vullen. De inlevertermijn is 1 mei 2018. 
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 

Voor predikanten die echt werknemer (dus geen pseudo-

werknemer) zijn (zoals geestelijk verzorgers, predikanten in 

de EBG, de ADS, en predikanten in algemene dienst van de 

PKN) is met name van belang wat ook voor emeriti is 

geschreven (2.1, 2.5 en 3.6; verder 3.3 en 4).
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Het	basisprincipe	van	een	administratie	is	dat	men	het	gehele	jaar	
door	bijhoudt	en	aantekent,	wat	wordt	uitgegeven	aan	beroepskosten	
(zie	onder	4)	en	wat	als	inkomen	(zie	bij	3)	wordt	ontvangen.
Ook	de	persoonlijke	aftrekposten,	bijvoorbeeld	giften	en	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)

Uitbetaling 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:

  1.1.2017  31.12.2017   1.1.2017  31.12.2017

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	2017):
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	
€	250.	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”

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	terug-
houdendheid.	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	5,4%.	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	werkkostenrege-
ling	geldt	voor	alle	vergoedingen,	verstrekkingen	en	ter	beschikking	
gestelde	voorzieningen	die	tot	het	loon	uit	tegenwoordige	dienstbe-
trekking	horen.	Voor	computers,	mobiele	communicatiemiddelen	
e.d.	geldt	het	noodzakelijkheidscriterium.	Dit	houdt	in	dat	de	
werknemer	zonder	de	voorziening	zijn	dienstbetrekking	niet	goed	
kan	uitoefenen.	Daarnaast	geldt	de	gebruikelijkheidstoets.	Ten	
eerste	moet	de	omvang	van	de	vergoeding	of	verstrekking	gebruike-
lijk	zijn,	dat	wil	zeggen	dat	deze	niet	meer	dan	30%	mag	afwijken	
van	wat	in	vergelijkbare	omstandigheden	gebruikelijk	is.	Ten	tweede	
moet	het	onderbrengen	van	de	vergoeding	of	verstrekking	in	de	
werkkostenregeling	gebruikelijk	zijn.
Bijvoorbeeld:	wat	is	de	aard	van	de	vergoeding/verstrekking,	wat	is	
de	waarde,	hoe	werd	met	de	vergoeding/verstrekking	omgegaan	
vóór	de	invoering	van	de	WKR,	krijgen	collega’s	of	vergelijkbare	
werknemers	bij	een	andere	werkgever	deze	vergoeding/verstrekking	
ook?
Vergoedingen,	verstrekkingen	of	terbeschikkingstellingen	van	
maximaal	€	2.400	per	persoon	per	jaar	worden	ieder	geval	als	
gebruikelijk	beschouwd.	

Voor	bepaalde	zaken	gelden	gerichte	vrijstellingen	(zoals	vergoe-
ding	reiskosten,	vakliteratuur	etc.)	en	kunnen	deze	onbelast	worden	
vergoed	of	verstrekt.	Binnen	de	regeling	is	in	2017	maximaal	1,2% 
van	het	totale	fiscale	loon	(ook	wel	de	vrije	ruimte	genoemd)	vrij	te	
besteden	aan	onbelaste	vergoedingen	en	verstrekkingen.	Wordt	deze	
grens	overschreden,	dan	moet	de	inhoudingsplichtige	80%	loonbe-
lasting	over	het	meerdere	afdragen.	Dit	is	een	eindheffing	die	voor	
de	werknemer	niet	verrekenbaar	is	zoals	de	normale	loonheffingen.

Wel	kan	bij	Opting-in	(belastingtechnisch	gezien)	gebruik	worden	
gemaakt	van	de	onbelaste	jubileumuitkering.	De	fietsregeling	is	
slechts	mogelijk	binnen	het	kader	van	de	Werkkostenregeling.	

Preekbeurten	en	andere	opbrengsten	die	niet	van	de	eigen	kerken-
raad	of	van	de	BCKP	worden	ontvangen,	moeten	apart	worden	ver-
antwoord	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	zelf-
standigenaftrek	en	oudedagsreserve.	Hoewel	de	predikant	resultaat	
uit	overige	werkzaamheden	geniet,	geldt	de	terbeschikkingsvrijstel-
ling	niet	voor	deze	inkomsten.

c. Welke keuze?
Welke	keuze	voordeliger	is	hangt	af	van	de	situatie.	Opting-in	is	
eenvoudig	(geen	kostenaftrek).	Maar	opting-in	houdt	niet	in	dat	de	
ontvangen	onkostenvergoedingen	zonder	meer	onbelast	zijn.	Voorts	
dient	rekening	te	worden	gehouden	met	de	Werkkostenregeling,	zie	
hiervoor.	De	kosten	waarvoor	buiten	de	vrije	ruimte	een	vergoeding	
is	ontvangen,	zullen	aannemelijk	gemaakt	moeten	worden:	anders	is	
de	onkostenvergoeding	alsnog	belast	(eindheffing).	Er is dus admi-
nistratieplicht.	Opting-in	is	interessant	in	jaren	waarin	iets	bijzon-
ders	plaatsvindt.	Bijvoorbeeld,	een	jubileumjaar	met	een	onbelaste	
jubileumgratificatie	Bij	dat	punt	is	wel	een	discussie	over	welke	
dienstjaren	daarvoor	meetellen	(alleen	de	opting-in	jaren	of	mogen	
de	pseudo-ondernemer	jaren	ook	worden	meegerekend).	Voor	pre-
dikanten	in	de	PKN	geldt	dit	in	de	regel	niet.	Zoals	gezegd:	de	BCKP 
werkt	vanwege	de	hoge	kosten	niet	mee.
Bij	de	afweging	moet	ook	worden	meegewogen	dat	de	waarde	vrij	
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wonen	(waarover	belasting	moet	worden	betaald)	bij	pseudo-onder-
nemers	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.	.
Ook	kan	opting-in	van	belang	zijn	voor	een	emeritus	die	structurele	
hulpdiensten	verricht.

De bijverdiensten zijn inkomsten uit overig werk en de 

daarvoor gemaakte kosten zijn aftrekbaar. Er moet dan wel 

een administratie (zie 2.1) worden bijgehouden

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	1,80%	van	de	WOZ-waarde.	
Boven	€	1.060.000	geldt	een	hogere	bijtelling.	Bij	de	aftrekbare	
beroepskosten	kan	de	‘bijdrage	wonen’	worden	opgenomen.

b. voor opting-in en voor werknemers 
De	waarde	vrij	wonen	(normbedrag)	wordt	gesteld	op	18%	van	het	

traktement	bij	een	werkweek	van	36	uur.	Bij	de	berekening	gaat	
het	om	het	bruto-traktement,	dus	inclusief	vakantiegeld,	einde-
jaarsuitkering,	vergoeding	ziektekostenverzekering	enz.	De	inge-
houden	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	werkkos-
tenregeling	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	
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regeling	van	vrijstellingen	bij	bepaalde	jubilea.	Bij	bijv.	een	ambts-
jubileum	is	de	door	de	BCKP	uitbetaalde	gratificatie	belast,	tenzij	
het	de	pseudo-werknemer-predikant	betreft.
Geschenken	gedaan	in	andere	vorm	(bijv.	een	reis)	door	de	
kerkrentmeesters,	zijn	belast	voor	het	bedrag	van	de	(inkoop)
factuur.	
Alle	schenkingen	in	geld	of	goederen,	van	gemeenteleden	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.	Voor	de	auto	met	een	eerste	toelating	(kenteken)	vanaf	
1	januari	2017	geldt	de	volgende	tabel:

 Aantal privé kilometers Percentage bijtelling

 0 - 500 km 0%

 501 – meer km 22%

Voor	auto’s	met	een	lage	CO2	uitstoot	geldt	4%,	waarbij	het	per-
centage	afhankelijk	is	van	de	CO2	uitstoot.	Voor	auto’s	ouder	dan	
15	jaar	worden	voornoemde	percentages,	welke	overigens	niet	
over	de	cataloguswaarde	maar	over	de	waarde	in	het	economische	
verkeer	worden	berekend,	verhoogd	met	13%-punt.	Na	1	juli	2012 
worden	de	bij	de	percentages	behorende	CO2	normen	stapsgewijs	
verlaagd	tot	de	emissienorm	van	0	gram	per	km.	In	de	regel	geldt	
het	percentage	dat	geldt	bij	de	eerste	tenaamstelling	voor	een	
periode	van	60	maanden.	Afhankelijk	van	het	jaar	van	de	eerste	
toelating	van	de	auto	gelden	verschillende	bijtellingspercentages	
(is	de	auto	bijvoorbeeld	in	2016	toegelaten	dan	blijft	het	maximale	
bijtellingspercentage	van	25%	voor	60	maanden	gelden).	
Voor	de	berekening	van	het	aantal	privé	kilometers	tellen	de	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 22% of 4% van de 

cataloguswaarde

Wordt	op	jaarbasis	minder	dan	500	km	privé	gereden	dan	moet	u	
dit	kunnen	bewijzen.	In	de	regel	worden	dan	alleen	de	privé	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	22%	van	de	cataloguswaarde	(zie	
boven).	In	het	algemeen	kan	worden	gesteld	dat	slechts	de	auto	die	
geheel	voor	het	werk	wordt	bestemd	een	aftrekpost	kan	vormen.
In	normale	situaties	maakt	u	gebruik	van	de	regeling	waarbij	per	
zakelijke	kilometer	€	0,19	als	kosten	in	aftrek	wordt	gebracht.	Dit	is	
eenvoudiger	en	meestal	voordeliger.

3.6 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-
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werven	mogen	als	onkosten	in	mindering	worden	gebracht.

Voordelen	(en	nadelen)	die	verband	houden	met	liefhebberijen,	
speculatie,	loterijen	en	prijsvragen	vallen	hier	niet	onder.
Wel	de	inkomsten	uit	het	houden	van	kostgangers,	inkomsten	die	
te	maken	hebben	met	werkzaamheden	die	actief	vermogensbeheer	
te	buiten	gaan,	auteursrechten,	lezingen,	preekbeurten,	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

4.1 Algemeen

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	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	voldoende	
om	aan	de	strengere	eisen	te	voldoen.	In veel gevallen gaat dit niet 
op en verdwijnt de feitelijke erkenning van de werkkamer voor de 
predikant.

Geen zelfstandige werkruimte

-  pseudo-werknemer-predikant: tot de te belasten 

huurwaarde hoort ook de werkruimte;

-  pseudo-ondernemer-predikant: geen aftrek meer van de 

kosten van de werkruimte.

Wel zelfstandige werkruimte

-  pseudo-werknemer-predikant: bij de te belasten 

huurwaarde blijft de werkruimte buiten beschouwing.

-  pseudo-ondernemer-predikant: wel aftrek van de kosten 

van de werkruimte.

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	part	time	predikanten	die	
naast	hun	predikantschap	elders	in	loondienst	zijn,	is	aftrek	
wegens	werkruimte	niet	mogelijk.
Voor	emeriti	én	voor	de	pseudo-werknemer-predikant	of	voor	
degenen	in	loondienst	is	aftrek	wegens	werkruimte	in	de	regel	niet	
meer	mogelijk.	

Wordt	elders,	dus	buiten	de	eigen	woning,	door	de	pseudo	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 (vereenvoudigde) methode 
Vooraf	dient	wel	een	kanttekening	te	worden	gemaakt.	De	forfai-
taire	methode	heeft	geen	grondslag	in	wet-	en	regelgeving,	maar	is	
gebaseerd	op	gemiddelden	en	ervaringscijfers	in	de	praktijk.	Het	
voordeel	is	de	eenvoud.	
De	vereenvoudigde	methode	houdt	het	volgende	in:
I.	 Wanneer	de	woning	zelf	wordt	gehuurd:	
	 aftrek	van	het	percentage	dat	het	aandeel	van	werkruimte	in	

de	totale	woning	aangeeft	van	de	totale	op	jaarbasis	betaalde	
huur	(bij	een	gehuurde	woning	–	dus	geen	pastorie)	
Bijvoorbeeld	een	jaarhuur	van	€	12.000	x	10%	(het	aandeel	
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van	de	werkruimte	in	de	woning)	=	€	1.200	(de	aftrekpost),	
of	
II.	 Bij	een	eigen	woning:
	 het	percentage	dat	het	aandeel	van	werkruimte	in	de	totale	

woning	aangeeft	van	2,4	maal	het	huurwaardeforfait	(bij	een	
eigen	woning).	Zie	de	opmerking	vooraf.	Niet	alle	inspecteurs	
gaan	mee	in	de	redenering	van	gemiddelden	en	
ervaringscijfers.

	 Stel	de	WOZ	waarde	van	de	woning	bedraagt	€	250.000.	Het	
huurwaardeforfait	bedraagt	0,75%	ofwel	€	1.875.	Het	aandeel	
van	de	werkruimte	is	stel	10%,	ofwel	€	187,50.	Dit	bedrag	
wordt	vermenigvuldigd	met	2,4	zodat	de	aftrekpost	voor	de	
werkkamer	uiteindelijk	€	450,--	bedraagt.	

III.	Bij	een	pastorie	(ook	als	deze	wordt	gehuurd	door	kerkrent-
meesters	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	1,8%	van	€	250.000	als	inkomen	aange-
geven,	ofwel	€	4.500.	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	€	4.500	ofwel	€	450.	

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	€	187,50.	

Welke	keuze	voordeliger	is,	is	een	kwestie	van	rekenen.	Wanneer	
gekozen	wordt	voor	de	eenvoud,	dan	verdient	de	aftrek	volgens	de	
vereenvoudigde	methode	(het	deel	van	de	pastorie	in	%)	zoals	
hiervoor	uitgewerkt	onder	III	de	voorkeur.	De	werktijd-onafhan-
kelijke	onkostenvergoeding	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	belastingdienst	eens	bent.

Let op: is aftrek van de werkruimte zelf niet mogelijk, dan zijn 

de bijkomende kosten zoals energie, onderhoud, 

schoonmaak enz., ook niet aftrekbaar.

4.5 Telefoon

Telefoonkosten,	kosten	van	internet	en	andere	middelen	van	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	€	20,00	voor	een	bijeenkomst	waar	
10	personen	bij	aanwezig	zijn	lijkt	mij	beslist	niet	onredelijk.	Het	
is	voldoende	wanneer	de	kosten	op	redelijke	wijze	aannemelijk	
worden	gemaakt,	bijvoorbeeld	aan	de	hand	van	de	bijgehouden	
bijeenkomsten.	
De	regeling	gaat	dus	voor	de	pseudo-werknemer-predikant	niet	
zover	dat	een	bepaald	bedrag	zonder	meer	wordt	vrijgesteld.	
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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	onder-
houd.	De	jacquet	als	ambtskleding	is	momenteel	betwist.	Gewone,	
representatieve	kleding	en	ook	het	zwarte	pak	met	aan	en	toebe-
horen	zijn	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 Computer / laptop / beeldapparatuur e.d.

Deze	post	geldt	voor	de	kosten	van	aanschaf	van	apparatuur.	De	aan-
schafkosten	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	rest-
waarde	worden	verwaarloosd.	Met	privé	gebruik	zou	ik	voor	een	
computer	die	hoofdzakelijk	voor	het	werk	wordt	gebruikt,	geen	
rekening	houden.
Is	er	sprake	van	een	nagenoeg	geheel	zakelijk	gebruik,	dan	mag	de	
pc	of	laptop	belastingvrij	door	de	werkgever	ter	beschikking	aan	de	
werknemer	(pseudo-werknemer-predikant)	worden	gesteld.
Kosten	van	zakelijk	internet	gebruik	zijn	eveneens	aftrekbaar.	
De	werktijdafhankelijke	onkostenvergoeding	is	deels	bedoeld	voor	
deze	kostencategorie.	Derhalve	kunnen	deze	kosten,	wanneer	het	
privé	gebruik	te	verwaarlozen	is,	volledig	in	aftrek	worden	gebracht.

4.16 Administratiekosten

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

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, 

(elektrische) 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.	Wanneer	de	kosten	van	overbrenging	van	de	inboedel	worden	
vergoed,	dan	zijn	de	kosten	van	de	verhuizing	zelf	zijn	niet	aftrek-
baar.	Binnen	de	Protestantse	Kerk	bedraagt	de	inrichtingskosten-
vergoeding	maximaal	€	5.818,46	en	daarnaast	worden	de	kosten	
van	de	verhuizing	zelf	(onder	voorwaarden)	vergoed.
Voor	de	pseudo-ondernemer-predikant	geldt	dat	de	ontvangen	
vergoedingen	(inrichtingskostenvergoeding	en	vergoeding	kosten	
overbrenging)	als	inkomsten	moeten	worden	aangegeven.	Voorts	
zijn	de	verhuis-	en	inrichtingskosten	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).	
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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	voorkomen),	
kan	door	de	kerkrentmeesters	aan	de	echtgenoot	van	de	predikant	
worden	toegekend	als	tegemoetkoming	voor	het	werk	dat	de	echt-
genoot	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	
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 2018 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	
maatschappelijke	ondersteuning);

	 -		wanneer	u	getrouwd	bent	geweest	met	iemand	die	al	een	
kind	uit	een	eerdere	relatie	had	en	dat	stiefkind	bij	u	
inwoont.	Keuzemogelijkheid	wanneer	u	of	uw	stiefkind	bij	
het	begin	van	het	kalenderjaar	jonger	bent	dan	27	jaar;

	 -		het	jaar	ervoor	ook	sprake	was	van	fiscaal	partnerschap.
Wanneer	sprake	is	van	partnerschap	gedurende	een	gedeelte	van	
het	jaar,	dan	mag	voor	het	hele	jaar	gekozen	worden	voor	
partnerschap.

5.3 Box 1: werk en woning

5.3.1 (Pseudo-) werknemer

In	het	onderdeel	Box 1: werk en woning,	kunt	u	aangeven	welke	
onderdelen	voor	u	van	toepassing	zijn.
Voor	de	predikant	die	geregistreerd	staat	als	pseudo-werknemer 
is	het	onderdeel Loon en ziektewetuitkeringen	van	toepassing.
De	pseudo-werknemer-predikant	(en	ook	de	predikant	die	in	
loondienst	is	van	een	instelling	o.i.d.)	dient	opgave	te	doen	van	de	
inkomsten,	de	ingehouden	loonheffing	en	de	arbeidskorting,	zoals	
die	op	de	jaaropgave	voorkomen.	
Voor	de	emeritus	het	onderdeel	dat	betrekking	heeft	op	AOW, pen-
sioen, lijfrente e.a.	De	emeritus	vult	t.a.v.	de	inkomsten	uit	vroe-
gere	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	
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bijbehorende	schuld)	in	Box	III	worden	aangegeven.	Deze	tege-
moetkoming	geldt	voor	maximaal	3	jaar	na	het	jaar	van	het	ver-
laten	van	de	eigen	woning.
Een	andere	tegemoetkoming	is	dat	wanneer	u	na	28	oktober	2012 
de	woning	heeft	verkocht	en	na	aflossing	van	de	hypotheek	wordt	
geconfronteerd	met	een	restschuld:	de	over	de	restschuld	betaalde	
rente	is	aftrekbaar	tot	maximaal	10	jaar	na	de	datum	van	verkoop	
van	de	woning.

Wanneer	u	heeft	aangegeven	in	hoeverre	de	woning	uw	eigendom	
is,	is	het	van	belang	gedurende	welke	periode	u	de	woning	in	bezit	
heeft	gehad	en	wat	de	door	de	burgerlijke	gemeente	vastgestelde	
WOZ-waarde	is.	Zo	wordt	het	eigen	woningforfait	berekend.	
Wanneer	u	van	mening	bent	dat	de	WOZ-waarde	door	de	gemeente	
te	hoog	is	vastgesteld,	dan	kunt	u	daartegen	bezwaar	aantekenen.	
Betaalde	hypotheekrente	en	kosten	eigen	woningschuld	zijn	
aftrekbaar,	evenals	periodieke	betalingen	voor	erfpacht,	opstal	of	
beklemming.	Met	ingang	van	1	januari	2013	mag	u	voor	nieuwe 
leningen	alleen	rente	aftrekken	als	u	de	lening	annuïtair	dan	wel	
lineair	aflost	binnen	een	termijn	van	maximaal	30	jaar.	Let	er	ver-
volgens	op	dat	onderhandse	leningen	(bijv.	leningen	afgesloten	bij	
een	familielid)	gemeld	worden	in	de	aangifte	Inkomstenbelasting.
In	de	aangifte	wordt	tevens	de	totale	woningschuld	vermeld	en	
moet	worden	aangegeven	of	u	gebruik	maakt	van	vrijstelling	voor	
een	uitkering	uit	een	kapitaalverzekering	t.b.v.	de	eigen	woning.	
Vanaf	2017	geldt	voor	hogere	inkomens	(een	belastbaar	inkomen	
in	Box	1	boven	€	67.072)	een	aftrekbeperking.	Het	belastingvoor-
deel	bedraagt	geen	52%,	maar	maximaal	50%.	De	komende	jaren	
wordt	de	aftrek	verder	beperkt	(afgezien	van	de	in	het	Regeer-
akkoord	aangegeven	belastingplannen).	Daarmee	wordt	bereikt	
dat	hypotheekrente	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 1,80 % 

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	2017	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,	2016:

arbeidsinkomsten 2016  € ……

af : franchise  -  12.032

premiegrondslag (maximaal € 103.317)  € …..…

13,8% van premiegrondslag  € …..…

af : 6,5 x aan 2016 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 2017 betaalde premies zijn 

aftrekbaar.

Maximaal	kan	via	de	Reserveringsruimte	€	7.110	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	€	14.039.	

Tenslotte	zij	vermeld	dat	er	strenge	regels	gelden	bij	afkoop	/	 
belening	/	verkoop	en	emigratie.	Wat	wel	mag	is	de	uitbetaling	van	
een	kleinere	polis:	het	bedrag	mag	niet	lager	zijn	dan	€	4.316.	
De	ontvangen	afkoopsom	dient,	wanneer	er	geen	loonheffing	is	
ingehouden,	hier	aan	te	worden	gegeven.
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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 lijfrenten 
die niet onder de loonheffing vielen en andere negatieve uitgaven 
voor inkomensvoorzieningen. 
 
5.4 Box 2: aanmerkelijk belang

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

Indien	de	waarde	van	uw	bezittingen	meer	bedraagt	dan	€	25.000 
(of	samen	met	uw	partner	€	50.000)	dient	u	dit	vermogen	aan	te	
geven.	Ook	het	vermogen	van	minderjarige	kinderen	dient	te	
worden	opgegeven.	Bepalend	is	de	stand	van	de	bezittingen	per	
1	januari	2017	van	het	jaar.	
Vergeet	niet	de	buitenlandse	spaar-	en	bankrekeningen,	dus	ook	
de	rekeningen	waarvoor	de	Europese	spaarrenterichtlijn	geldt.	In	
de	meeste	gevallen	wordt	geen	bronheffing	ingehouden,	maar	zo	
dit	wel	het	geval	is,	dan	moet	u	deze	bronheffing	vermelden	bij	de	
te	verrekenen	bedragen	en	wordt	de	bronheffing	vervolgens	met	
uw	belastingaanslag	verrekend.

Vrijgestelde	bezittingen	hoeft	u	hier	niet	te	vermelden.	
Voorbeelden	zijn:	de	levenslooprekening,	groene	beleggingen	en	
de	spaar-	of	beleggingsrekening	(banksparen)	die	u	aanhoudt	in	
verband	met	de	hypotheek	op	de	eigen	woning	(de	voorwaarden	
zijn	gelijk	aan	de	voorwaarden	die	gelden	voor	de	kapitaalsverze-
kering	eigen	woning).	Schulden	mits	het	totaal	meer	bedraagt	dan	
€	3.000	(per	persoon)	komen	in	mindering	op	de	bezittingen.	
Het	rendement	en	de	heffing	wordt	vanaf	2017	volgens	het	vol-
gende	schema	berekend:

Forfaitair rendement vermogensmix en effectief belasting-

tarief in box 3:

Rendementsgrondslag Forfaitair rendement Effectief 

vermogensmix belastingtarief

€ 25.000 - € 100.000 2,87% 0,86%

€ 100.000 - € 1.000.000 4,6% 1,38% 

meer dan € 1.000.000 5,39% 1,62%

Forfaitair rendement en belastingheffing in box 3

Grondslag sparen Voordeel uit Belastingheffing

en beleggen sparen en beleggen in box 3

1e schijf € 75.000 € 2.153 € 645 

2e schijf € 900.000  € 41.403 (+ € 2.153) € 12.420 (+ € 645)

3e schijf meerdere 5,39% van het meerdere 30% van het voor

boven € 975.000 (+ € 43.556) deel uit sparen en

   beleggen (+€ 13.065)

Bij	de	zogenaamde	vermogensmix	wordt	gerekend	met	een	
bepaald	rendement	afhankelijk	van	de	hoogte	van	het	vermogen.	
Bij	lagere	vermogens	is	het	rendement	het	laagste	en	bij	een	ver-
mogen	van	€	1.000.000	of	meer	is	het	(forfaitair)	rendement	het	
hoogste.
De	schijven	gelden	per	persoon,	dus	kunnen	fiscale	partners	het	
vermogen	zo	verdelen	dat	zij	eerst	de	lagere	schijven	benutten.	Dit	
systeem	is	in	de	plaats	gekomen	van	het	flink	bekritiseerde	vaste	
rendementspercentage	van	4%.	Het	rendement	wordt	dus	nu	op	
een	andere	manier	berekend.	Het	uiteindelijk	vastgestelde	rende-
ment	is	belast	tegen	een	tarief	van	30%	(het	tarief	is	niet	gewijzigd,	
alleen	de	berekening	van	het	rendement).

5.6 Aftrekposten (persoonsgebonden aftrek)

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

aan de ex-partner

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

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

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	
voorschrift	en	onder	begeleiding	van	een	arts:	accupunctuur,	
revalidatie,	homeopathie.

	 Ooglaserbehandelingen	zijn	uitgesloten.
b.	 Medicijnen	op	doktersvoorschrift
	 Alleen	de	door	artsen	voorgeschreven	(homeopathische)	

medicijnen	zijn	nog	aftrekbaar	voorzover	geen	vergoeding	
werd	gekregen.

c.	 Bepaalde	hulpmiddelen	en	aanpassingen
	 Brillen,	contactlenzen,	laserbehandelingen	zijn	niet	aftrekbaar.	

Hulpmiddelen	die	nodig	zijn	voor	slechtzienden	en	blinden	
zijn	wel	aftrekbaar	(blindengeleidehond,	blindenstok,	bepaalde	
aanpassingen	aan	de	computer).	Aftrekbaar	zijn	de	kosten	
voor	gehoorapparaten	(minus	de	verplichte	eigen	bijdrage	
hiervoor	en	onder	strengere	voorwaarden),	steunzolen,	
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kunstgebit,	prothesen.	Bij	aanpassingen	moet	het	gaan	om	
aanpassingen	welke	hoofdzakelijk	door	de	invalide	worden	
gebruikt,	zoals	een	aangepaste	auto.	Niet	meer	aftrekbaar	zijn	
hulpmiddelen	voor	de	mobiliteit,	zoals	een	rolstoel,	rollator	
en	scootmobiel,	aangeschaft	na	31	december	2013.	De	
afschrijving	met	betrekking	tot	uitgaven	vóór	1	januari	2014 
is	nog	wel	aftrekbaar.	Aanpassingen	aan	de	woning	(traplift,	
invalidentoilet	e.d.)	zijn	ook	niet	meer	aftrekbaar.

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

de	toelichting	van	het	aangifteprogramma.
f.	 Uitgaven	voor	extra	gezinshulp	(minus	drempel)
g.	 Extra	uitgaven	voor	kleding	en	beddengoed
	 Hiervoor	gelden	vaste	aftrekbedragen	(resp.	€	300	en	€	750)
h.	 Reiskosten	ziekenbezoek
	 Ook	reiskosten	i.v.m.	ziekenbezoek	met	wie	een	gezamenlijke	

huishouding	werd	gevoerd	(verpleegduur	langer	dan	
1	maand),	enkele	reisafstand	meer	dan	10	km,	zijn	aftrekbaar	
met	€	0,19	per	km,	openbaar	vervoer	is	volledig	aftrekbaar)

Derhalve niet aftrekbaar: kosten	van	begrafenis/crematie,	
adoptie,	bevalling,	de	aanvullende	verzekering	en	de	eigen	bij-
drage	CAK.

Drempel
De	drempel	bedraagt	1,65%	van	het	gezamenlijke	drempelink-
omen	(voor	toepassing	van	de	persoonsgebonden	aftrek)	van	u	
en	uw	fiscale	partner.	Is	het	inkomen	lager	dan	€	7.586	voor	
degenen	zonder	fiscale	partner	en	€	15.172	voor	degenen	met	
fiscale	partner,	dan	bedraagt	de	drempel	€	129	voor	degenen	
zonder	fiscale	partner	en	€	258	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	€	40.296	dan	bedraagt	de	drempel	€	664	plus	5,75%	van	het	
meerdere	(gezamenlijke)	verzamelinkomen	(vóór	toepassing	per-
soonsgebonden	aftrek)	boven	€	40.296.
Voor	belastingplichtige	of	partner	die	op	1	januari	2017	de	AOW 
leeftijd	nog	niet	heeft	bereikt	met	een	inkomen	van	€	34.130	of	
lager,	worden	bepaalde	specifieke	zorgkosten	vermenigvuldigd	met	
40%.	Wanneer	één	van	de	partners	de	AOW	gerechtigde	leeftijd	
heeft	bereikt	dan	bedraagt	de	vermenigvuldigingsfactor	113%.

Verzilvering uitgaven
Wanneer	de	specifieke	zorgkosten	door	de	omvang	van	de	hef-
fingskorting	niet	volledig	verrekenbaar	zijn	is	er,	om	het	belasting-
voordeel	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	inkomstenbe-
lasting	over	het	voorgaande	jaar.	Wilt	u	in	2018	dus	in	aanmerking	
komen	voor	de	Regeling	tegemoetkoming	specifieke	zorgkosten	
(TSZ),	dan	moet	u	wel	aangifte	doen	over	het	belastingjaar	2017.	
De	Belastingdienst	stelt	vast	of	u	in	aanmerking	komt	voor	een	
tegemoetkoming	en	betaalt	deze	vervolgens	uit:	een	apart	verzoek	
is	niet	nodig.	

Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten 
van 21 jaar of ouder 
Wanneer	een	ernstig	gehandicapt	kind,	broer/zus,	of	een	onder	uw	
mentorschap	gesteld	persoon	van	21	jaar	of	ouder	verpleegd	wordt	
in	bijvoorbeeld	een	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	aftrek-
baar.	Wanneer	er	sprake	is	van	recht	op	studiefinanciering	zijn	de	
studiekosten	niet	meer	aftrekbaar.
Het	gaat	alleen	om	scholingsuitgaven	van	u	en	uw	fiscale	partner	
voor	zover	zij	betrekking	hebben	op	uitgaven	ter	vergroting	van	
kennis	met	het	oog	op	een	financiële/economische	positieverbete-
ring.	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	verwervings-
kosten	en	derhalve	aftrekbaar	bij	beroepskosten.
De	aftrek	van	scholingsuitgaven	(studiekosten)	is	beperkt	tot	de	
verplichte	en	noodzakelijke	kosten	van	de	opleiding.
Voor	studiekosten	(scholingsuitgaven)	geldt	een	drempel	van	
€	250	per	persoon	en	een	maximum	van	€	15.000.

Giften
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.
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Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele 

instelling kan in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer 

het bedrag van de gedane gift.

Deze	extra	aftrek	wordt	toegepast	over	maximaal	€	5.000	van	de	
aan	culturele	instellingen	gedane	giften.	Giften	aan	instellingen	
die	geregistreerd	zijn	als	steunstichtingen	voor	Sociaal	Belang	
Behartigende	Instellingen	(SBBI’s)	zijn	onder	voorwaarden	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	
aangifteprogramma.

Kwijtgescholden durfkapitaal
Wanneer	door	u	een	verstrekte	Lening	Durfkapitaal	niet	meer	
inbaar	is	(wegens	faillissement	bijvoorbeeld)	dan	kan	de	belas-
tingdienst	toestemmen	in	een	aftrek	van	maximaal	€	46.984	per	
beginnende	ondernemer	aan	wie	die	lening	is	verstrekt.	Deze	
aftrek	is	niet	meer	mogelijk	ten	aanzien	van	na	1	januari	2011	ver-
strekte	Durfkapitaalleningen.	De	overgangsregeling	houdt	in	dat	
de	aftrekbare	kwijtschelding	mogelijk	is	tot	8	jaar	na	het	ver-
strekken	van	de	geldlening.

Restant persoonsgebonden aftrek vorige jaren
Persoonsgebonden	aftrekposten	t/m	2016	die	meer	bedroegen	dan	
de	belastbare	inkomens	van	de	Boxen	I,	II	en	III	in	die	jaren	
kunnen	alsnog	in	2017	worden	meegenomen.	De	belastingdienst	
vermeldt	het	te	verrekenen	bedrag	op	de	definitieve	aanslag	over	
2016.

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 spaartegoeden 
Deze	vraag	is	ter	voorkoming	van	dubbele	belastingheffing.
Verliezen uit vorige jaren
De	toelichting	van	de	Belastingdienst	meldt:	uw	inkomen	in	Box	I	
of	II	kan	in	een	bepaald	belastingjaar	negatief	zijn,	bijvoorbeeld	
omdat	u	een	verlies	uit	onderneming	had.	Dit	negatieve	inkomen	
is	dan	een	zogenoemd	verrekenbaar	verlies.
De	Belastingdienst	verrekent	een	verlies	automatisch	met	een	
positief	inkomen	van	de	drie	voorgaande	jaren	dan	wel	met	één	of	
meer	van	de	negen	toekomstige	jaren.	
Meer	informatie	over	verrekenbare	verliezen	kunt	u	krijgen	bij	de	
BelastingTelefoon.
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Voorlopige aanslagen
De	voorlopige	aanslag	(of	teruggave)	Inkomstenbelasting	en	de	
voorlopige	aanslag	inkomensafhankelijke	bijdrage	zorgverzeke-
ringswet	komen	in	mindering	op	de	te	betalen	Inkomstenbelasting	
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	uitkering	geniet.	
De	Belastingdienst	berekent	zelf	de	heffingskortingen.	Bij	het	
papieren	biljet	kunt	u	zelf	de	korting	berekenen.	De	bedragen	
worden	genoemd	in	de	toelichting	bij	het	aangiftebiljet.	
Hierna	volgt	een	overzicht	van	de	in	2017	geldende	
heffingskortingen:

a. Algemene heffingskorting
De	algemene	heffingskorting	bedraagt	€	2.254	en	geldt	voor	
iedere	belastingplichtige	die	nog	niet	de	AOW	gerechtigde	leef-
tijd	heeft	bereikt.	Voor	de	AOW-gerechtigde	€	1.150.	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	na	1	januari	1963	wordt	er	maximaal	40% 
ofwel	€	902	uitbetaald.	
Voorts	is	de	algemene	heffingskorting	inkomensafhankelijk	
gemaakt.	De	korting	wordt	lager	naarmate	het	inkomen	hoger	
is.	Tot	de	AOW-leeftijd	wordt	de	algemene	heffingskorting	ver-
minderd	met	4,787%	van	het	belastbaar	inkomen	uit	werk	en	
woning	boven	€	19.982,	maar	maximaal	met	€	2.254,	zodat	
minimaal	nihil	resteert.	
Vanaf	de	AOW-leeftijd	2,441%,	maar	maximaal	met	€	1.150,	
zodat	minimaal	nihil	resteert..

b. Levensloopverlofkorting
De	levensloopregeling	geldt	vanaf	1	januari	2012	alleen	
wanneer	voldaan	wordt	aan	de	overgangsregeling.	Vanaf	2012 
wordt	geen	nieuwe	levensloopverlofkorting	opgebouwd,	maar	
de	korting	welke	tot	en	met	2011	is	opgebouwd	blijft	bestaan.	
In	2017	bedraagt	de	korting	€	210	per	opgebouwd	jaar.

c. Arbeidskorting
De	Arbeidskorting	wordt	door	het	aangifteprogramma	bere-
kend.	De	opbouw	is	ingewikkeld.	Vanaf	een	arbeidsinkomens	
van	€	32.444	geldt	een	afbouw.	

Tot de AOW-gerechtigde leeftijd :

Arbeidsinkomen  Arbeidsinkomen  Arbeidskorting

meer dan  niet meer dan

0 9.309 1,772% van 

  arbeidsinkomen

9.309 20.108 € 165 + 28,317%

   x arbeidsinkomen

   – 9.309

20.108  32.444  3.223

32.444  121.972 3.223– 3,6%

   x arbeidsinkomen

   – 32.444

121.972     0

Na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd:

Arbeidsinkomen Arbeidsinkomen Arbeidskorting

meer dan niet meer dan

0 9.309 0,904% van

  arbeidsinkomen

9.309 209.1058 € 86 + 14,449%

  x arbeidsinkomen

  – 9.309

20.098 32.444 1.645

32.444 121.972 1.645 – 1,837%

  x arbeidsinkomen 

  – 32.444

121.972     0

d.  Werkbonus
Voor	degene	die	op	1	januari	63	jaar	is	met	inkomen	uit	werk,	
geldt	een	werkbonus	van	58,1%van	het	arbeidsinkomen	boven	
€	17.327,	maar	maximaal	€	1.119,	waarna	het	maximum	ver-
minderd	wordt	(niet	verder	dan	nihil)	met	10,567%	van	
arbeidsinkomen	boven	€	23.104.	Bij	een	arbeidsinkomen	van	
meer	dan	€	33.693	is	de	werkbonus	nihil..

e.  Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Werkenden	die	een	kind	dat	op	1	januari	2017	jonger	is	dan	12 
jaar	verzorgen,	krijgen	deze	korting,	mits	uit	tegenwoordige	
arbeid	meer	dan	€	4.895	is	genoten.

f.  Jonggehandicaptenkorting
Voorwaarde:	dat	u	in	2017	recht	heeft	op	een	WAJONG-uitkering	
en	niet	in	aanmerking	komt	voor	ouderenkorting.	

g.  Ouderenkorting
Wanneer	u	op	31	december	2017	de	AOW	gerechtigde	leeftijd	
heeft	bereikt	en	het	verzamelinkomen	niet	meer	bedraagt	dan	€	
36.057,	bedraagt	de	ouderenkorting	€	1.292.	Is	het	verzamelin-
komen	hoger,	dan	bedraagt	de	ouderenkorting	€	71.
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h.  Alleenstaande ouderenkorting
Wanneer	u	recht	heeft	op	een	AOW-uitkering	voor	ongehuwden	
bedraagt	de	extra	korting	€	438.

i.  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	€	57.385	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	2017)tot AOW-
leeftijd:
1e	schijf:	tot	en	met	€	19.982:	36,55%
2e	schijf:	van	€	19.983	tot	en	met	€	33.791:	40,8%
3e	schijf:	van	€	33.792	tot	en	met	€	67.072:	40,8%
4e	schijf:	van	€	67.073	en	meer:	52%

Tarief	Box	I	(belasting-	en	volledige	premieplicht	2017)	geboren	
voor	1.1.1946:
1e	schijf:	tot	en	met	€	19.982:	18,65%
2e	schijf:	van	€	19.983	tot	en	met	€	34.130:	22,9%
3e	schijf:	van	€	34.131	tot	€	67.072:	40,8%
4e	schijf:	van	€	67.073	en	meer:	52%

Tarief	Box	I	(	belasting-	en	volledige	premieplicht	2017)	vanaf 
AOW	leeftijd:
1e	schijf:	tot	en	met	€19.982:18,65%
2e	schijf:	van	€	19.983	tot	en	met	€	34.130:	22,9%
3e	schijf:	van	€	34.131	tot	€	67.073:	40,8%
4e	schijf:	van	€	67.073	en	meer:	52%

Voor	degenen	die	in	2017	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	2017	wordt	vanaf	1	juli	2018	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	
vergoeden	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	€	20.109	wordt	het	kindge-
bonden	budget	verminderd.
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Kinderopvangtoeslag
Ook	predikanten	komen	hiervoor	in	aanmerking.	De	belang-
rijkste	voorwaarde	is	dat	buiten	het	huishouden	werkzaamheden,	
waarvoor	inkomsten	zijn	ontvangen,	moeten	zijn	verricht.	Verder	
moet	het	gaan	om	beroepsmatige,	fiscaal	erkende	opvang.	
De	tegemoetkoming	is	afhankelijk	van	het	toetsingsinkomen,	de	
kosten	van	de	kinderopvang	en	het	aantal	kinderen.	De	tegemoet-
koming	kan	worden	aangevraagd	via	een	formulier	of	via	
internet.	Gebruikers	van	vorige	jaren	krijgen	bericht	van	de	
Belastingdienst.

Zorgtoeslag 2017
Is	uw	inkomen	lager	dan	€	27.854.	(of	van	u	samen	met	uw	toe-
slagpartner	lager	dan	€	35.112)	dan	komt	u	in	aanmerking	voor	
de	Zorgtoeslag.	De	maximale	toeslag	bedraagt	voor	degene	met	
een	toeslagpartner	€	2.043	per	jaar.	Voor	alleenstaanden	bedraagt	
de	maximale	zorgtoeslag	over	2017:	€	1.066.	U	kunt	de	toeslag	
aanvragen	bij	de	Belastingdienst	via	formulier	of	internet.	Let	wel,	
u	moet	de	aanvraag	vóór	1	april	na	afloop	van	het	betreffende	
“toeslag-jaar”	aanvragen	(is	uitstel	aangevraagd,	dan	wordt	de	
termijn	voor	de	aanvraag	met	dezelfde	termijn	verlengd).	Daarna	
kunt	u	de	toeslag	niet	meer	aanvragen.	Had	u	een	toeslag	in	2017 
dan	krijgt	u	automatisch	bericht	ten	aanzien	van	2018.
Aan	de	hand	van	de	belastingaangifte	2017	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	
zorgtoeslag.	In	2017	geldt	dat	het	vermogen	niet	hoger	mag	zijn	
dan	het	voor	de	aanvrager	heffingvrije	vermogen	(Box	III)	+	
€	82.752.

9. Zorgverzekeringswet 2017

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	
5,4%.	Ook	voor	emeriti	geldt	dit	percentage.	
Voor	loondienstsituaties	geldt	6,65%	(werkgeversheffing).
De	maximale	bijdrage	is	€	2.899	(bij	een	percentage	van	5,4%).	
Het	bijdrage	inkomen	is	maximaal	€	53.701.	De	betaalde	voorlo-
pige	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
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Wat bracht je ertoe je te verdiepen in

het ambt?

Dat	was	in	verband	met	mijn	studie.	Ik	heb	
me	toen	verdiept	in	de	historie	van	het	
ambt	in	de	Evangelisch-Lutherse	kerk.	
Vanuit	mijn	interesse	voor	de	kerk,	de	
ecclesiologie,	koos	ik	voor	dit	onderwerp.	
Toen	ik	ermee	bezig	was	vroeg	ik	me	af	wat	
er	precies	met	het	begrip	ambt	bedoeld	
wordt.	Daarbij	viel	me	op	dat	er	bijna	niets	
over	het	concept	ambt	geschreven	is.	Dat	
boeide	mij	en	verbaasde	mij	zeer.	
Theologisch	wordt	er	veel	over	het	ambt	
gezegd	maar	wat	het	begrip	ambt	eigenlijk	
inhoudt	nog	los	van	de	theologie	…	daar	
heb	ik	geprobeerd	de	vinger	achter	te	
krijgen.	Ik	kwam	er	toen	achter	dat	de	bij-
zondere	relatie	tussen	ambt	en	gemeen-
schap	het	wezenlijke	van	het	ambt	is.	De	
wisselwerking	tussen	ambt	en	gemeen-
schap	is	het	eigene	en	tegelijkertijd	het	bij-
zondere	van	het	ambt.	Als	je	met	die	ogen	
om	je	heen	kijkt	kom	je	het	altijd	weer	
tegen,	in	en	buiten	de	kerk.	Toen	ik	predi-
kant	werd	viel	het	me	op	hoezeer	het	
hebben	van	een	eigen	predikant	een	
oppepper	was	voor	de	gemeente,	nog	
voordat	ik	überhaupt	iets	gedaan	had.	Met	
de	relatie	van	ambt	en	gemeenschap	moet	
zorgvuldig	worden	omgegaan.	Ik	heb	hier-
door	meer	begrip	gekregen	wanneer	
gemeenten	teamvorming	van	(wijk)predi-
kanten	als	een	verlies	ervaren.	Dat	gebeurt	
daar	waar	het	samengroeien	van	de	
gemeenschappen	geen	gelijke	tred	houdt	
met	de	samenwerking	van	de	predikanten.’

Waarom kies je voor deze

(niet -theologische) aanpak?

Dat	was	eigenlijk	geen	keuze.	Dat	vloeide	
voort	uit	mijn	zoektocht	naar	de	betekenis	

van	het	begrip	ambt.	Toen	zag	ik	de	over-
eenkomsten	tussen	ambt	in	de	kerk	en	
ambt	in	het	burgerlijk	leven.	In	de	kern,	
wat	het	functioneren	van	het	ambt	betreft,	
zijn	er	minder	verschillen	dan	vaak	wordt	
gedacht.	Het	ambt	is	loyaal	aan	de	
gemeenschap	en	haar	waarden.	In	het	
geval	van	de	kerk	gaat	het	om	een	geloofs-
gemeenschap,	een	gemeenschap	die	voort-
komt	uit	het	geloof.	Het	ambt	is	hierdoor	
gecompliceerder.	Een	kerkelijke	gemeen-
schap	is	niet	alleen	maar	loyaal	aan	zich-
zelf	maar	juist	aan	een	roep	van	buiten	
zichzelf.	De	gemeenschap	en	het	ambt	
staan	in	relatie	met	en	tot	God.	Hier	
komen	de	theologische	vragen	rond	de	
invulling	van	het	ambt	aan	de	orde.	Dan	
komt	ook	het	tweezijdige	van	de	represen-
tatie	naar	voren.	Een	ambtsdrager	repre-
senteert	en	handelt	aan	de	ene	kant	
namens	de	geloofsgemeenschap,	aan	de	
andere	kant	representeert	het	ambt	ook	de	
kern	en	inhoud	van	de	geloofsgemeen-
schap:	de	roeping	van	God.	Het	ambt	in	de	
kerk	is	dus	gebaseerd	op	het	gemeenschap-
pelijk	zelfverstaan	als	geloofsgemeenschap.	
Maar	de	basis	van	het	ambt	blijft	ook	hier	
de	bijzondere	relatie	van	ambt	en	
gemeenschap.

Waarom is dit belangrijk voor de BNP?

De	Bond	van	Nederlandse	Predikanten	
heeft	in	zijn	inzet	voor	de	beroepsgroep	te	
maken	met	de	positie	van	de	predikant	in	
de	kerken.	Deze	kan	in	de	verschillende	
kerken	uiteraard	verschillend	geregeld	zijn.	
Voor	de	geloofsgemeenschappen	en	voor	
de	predikanten	is	het	van	belang	dat	hun	
positie	helder	en	goed	geregeld	is,	en	dat	
juist	ook	het	ambtelijk	aspect	in	welke	
vorm	dan	ook	recht	gedaan	wordt.	

En de kerkelijk werkers dan? 

Er	zijn	kerkelijk	werkers	die	wel	en	die	niet	
in	het	ambt	staan.	Dat	zou	naar	aanleiding	
van	de	gespreksnotitie	een	onderwerp	in	
het	gesprek	in	de	collegiale	overleggen,	
zoals	bij	voorbeeld	de	werkgemeen-
schappen,	kunnen	zijn.	Naar	mijn	mening	
maakt	het	wel	of	niet	in	het	ambt	staan	van	
een	kerkelijk	werker	een	duidelijk	verschil,	
met	name	in	de	relatie	tot	de	gemeenschap.	
Niet	voor	niets	is	er	in	de	Protestantse	
Kerk	eindeloos	over	gediscussieerd	op	
welke	manier	kerkelijk	werkers	in	het	ambt	
kunnen	staan.	Zij	kunnen	sinds	enkele	
jaren	ouderling	of	diaken	worden.	Ja,	zelfs	
tegelijk	in	meerdere	gemeenten	een	ambt	
bekleden,	als	zij	in	meerdere	gemeenten	
tegelijk	werkzaam	zijn.

Past het ambt nog bij onze flexibele 

en ‘vloeibare’ samenleving?

Uiteraard!	Alle	vormen	van	instituten	en	
georganiseerde	gemeenschappen,	zoals	
verenigingen,	partijen,	vakbonden,	kerken,	
enz.,	staan	weliswaar	onder	druk,	maar	we	
praten	ons	dat	ook	aan,	en	maken	het	
groter	dan	het	is.	Er	zullen	altijd	vormen	
van	georganiseerde	gemeenschap	blijven,	
nodig	zijn,	en	opnieuw	ontstaan.	Naar	
mijn	mening	komen	de	vloeibare	en	flexi-
bele	vormen	er	omheen.	Iets	van	een	vaste	
vorm	van	organisatie	en	structuur,	waar-
binnen	het	ambt	een	functie	heeft,	blijft	
onmisbaar.	Flexibele	vormen	kunnen	dat	
niet	vervangen.	u

Susanne Freytag:

Wisselwerking tussen ambt 
en gemeenschap

Door Sjaak Verwijs
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Bé	Ruys.	Geboren	op	27	oktober	1917	in	
een	domineesgezin	in	Hoenderloo,	en	
gestorven	op	22	mei	2014	in	Berlijn.	Voor	
het	blad	Ophef	schreef	Willem	van	der	
Meiden	een	fraaie	biografie	van	deze	bij-
zondere	vrouw.	Dat	is	een	hachelijke	
onderneming	omdat,	zoals	Van	der	Meiden	
zelf	opmerkt:	1.	Bé	Ruys	zelf	weinig	schreef	
en	ook	niet	veel	las,	maar	een	mensenmens	
was;	2.	haar	leven	daardoor	ook	vooral	
beschreven	zou	worden	als	een	lange	reeks	
ontmoetingen	met	mensen,	en	de	biografie	
daardoor	eerder	een	personenregister	zou	
worden;	3.	de	beschikbare	archieven	
gebrekkig	waren.	Hij	zegt	ook	terecht	dat	
“Bé	Ruys	gaat	leven	in	de	ervaringen	van	
mensen	die	haar	goed	hebben	gekend.”	(5)		
In	1997	woonde	ik	zelf	een	half	jaar	in	het	
Hendrik	Kraemer	Haus	in	Berlijn.	Een	
groot	huis	in	de	chique	wijk	Dahlem,	
Berlijn,	waar	Bé	Ruys	in	1956	haar	intrek	
nam.	Zij	woont	daar	in	1997	nog	steeds	en	
is	omringd	door	een	paar	mensen	uit	
Nederland,	Bangla	Desh,	Sierra	Leone,	
Guinee	en	Kameroen.	Verder	is	het	
Kraemerhuis	een	duiventil	waar	een	kleur-
rijke	groep	vrijwilligers	in	en	uit	vliegt.	
Mensen,	die	op	allerlei	manieren	
betrokken	waren	bij	haar	werk,	dat	nog	
kleurrijker	is	dan	de	mensen	om	haar	heen	
en	zich	op	dat	moment	beweegt	rondom	de	
thema’s	vrede,	gerechtigheid,	oecumene	en	
economie.	Jarenlang	is	het	huishouden	in	
dit	huis	draaiende	gehouden	door	een	ein-
deloze	stoet	“rode	engelen”:	vaak	

Nederlanders,	maar	ook	Duitsers	
en	mensen	uit	Afrika	en	Azië.	(10)

Een	mooi	sfeerbeeld	uit	de	negen-
tiger	jaren	wordt	geschilderd	door	
Rimco	Spanjer:	“Op	een	dag	stond	
er	opeens	een	Roemeense	jongen	
voor	de	deur….	Ter	plekke	werd	
een	bed	voor	hem	georganiseerd,	
wat	leidde	tot	boosheid	bij	som-
migen,	omdat	die	tegen	hun	zin	
van	kamer	moesten	wisselen.	
Dat	kon	Bé	niets	schelen:	“Dat	
zoeken	jullie	zelf	maar	uit”,	zei	
ze	dan.	De	jongen	zag	er	ver-
waarloosd	uit	en	miste	ook	wat	
tanden.	Bé	heeft	toen	een	heel	nieuw	
gebit	voor	hem	betaald.	Hij	was	illegaal	in	
Berlijn.	Als	de	wijkagent	kwam	moest	
Radu	snel	de	woonkamer	uit	en	zich	niet	
laten	zien;	Bé	werkte	de	agent	dan	vak-
kundig	met	praatjes,	grapjes	en	een	kop	
koffie	de	deur	uit.”	(11)

Bé	was	een	controversiële	vrouw.	Niet	
alleen	voor	de	mensen	buiten	de	kring	van	
het	Hendrik	Kraemer	Haus,	maar	ook	
daarbinnen.	Heel	zorgvuldig	schetst	Van	
der	Meiden	de	discussies	binnen	het	huis	
over	haar	verhouding	tot	de	DDR.	Bas	
Wielenga	laat	zien	hoe	zij	zich	haar	hele	
leven	heeft	ingezet	voor	“het	goed	recht	van	
een	alom	verguisde	staat”	en	nadien	“nau-
welijks	meer	een	kwaad	woord	over	die	
staat	[heeft	kunnen]	horen.”	Dat	wringt.	

Tegelijkertijd	merkt	Wielenga	op	dat	“het	
aanvaarden	van	de	bestaande	situatie	bij	Bé	
toch	uitgangspunt	en	niet	eindpunt	bedoelt	
te	zijn.”	(60)	Wanneer	het	gaat	over	de	poli-
tieke	situatie	in	Berlijn	schrijft	Wielenga:	
“Bé	aanvaardde	niet	alleen	mensen,	maar	
ook	situaties	zoals	zij	kwamen	of	zich	ont-
wikkeld	hadden,	niet	uit	fatalisme	maar	in	
hoop…	Als	je	je	elke	keer	over	de	Muur	
zou	opwinden	of	over	de	eigenaardige	prio-
riteiten	van	Pruisische	bureaucraten	houd	
je	het	niet	lang	vol.	Bé	aanvaardt	de	grens	
niet	omdat	zij	het	zo	fraai	vindt,	maar	
omdat	zij	erover	wil,	om	mensen	aan	de	
andere	kant	ervan	te	ontmoeten.”	(39)	
Controversieel	was	zij	ook	in	haar	concrete	
omgang	met	de	DDR	en	de	Stasi.	Steeds	weer	
stak	ze	de	grens	over	tussen	Oost	en	West.	
De	intimiderende	sfeer	die	daarvan	uitging	
leek	haar	niet	te	deren.	Ze	sprak	met	de	
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Bé Ruys was predikant van de Nederlandse oecumenische gemeente in Berlijn. 

Zij kwam na de oorlog via de Wereldraad van Kerken als fraternal worker naar 

Berlijn.  Zij zet zich in voor de wederopbouw van deze stad. De Nederlandse consul 

in Berlijn verzoekt al jaren om een Nederlandse theoloog om de grote groep 

Nederlandstaligen, waaronder vele dwangarbeiders, die na de oorlog in Berlijn zijn 

gebleven omdat ze met een Duitse vrouw zijn getrouwd. Bé wordt deze theoloog. In 

1954 wordt de Nederlandse Oecumenische Gemeente opgericht en Bé Ruys wordt 

bevestigd als haar predikant. Zij maakt naam als grensganger en bruggenbouwer 

tussen Oost en West. (18-20)
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• Ik zou wel een wending aan mijn loopbaan willen 
geven, maar ik weet niet hoe.

• In wat voor gemeente en met wat voor taken kan 
ik het beste tot mijn recht komen?

• Mijn energievreters zijn groter dan mijn energiegevers.

• Hoe houd ik het vol als het in de gemeente niet 
lekker loopt?

• Naast persoonlijke coaching kunt u ook een begeleid 
intervisietraject volgen.

Zijn er één of meer situaties herkenbaar? 
Dan kan een coachgesprek een passende oplossing zijn.

Het oriënterende gesprek is gratis

Vraag een gesprek aan en ervaar mijn coaching
www.hermanekenhorst.nl of bel met 06-50423338

(Emeritus-) Predikanten…

Wat doet u met uw overcomplete theologische- en 
liturgische boeken? 
Verdwijnen ze, bijv. naar een Kringloop, Bazaar, bij 
het oude papier?

Laat uw boeken niet verloren gaan.
Ik wil ze bewaren en koesteren… ook naar de toekomst 
gezien.
Maar ook om andere mensen weer te helpen.
Mijn motto is dan ook: “Mensen helpen Mensen”.

Uw boeken vinden een goede en dankbare 
herbestemming

Wilt u meer informatie: Henk Bosch, B.Th.
 Tel.: 073-6429992
 b.g.g.: 06-15286907
 E-mail: henk.bosch@xs4all.nl

beambten:	“Ja,	ik	heb	met	mensen	van	de	Stasi	gesproken	en	wel	net	
zo	kalm	en	opgewekt	als	ik	dat	altijd	doe,	als	ik	te	maken	had	met	
autoriteiten	–	ook	met	die	van	de	DDR”	…		“onbevangen,	maar	niet	
onbezonnen,	want	ik	voelde	me	verantwoordelijk	voor	mijn	landge-
noten	in	de	DDR	en	tegenover	de	mensen	die	ik	niet	in	de	steek	wilde	
laten.”	(55)	Zij	voelde	de	verantwoordelijkheid	voor	de	Nederlanders	
die	tijdens	de	tweede	wereldoorlog	in	Duitsland	dwangarbeid	
moesten	verrichten	en	daar	na	de	oorlog	waren	gebleven	omdat	zij	
veelal	een	Duitse	vrouw	hadden	ontmoet,	en	verantwoordelijkheid	
om	contacten	te	blijven	houden	niet	alleen	met	de	Nederlandse	
Gemeente	in	Oost-Berlijn,	maar	ook	met	zoveel	andere	gemeenten:	
“Tegenover	het	nu	eenmaal	aanwezige	latente	wantrouwen	van	de	
DDR-autoriteiten	tegenover	buitenlandse	contacten	van	hun	burgers	
was	het	voor	mij	belangrijk	om	oecumenische	contacten	te	
beschrijven	als	normaal,	vanzelfsprekend	en	voor	de	kerken	onop-
geefbaar,	om	zo	dit	wantrouwen	tegen	alles	wat	van	buiten	kwam	af	
te	breken.	Ook	vandaag	nog	ben	ik	ervan	overtuigd	dat	de	DDR-
kerken	in	een	sekteachtig	provincialisme	zouden	zijn	weggezakt	als	
ze	niet	de	mogelijkheid	zouden	hebben	gehad	voor	oecumenische	
contacten	en	samenwerking.”	(55).		

Bé	was	een	onorthodoxe	vrouw.	Voor	wie	dan	ook	altijd	weer	het	
leven	boven	de	leer	ging:	Dick	Boer	schrijft:	“Verder	heeft	zij	ook	in	
de	DDR	mensen,	niet	in	de	laatste	plaats	ook	theologen,	duidelijk	
gemaakt	dat	de	DDR	niet	een	plek	was,	waar	ze	aan	het	overwinteren	
waren	totdat	het	Westen	het	land	zou	bevrijden,	maar	dat	ze	een	
eigen	verantwoordelijkheid	hadden”.	(64)	Ondanks	deze	opvatting	
heeft	ze	ook	mensen	geholpen	om	de	DDR	te	verlaten.	(64)	Dick	
Boer,	schrijft:	“Zo	kan	ik	mij	voorstellen	dat	veel	mensen	in	de	DDR 
die	haar	helemaal	niet	kunnen	volgen,	toch	zeer	met	haar	zijn	inge-
nomen.”	(64)
Toch	wordt	zij	het	meest	gekarakteriseerd	door	het	woord	oecume-
nisch:	in	de	breedste	zin	van	het	woord:	“de	hele	bewoonde	wereld”.	
Bé	probeerde	altijd	mensen	met	elkaar	in	verbinding	te	brengen,	
zette	mensen	in	beweging,	maakte	contact	met	mensen	dichtbij	en	
ver	weg.	Lag	’s	nachts	te	denken	hoe	zij	deze	of	gene	kon	helpen.	Van	
der	Meiden	geeft	een	mooie	omschrijving	van	Bé	op	conferenties:	
“waar	zij	dribbelend	rondliep,	de	een	na	de	ander	aanschietend,	
vrolijk	lachend	en	kwetterend,	en	ist	das	nicht	toll!	Roepend.	Ze	
maakte	een	onaanraakbare	indruk,	een	vrouw	die	iedereen	kende	en	
alles	wist.”	(58)

Willem	van	der	Meiden	is	er	in	geslaagd	uit	veel	materiaal	een	mooi	
portret	van	Bé	Ruys	te	schilderen	waarin	hij	aan	de	ene	kant	laat	zien	
waarom	zij	zoveel	mensen	heeft	geïnspireerd,	niet	nalaat	de	schu-
rende	kanten	van	haar	leven	en	karakter	te	tonen,	en	haar	aan	weer	
een	andere	kant	in	bescherming	neemt	tegen,	wat	hem	betreft	onte-
rechte,	kritiek.	Daarmee	is	dit	voor	mij	een	herkenbaar	portret	
geworden	van	Bé,	zoals	ze	door	iedereen	werd	genoemd.	Een	portret	
dat	recht	doet	aan	deze	“sprankelende,	betekenisvolle,	complexe	en	
ook	omstreden	vrouw	met	een	veelbewogen	leven”.	(7)  u



Het spanningsveld van het 

predikantschap

Het	beroep	van	predikant	is	in	veel	
opzichten	een	prachtig	beroep.	Dat	zeg	ik	
–	ook	vanuit	mijn	eigen	ervaring	als	pre-
dikant	in	een	gemeente	–	ondanks	alle	
erkenning	van	problemen,	waarover	we	
het	nog	moeten	hebben	–	met	volle	over-
tuiging.	Maar	het	is	wel	een	beroep	dat	
door	ambivalenties	gekenmerkt	is.	Zijn	
sterke	kanten	gaan	ook	steeds	met	
gevaren	gepaard.	De	kunst	is	de	sterke	
kanten	te	leven	zonder	voor	de	gevaren	te	
bezwijken.

Vijf ambivalenties

1.	Het	beroep	van	predikant	is	een	totaal	
beroep.	Het	is	iets	heel	bijzonders	dat	wij	
de	ons	toevertrouwde	mensen	in	alle	
levensfasen	mogen	begeleiden,	van	de	
wieg	tot	het	graf.	Het	daarmee	verbonden	
gevaar	is	de	onbegrensdheid	van	wat	er	
van	ons	gevraagd	wordt.	Want	de	totali-
teit	van	de	begeleiding	kan	de	verwach-
ting	met	zich	mee	brengen	van	een	
volledige	beschikbaarheid.	Dat	is	echter	
niet	te	doen.
2.	Het	beroep	van	predikant	is	in	vele	

waarover	ik	het	heb.	De	intensiteit	van	de	
relaties	buitenshuis	heeft	het	risico	in	
zich	van	het	verwaarlozen	van	de	
omgang	met	je	naasten.	De	vraag	van	een	
domineeskind	is	zeker	geen	uitzonde-
ring:	Waarom	is	pappa	er	altijd	voor	
anderen	en	heeft	hij	alleen	geen	tijd	voor	
ons?	En	voor	je	partner	is	het	vaak	pijn-
lijk	dat	een	sterfgeval	toch	belangrijker	
was	dan	de	afgesproken	avond	met	
elkaar.
5.	Het	beroep	van	predikant	wordt	
gewoonlijk	gekenmerkt	door	de	moti-
vatie	dat	je	je	met	je	beroep	vereenzelvigt.	
Je	kiest	dit	beroep,	omdat	de	intentie	de	
goede	boodschap	van	Jezus	Christus	
door	te	geven	en	mensen	van	daaruit	in	
hun	leven	te	begeleiden	iets	is,	waar	je	je	
met	heel	je	leven	voor	inzet.	Het	gevaar	
van	een	burn-out,	dat	daaraan	inherent	
is,	ligt	voor	de	hand.	Op	dit	laatste	punt	
wil	ik	nog	wat	nader	ingaan

Vol vuur voor het Evangelie – maar

niet opbranden

Velen	geven	in	hun	dienst	alles,	vaak	
bijna	tot	aan	het	wegcijferen	van	zichzelf.	
Zij	zetten	zich	bovenmatig	in,	omdat	zij	
hartstochtelijk	voor	het	Evangelie	willen	
opkomen	en	voor	zijn	schitterende	bete-
kenis,	misschien	ook	omdat	zij	van	hun	
kerk	houden	–	liefde	voor	de	kerk	bestaat	
niet	alleen	bij	de	katholieken!	-,	omdat	zij	
er	alles	voor	over	hebben	om	de	uitstra-
ling	van	de	kerk	te	versterken.	En	dan	
komen	zij,	juist	vanwege	hun	grote	inzet,	
soms	aan	hun	grens	of	gaan	daar	over-
heen.	Juist	degenen,	die	vol	vuur	zijn	
voor	het	Evangelie,	lopen	het	gevaar	op	
te	branden.
‘Onze	God	is	een	verterend	vuur’,	staat	in	
Hebreeën	12,29.	Deze	bijbeltekst	–	als	u	
mij	deze	persoonlijke	opmerking	toestaat	
–	hing	in	de	studeerkamer	van	mijn	

opzichten	een	beroep	waar	je	zelf	vorm	
aan	geeft.	Hoe	wij	dat	doen,	bepalen	wij	-	
afgezien	van	de	vastgelegde	taken	–	in	
vele	opzichten	zelf.	Maar	dat	betekent	
ook	dat	op	ons	de	plicht	rust	keuzes	te	
maken.	Het	ontbreken	van	een	structuur	
kan	ook	een	gevaar	zijn.	Onze	taak	effi-
ciënt	en	naar	vermogen	te	vervullen	vraagt	
een	gezonde	mate	van	zelf	discipline.
3.	Meestal	vallen	voor	een	predikant	
werk-	en	woonplek	samen.	Het	gezamen-
lijke	middageten	met	je	gezin	is	–	als	het	
mogelijk	is	-	een	voorrecht.	Tegelijk	bergt	
het	samenvallen	van	werk-	en	woonplek	
het	gevaar	in	zich	van	een	verlies	van	pri-
véleven.	Niet	iedereen	vindt	het	prettig	
onder	het	toeziend	oog	van	de	gemeente	
te	leven.	De	verplichting	om	in	de	pas-
torie	te	wonen	is	daardoor	in	de	laatste	
jaren	onder	druk	komen	te	staan.	
4.	Het	beroep	van	predikant	is	als	bijna	
geen	ander	gekenmerkt	door	het	
gedragen	worden	in	een	gemeenschap.	
Wie	bijvoorbeeld	bij	zijn	intrede	door	het	
blazersensemble	(Elke	zichzelf	respecte-
rende	gemeente	in	Duitsland	heeft	een	
‘Posaunenchor’.	RMW)	in	de	gemeente	en	
vele	lieve	mensen	is	verwelkomd,	weet	

Onder	deze	titel	hield	dr.	Heinrich	Bedford-Strohm,	de	lutherse	bisschop	van	de	kerk	in	
Beieren	en	tevens	‘Ratsvorsitzender’	van	de	Evangelische	Kerk	in	Duitsland	(EKD),	een	
lezing	bij	het	125-jarig	jubileum	van	de	predikantenvereniging	van	Württemberg	in	
oktober	2016	in	Stuttgart.	De	woorden	‘Goed,	graag	en	in	goede	gezondheid’	(‘Gut,	gerne	
und	wohlbehalten’)	in	de	titel	van	zijn	referaat	ontleende	hij	aan	een	notitie	over	de	predi-
kant	van	zijn	eigen	Beierse	kerk	van	het	jaar	daarvoor.	Opmerkelijk	is	zijn	invoelingsver-
mogen	in	het	leven	en	werken	van	predikanten.	Dat	is	in	de	leiding	van	de	Duitse	
‘Landeskirchen’	bepaald	geen	gemeengoed.	In	zijn	jaarrede	bij	het	125-jarig	bestaan	van	
het	Duitse	overkoepelende	‘Verband	evangelischer	Pfarrerinnen	und	Pfarrer	in	
Deutschland’,	in	september	in	Münster,	beklaagde	voorzitter	Andreas	Kahnt	de	bij	kerk-
besturen	levende	wens	de	rechtspositie	van	predikanten	te	herzien,	waarbij	de	predi-
kanten	alleen	nog	maar	als	een	kostenpost	worden	gezien.

Vertaling en toelichting: Rinze Marten Witteveen

‘Goed, graag en in goede gezondheid’- 
het predikantschap in kerk en samenleving 
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grootvader,	die	zijn	predikantschap	heel	
intensief	beleefde.	Hij	is	op	34-jarige	leef-
tijd	aan	een	hartstilstand	overleden.	Ik	
kan	niet	geloven	dat	een	zo	vroege	dood	
de	bedoeling	van	deze	tekst	zou	zijn.
Daarom	is	het	goed	dat	wij	met	het	oog	
op	het	predikantschap	nieuw	over	saluto-
genese	(de	wetenschap	van	het	ontstaan	
en	bewaren	van	de	gezondheid,	RMW)	
nadenken.	De	Evangelisch-Lutherse	Kerk	
in	Beieren	heeft	een	plek	gecreëerd,	die	
nu	al	heel	heilzaam	voor	ons	is	geweest.	
De	bedoeling	is	een	burn-out	te	voor-
komen,	bij	te	dragen	aan	het	opnieuw	
vinden	van	je	eigen	kracht	en	de	bronnen	
waaruit	je	kunt	putten	en	de	gezondheid	
van	lichaam	en	geest	te	bevorderen.
Evenzeer	is	het	duidelijk	dat	wij	niet	
alleen	iets	moeten	doen	aan	de	symp-
tomen,	maar	erover	moeten	nadenken	
hoe	we	de	structuren	zo	kunnen	veran-
deren,	dat	het	beroep	van	predikant	ook	
in	de	toekomst	leefbaar	kan	zijn	en	
mensen	het	tot	aan	het	einde	van	hun	
diensttijd	‘goed,	graag	en	niet	ten	koste	
van	zichzelf ’	kunnen	uitoefenen.	Om	
hierop	door	te	kunnen	denken	moeten	
we	eerst	oog	krijgen	voor	de	verande-
ringen	in	de	samenleving,	die	ook	voor	
het	predikantschap	enorme	consequen-
ties	hebben.

2.Het predikantschap in de moderne

geïndividualiseerde en diffuse samen-

leving – de kwadratuur van de cirkel?

Het	gaat	om	niets	meer	of	minder	dan	
het	nieuw	doordenken	van	het	beroep	
van	predikant	in	het	licht	van	de	com-
pleet	veranderde	maatschappelijke	
omstandigheden	en	het	toekomstbe-
stendig	te	maken.	Wij	kunnen	niet	over	
het	profiel	van	de	predikant	praten	
zonder	acht	te	slaan	op	de	fundamentele	
veranderingen,	die	onze	samenleving	de	
laatste	vijf	decennia	heeft	doorgemaakt.	
Pas	dan	wordt	duidelijk,	waarom	onze	
huidige	situatie	niet	te	vergelijken	is	met	
die	van	de	jaren	’50	van	de	vorige	eeuw	
en	waarom	het	daarom	domweg	verkeerd	

Hun	grote	kracht	ligt	daarin	dat	ze	meer	
aan	de	rand	van	een	persoonlijk	netwerk	
hun	plaats	hebben	en	daarom	een	soort	
van	brugfunctie	naar	andere	gemeen-
schapskonteksten	kunnen	vervullen.	Met	
behulp	van	zwakke	relaties	kun	je	in	
andere	sociale	milieus	binnenkomen.
Granovetter	heeft	een	interessante	proef	
gedaan.	Hij	dropte	in	de	gemeenschap	de	
vraag:	‘ik	zoek	werk,	wie	kan	mij	een	
baan	bezorgen?’	De	socioloog	is	toen	
nagegaan,	hoe	de	vraag	doorgegeven	
werd.	En	hij	stelde	vast	dat	dat	door	alle	
mogelijke	gemeenschappen	ging.	Zij	ging	
dus	via	de	zwakke	relaties.	En	uiteindelijk	
heeft	iemand	werk	gevonden,	niet	
dankzij	de	sterke	relaties.	En	derhalve	
zeggen	de	sociologen:	voor	de	‘sociale	
bijdragen’	zijn	tegenwoordig	de	zwakke	
relaties	van	bijzondere	betekenis.
Daarom	zeg	ik:	de	zwakke	relaties	moet	
je	niet	geringschatten,	je	moet	er	niet	
min	over	denken.	Ook	de	zwakke	relaties	

is	vandaag	dezelfde	verwachtingen	ten	
aanzien	van	het	predikantschap	te	koes-
teren	als	toen;	en	het	is	des	te	onrede-
lijker,	als	men	de	latere	ontwikkelingen	
als	een	proces	van	verval	beschrijft.
Twee	ontwikkelingen	wil	ik	beschrijven:	
de	pluralisering	en	de	individualisering.

Pluralisering

Pluralisering	betekent	dat	we	niet	meer	
kunnen	uitgaan	van	één	gemeenschappe-
lijke	basis	zoals	vroegere	samenlevingen	
die	kenden,	waar	de	rest	ondergeschikt	
aan	was,	hetzij	familieverbanden,	poli-
tieke	overtuigingen	of	religieuze	oriënte-
ringen.	Mensen	leven	vandaag	in	een	
veelvoud	van	verschillende	verbanden,	
die	allemaal	het	leven	beïnvloeden	–	van	
gezin	en	buurt	via	de	kring	van	collega’s,	
verenigingen,	vrienden	van	vroeger	en	nu	
tot	aan	de	scholen	van	de	kinderen	met	al	
hun	activiteiten.	Voor	de	verenigingen,	
en	dat	kun	je	ook	van	de	kerken	en	par-
tijen	zeggen,	is	dat	natuurlijk	een	pro-
bleem,	omdat	mensen	tegenwoordig	veel	
minder	tijd	hebben	voor	de	afzonderlijke	
verbanden,	waarin	ze	leven.
Dit	veelvoud	van	verbanden	vormt	het	
netwerk	waarin	we	leven.	Hoe	fundamen-
teel	deze	pluralisering	is	voor	wat	een	
ieder	tegenwoordig	kan	bijdragen,	laat	
een	fascinerend	onderzoek	van	de	
Amerikaanse	socioloog	Mark	
Granovetter	zien,	waar	ik	graag	nog	wat	
meer	over	wil	zeggen.
Granovetter	maakt	een	onderscheid	
tussen	‘sterke’	en	‘zwakke’	relaties	en	kent	
hun	verschillende	functies	toe.	Sterke	
relaties	zijn	de	relaties	in	intieme	kring,	
die	van	oudsher	het	duidelijkst	met	het	
begrip	‘gemeenschap’	verbonden	waren.	
Ze	verschaffen	vooral	diepere	gevoelens	
als	liefde	en	geborgenheid,	ze	vragen	veel	
tijd	en	worden	gekenmerkt	door	een	hoge	
mate	van	niet-vrijblijvendheid.	Zwakke	
relaties	hebben	in	tegenstelling	tot	sterke	
relaties	het	kenmerk,	dat	ze	minder	tijd-
rovend	zijn	en	dat	er	sprake	is	van	een	
geringere	emotionele	betrokkenheid.	

dr. Heinrich Bedford-Strohm
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zijn	belangrijke	relaties,	ze	hebben	een	
brugfunctie	naar	andere	gemeen-
schappen	toe	en	zijn	daarom	juist	in	een	
pluralistische	samenleving	heel	belang-
rijk.	Wat	luchtiger	zou	je	kunnen	
zeggen:	om	niet	in	ons	eigen	kringetje	te	
blijven	ronddraaien.
Wat	betekent	dat	voor	de	kerk?	We	
moeten	aanvaarden	dat	gemeenschap	
tegenwoordig	een	grote	verscheiden-
heid	aan	vormen	kent.	Daarom	is	plura-
lisering	geen	verschijnsel	van	verval,	
maar	het	gevolg	van	vrijheid.	
Aanvaarden	van	de	pluraliteit	houdt	de	
opdracht	in	voor	de	kerk	present	te	zijn	
in	heel	verschillende	milieus.	Daarvoor	
is	het	van	belang	dat	we	als	kerk	de	
betekenis	van	de	zwakke	relaties	met	
nieuwe	ogen	gaan	zien.	Wij	hebben	
mensen	nodig,	die	zich	geheel	met	de	
gemeente	identificeren	en	er	veel	van	
hun	tijd	aan	geven.	Maar	we	hebben	
ook	mensen	nodig,	die	connecties	in	
andere	milieus	hebben.	Of	het	nu	de	
voetbalclub	is,	of	de	leeskring,	het	fit-
nessgroepje	of	Amnesty	International,	
de	volkstuinvereniging	of	de	Rotary-
club.	Het	kunnen	zwakke	relaties	zijn,	
die	voor	iemands	eigen	leven	slechts	
van	beperkte	betekenis	zijn.	
Desondanks	zijn	ze	belangrijk	omdat	ze	
onze	gemeenschapservaring	een	brede	
horizon	geven.
Sociale	media	spelen	daarbij	een	steeds	
grotere	rol.	Het	kan	ook	een	plek	zijn	
voor	het	onderhouden	van	sterke	rela-
ties	–	bijvoorbeeld,	als	vader	en	zoon	
vanuit	verschillende	delen	van	de	
wereld	met	elkaar	communiceren.	Vaak	
zijn	de	dialogen	op	Facebook	vrijblij-
vender,	maar	desondanks	als	moderne	
vorm	van	in	gemeenschap	leven	niet	
irrelevant.
Ik	stel	vast:	we	hebben	beide	nodig.	We	
hebben	de	zwakkere	relaties	nodig	en	
we	hebben	de	sterke	relaties	nodig,	heel	
in	het	bijzonder	in	het	gezin.’
Al	deze	overwegingen	laten	zien:	
pluralisering	betekent	niet	de	afbraak
van	gemeenschap,	maar	in	eerste	

instantie	alleen	maar	verandering	van
de	gemeenschap.
 
Individualisering

Het	tweede	aspect,	dat	ik	zou	willen	
noemen,	is	de	individualisering.	
Individualisering	betekent	absoluut	
niet,	zoals	wel	wordt	verondersteld,	een	
automatisch	op	zichzelf	gericht	indivi-
dualisme.	Veeleer	betekent	individuali-
sering	in	eerste	instantie	alleen	maar,	
dat	mensen	tegenwoordig	in	principe	de	
vrijheid	hebben	zelf	hun	leven	zo	vorm	
te	geven	zoals	zij	dat	willen,	in	plaats	
van	dat	hun	rol	en	levensweg	al	bij	
voorbaat	vastgelegd	is.	Het	woord	van	
de	‘knutselbiografie’,	bedacht	door	een	
socioloog,	is	bijna	al	in	ons	spraakge-
bruik	opgenomen;	daarmee	wordt	het	
zowel	met	kansen	als	met	risico’s	ver-
bonden	experiment	aangeduid	het	eigen	
leven	zoveel	mogelijk	zelf	vorm	te	
geven.
Dat	mist	natuurlijk	ook	zijn	uitwerking	
niet	op	het	beroep	van	predikant.	Ten	
eerste	voor	het	predikantsgezin	zelf:	het	
klassieke	model	van	de	dominee	met	de	
domineesvrouw	was	in	het	verleden	een	
verplicht	nummer.	Niemand	hoefde	in	
zijn	huwelijk	over	iets	te	onderhan-
delen.	De	domineesvrouwen	hadden	
hun	beroep	opgegeven	en	moesten	als	
tweede,	onbetaalde,	werkkracht	ter	
beschikking	staan.	We	zullen	het	er	in	
dit	gezelschap	over	eens	zijn,	dat	
niemand	daarnaar	terugverlangt.	Maar	
even	belangrijk	is	het	te	gaan	zien,	
welke	bijkomende	eisen	de	gewonnen	
vrijheid	met	zich	mee	heeft	gebracht.	
Zoals	in	elke	op	vrijheid	gestoelde	
relatie	moet	een	dominee	met	haar	of	
zijn	partner	door	onderhandelen	tot	een	
regeling	voor	het	gezin	komen:	wie	doet	
wat	in	het	gezin?	Er	moet	overeenstem-
ming	worden	bereikt	over	het	forensen:	
wie	is	hoe	lang	onderweg,	als	de	door	
het	beroep	bepaalde	aanwezigheids-
plichten	niet	met	elkaar	in	overeen-
stemming	kunnen	worden	gebracht?	Zo	
zou	je	nog	veel	meer	kunnen	noemen.

Ten	tweede	heeft	de	individualisering	
natuurlijk	ook	gevolgen	voor	de	
gemeenteleden.	De	inzet	van	talloze	
vrijwilligers	in	partijen,	kerken	en	ver-
enigingen	laat	zien	dat	zo’n	individuali-
sering	absoluut	niet	moet	leiden	tot	
egoïsme	en	isolement.	Maar	ze	kunnen,	
hoe	graag	ze	dat	ook	zouden	willen,	niet	
met	dezelfde	inzet	uitsluitend	voor	hun	
kerkelijke	gemeente	beschikbaar	zijn	als	
vroeger.	De	moeilijkheid	mensen	voor	
de	kerkenraad	te	vinden,	die	zich	voor	
de	volle	periode	kunnen	binden,	is	niet	
alleen	een	teken	van	afnemende	binding	
met	de	kerk,	maar	ook	een	gevolg	van	
de	individualisering	en	pluralisering	
van	de	samenleving	als	geheel.	
Wie	in	dit	opzicht	naar	oude	tijden	
terugverlangt	moet	de	vraag	beant-
woorden	of	hij	de	gewonnen	vrijheid,	
die	de	oorzaak	van	de	veranderingen	is,	
echt	zou	willen	terugdraaien.	Maar	voor	
het	predikantschap	heeft	het	natuurlijk	
gevolgen,	die	onder	ogen	moeten	
worden	gezien.	Het	sleutelbegrip	‘doel-
groepengericht’	heeft	een	heel	nieuwe	
betekenis	gekregen.	De	problemen,	die	
dat	met	zich	meebrengt,	worden	duide-
lijk,	als	je	aan	de	kerkdienst	denkt.
Consequente	doelgroepengerichtheid	
zou	betekenen:	zaterdag	de	weekend-
dienst	voor	degenen,	die	er	zondag	op	
uit	trekken,	zondagmorgen	de	dienst	
voor	hen	die	het	vlees	tijdig	in	de	oven	
moeten	schuiven	om	om	twaalf	uur	te	
kunnen	eten.	Om	11	uur	de	dienst	voor	
de	liefhebbers	van	een	brunch,	die	één	
keer	in	de	week	in	alle	rust	met	het	
gezin	willen	ontbijten,	en	parallel	
daaraan	natuurlijk	de	kinderkerk	en	het	
kleuteruur.	Om	zes	uur	’s	avonds	ver-
volgens	een	jeugddienst	met	een	band	
en	een	lichtshow.	En	eigenlijk	zou	er	
natuurlijk	ook	nog	een	Thomasmis	voor	
de	twijfelaars	moeten	zijn.	En	op	
Valentijnsdag	een	dienst	voor	de	ver-
liefden.	En	zelfs	dan	zouden	we	nog	niet	
aan	de	verwachtingen	van	de	zo	ver-
schillende	mensen	in	de	pluralistische	
samenleving	tegemoet	zijn	gekomen.
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Iedereen	ziet	in	dat	niemand	aan	een	der-
gelijk	eisenpakket	zou	kunnen	voldoen.	
Daarom	is	het	duidelijk:	ten	eerste	
moeten	wij	onszelf	toestaan,	dat	we	
mensen	iets	verschuldigd	blijven.	En	ten	
tweede	moeten	wij	doen	wat	wij	kunnen	
om	goed	met	anderen	samen	te	werken	
en	zo	het	werken	met	doelgroepen	regio-
naal	over	zoveel	mogelijk	schouders	te	
verdelen.

3.Oriëntatiepunten voor het 

predikantschap van de toekomst

Als	we	ons	afvragen	welke	oriëntatie-
punten	ons	kunnen	helpen	met	het	oog	
op	een	predikantschap,	dat	ook	in	de	toe-
komst	leefbaar	is,	moeten	we	een	onder-
scheid	maken	tussen	de	uitdaging	voor	de	
predikant(e)	en	de	uitdagingen	voor	de	
leiding	van	de	kerk.

3.1 Uitdaging voor de predikant(e)

1.	Het	misschien	wel	belangrijkste	is	dat	
je	ervoor	zorgt	dat	je	geestelijk	gevoed	
wordt.	Het	komt	er	op	aan	daar	ruimte	
voor	te	maken,	om	toegang	te	vinden	tot	
wat	je	geestelijk	op	de	been	houdt.	De	
wegen	daartoe	kunnen	heel	verschillend	
zijn.	Maar	het	centrale	belang	van	de	zaak	
zelf	mag	niet	ondergaan	in	wat	je	allemaal	
moet	doen.
2.	Nauw	daarmee	samen	hangt	de	plicht	
steeds	weer	opnieuw	afstand	van	jezelf	en	
van	je	eigen	werk	te	nemen.	Je	eigen	werk	
moet	overdacht	en	steeds	weer	kritisch	
geëvalueerd	worden.	Soms	kunnen	
andere	mensen	daarbij	helpen.
3.	Er	moet	aandacht	zijn	voor	de	commu-
nicatie	met	de	medewerk(st)ers.	De	zgn.	
‘gouden	regel’	(Mt.7,12)	is	een	goed	uit-
gangspunt	voor	het	werken	in	een	team.	
Daarvoor	is	een	vereiste,	dat	je	je	steeds	
weer	verplaatst	in	de	positie	van	diegene,	
die	op	een	andere	plek	in	de	gemeente	
verantwoording	draagt.	Het	is	voor	mij	
een	teken	van	hoop,	dat	in	Beieren	stu-
denten	van	verschillende	beroepen	in	de	
kerk	bijeengekomen	zijn	om	al	bij	de	
voorbereiding	op	hun	beroep	zo	intensief	
met	elkaar	van	gedachten	te	wisselen,	dat	

de	latere	samenwerking	zo	goed	mogelijk	
zal	zijn.
4.	Een	zo	goed	mogelijke	organisatie	van	
jezelf	helpt	om	tijdrovende	activiteiten	op	
het	spoor	te	komen	en	onderscheid	te	
maken	tussen	wat	belangrijk	is	en	wat	
onbelangrijk.
5.	Het	opnemen	van	vakantie	en	vrije	
dagen	is	niet	een	kwestie	van	eigen	
inschatting,	maar	noodzaak.	Dat	is	een	
wezenlijk	aspect	van	de	verantwoordelijk-
heid	voor	jezelf,	voor	het	eigen	gezin	en	
ook	voor	de	gemeente.	

3.2 Uitdaging voor de leiding van de

kerk

De	leiding	van	de	kerk	moet	de	vereiste	
structurele	voorwaarden	creëren	voor	de	
noodzakelijke	speelruimte	van	de	
predikant(e).

1.	Bij	alle	nadenken	over	structurele	ver-
anderingen	is	het	van	groot	belang	dat	
degenen,	over	wier	werk	het	gaat,	er	ook	
zelf	bij	betrokken	worden.	Hun	in	het	
dagelijks	werk	opgedane	specialistische	
kennis	kan	niet	worden	gemist.
2.	Dienstvoorschriften	kunnen	verlichting	
geven,	als	daarin	alleen	datgene	is	vastge-
legd,	wat	de	basale	taken	zijn.	Van	het	
vastleggen	van	al	de	overige	taken	kan	
men	afzien.
3.	Interimpredikanten	kunnen	worden	
ingezet	om	het	werk	bij	vacatures	te	
verlichten.
4.	Door	een	verbeterde	ondersteuning	
door	het	kerkelijk	bureau	en	verlichting	
van	administratieve	taken	komt	meer	tijd	
vrij	voor	het	pastoraat.
5.	In	het	personeelsbeleid	moet	zoveel	
mogelijk	tegemoet	gekomen	worden	aan	
de	sterke	kanten	en	de	beperktheden	van	
de	predikanten.
6.	Een	programma	voor	de	persoonlijke	
ontwikkeling	kan	predikanten	helpen	hun	
bekwaamheden	en	het	predikantschap	zo	
goed	mogelijk	met	elkaar	in	overeenstem-
ming	te	brengen.
7.	Er	moeten	vrijplaatsen	zijn,	waar	je	je	
kunt	terugtrekken	om	nieuwe	krachten	

op	te	doen	(respiratio).	En	om	preventief	
met	de	ervaringen	van	machteloosheid	
om	te	gaan	moeten	er	mogelijkheden	van	
coaching,	supervisie	en	geestelijke	bege-
leiding	aangeboden	kunnen	worden.

4. Tot slot

Al	ons	denken	en	ons	doen,	zowel	onze	
successen	als	onze	mislukkingen	staan	in	
het	teken	van	de	gekruisigde	en	opgestane	
Christus.	Hij	is	de	hoeksteen.	Hij	is	het	
fundament.	De	kerk	staat	of	valt	niet	met	
ons.	Christus	zelf	draagt	zijn	kerk	bij	alle	
veranderingen	en	uitdagingen,	waar	wij	
voor	komen	te	staan.
Wij	hoeven	de	uitdagingen	van	onze	tijd	
niet	uit	de	weg	te	gaan,	omdat	Christus	
zelf	ons	bijstaat.	’Baptismus	sum’,	ik	ben	
gedoopt.	En	ik	ben	geroepen	tot	de	dienst	
in	de	kerk	van	Jezus	Christus.	Juist	in	
moeilijke	tijden	in	ons	leven	en	ons	
beroep	is	dat	een	krachtige	zekerheid.	En	
die	geeft	ons	moed	en	motiveert	ons	om	
de	problemen,	waarmee	wij	te	maken	
krijgen,	aan	te	pakken.
Laat	ons	in	onze	dienst	dit	nooit	vergeten:	
God	is	altijd	ons	nabij.	En	niets	kan	ons	
scheiden	van	de	liefde	van	God,	niets	
vandaag	en	ook	niet	in	de	toekomst,	
hoogte	noch	diepte,	en	evenmin	voorstel-
lingen,	die	anderen	hebben	over	wat	een	
dominee	zou	moeten	doen.	Niets	kan	ons	
scheiden	van	de	liefde	van	God	in	
Christus	Jezus,	onze	Heer.
Dat	te	weten	en	te	voelen	is	het	belang-
rijkste	in	ons	predikantswerk!	u

_______________________________
M.	Granovetter,	The	strength	of	weak	ties.	
A	network	theory	revisited,	in:	American	
Journal	of	Sociology	78	(1973),	1360-
1380
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Van	24	mei	tot	2	juni	2018	is	er	een	
studiereis	met	daarin	een	vierdaagse	
studieconferentie	in	Roemenië	van	predi-
kanten,	kerkelijk	werkers	en	studenten	uit	
Nederland	met	predikanten	en	studenten	
van	de	Hongaarse	protestantse	kerk.	
Voorafgaand	aan	de	studieconferentie	(van	
zondagvond	tot	en	met	donderdagmiddag)	
verblijven	de	Nederlandse	predikant/ker-
kelijk	werker-deelnemers	in	verschillende	
gemeenten	van	de	Hongaarse	kerk.	De	
predikant-deelnemers	zullen	op	zondag	28 
mei	preken	in	die	betreffende	gemeente.	
De	studenten	arriveren	zaterdag	26	mei	
en	hebben	zaterdagavond	en	zondag	ont-
moetingen	met	Hongaars/Roemeense	
studenten	in	de	kerkelijke	context.	De	
studieconferentie	wordt	gehouden	in	
Györgyfalva,	een	dorp	nabij	Cluj.	De	voer-
taal	is	Nederlands/Hongaars	en	Engels,	er	
is	simultaan	vertaling	aanwezig.	Hongaarse	
docenten	spreken	Nederlands.

Thematiek

De	thematiek	focust	op	de	kerntaak	van	
de	kerk,	de	dienst	van	het	Woord,	de	
prediking.	Wij	preken	regelmatig	en	de	
Hongaarse	collega’s	zelfs	heel	veel.	Maar	
waarom?	Waartoe?	En	vooral:	hebben	wij	
iets	te	zeggen,	dat	er	werkelijk	toe	doet?	
In	samenlevingen	waar	mensen	letterlijk	
en	cultureel	op	drift	zijn,	op	zoek	naar	
veiligheid	en	zekerheid.	Het	gaat	dus	om	
‘preken	in	de	spanningsvolle	context	van	
West-Europa’.	

Programma

çWe	bezinnen	ons	van	maandag	t/m	
donderdagochtend	in	een	groep	van	
docenten	en	masterstudenten	op	de	preek-
praktijk.	Hierbij	gaat	het	om	hoor-	en	werk-
colleges.	Daarnaast	oefenen	we	in	twee	
groepen:	de	studenten	in	het	beginnend	
ambacht	van	de	prediking,	de	predikanten/
kerkelijk	werkers	met	inbreng	van	hun	eigen	
expertise.	We	brengen	de	principes	van	
goede	prediking	in	praktijk;	we	stellen	de	
vraag	waar	onze	tijd	en	context	behoefte	aan	
heeft;	we	bestuderen	de	eigen	stem	vanuit	
de	Schriften	en	we	beoefenen	het	ambacht	
van	de	prediking	op	creatieve	wijze.
Het	is	dus	een	week	om	je	eigen	preek	
praktijk	weer	eens	op	te	frissen	waarbij	het	
inspirerende	contact	met	collega’s	vanuit	
een	andere	context	helpt	om	je	eigen	situ-
atie	en	werkwijze	tegen	het	licht	te	houden.
 çIn	de	avonden	zal	een	en	ander	
worden	toegespitst	op	de	cultureel-maat-
schappelijke	veranderingen	die	‘Europa’	
doormaakt,	en	de	theologische	duiding	
daarvan.	Aan	dit	avondprogramma	zullen	
ook	Hongaarse	studenten	deelnemen.
çVrijdag	1	juni	is	gereserveerd	voor	een	

excursie	van	de	Nederlandse	deelnemers	
(predikanten	en	studenten)	naar	de	
wereldberoemde	orthodoxe	kloostercom-
plexen	in	Roemenië.
çStudenten	krijgen	deze	week	vrij	van	

hun	reguliere	colleges	in	Amsterdam.

Voorbereiding:

Van	de	deelnemers	wordt	verwacht	dat	zij	
“Ontvouwen,	protestantse	prediking	in	de	
praktijk”	(deels)	lezen:	het	handboek	van	
Ciska	Stark	en	Bert	de	Leede.	

Dit	boek	is	verplichte	literatuur	voor	het	
college	‘Voorgaan	in	de	eredienst’.	
Kosten	voor	deelname:	250.-	euro	pp	ver-
blijf	en	excursie	+	reiskosten	die	variëren	
van	150.-	tot	200.-	euro.
We	vliegen	van	Eindhoven	naar	Cluj	vv.	
Maximaal	aantal	deelnemers	is	gesteld	op	
15.	Er	is	plaats	voor	predikanten/kerkelijk	
werkers	en	ca.	8	master-studenten.

Voor	informatie	en	aanmelding	door	
studenten:	
Dr.	F.	Stark,	fstark@pthu.nl
Predikanten:	Ries	Nieuwkoop,	
Ries.nieuwkoop@gmail.com,	
Tel.	038 4650155	Mob.	0650528671.	u  

Wie gelooft er nog in Europa? 
Eigentijdse preken in de Europese context, in het spanningsveld van 
“christelijke identiteit” en “nationale identiteit” 

Studiereis Permanente educatie 

naar Roemenië 24 mei -  2 juni 2018 

(studenten 26 mei t/m 2 juni)

Leiding: Dr. Ciska Stark, dr. Bert de 

Leede en Dr. Botond Kopandi

Organisatie: Ries Nieuwkoop, PKN
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Hoe is het als emeritus?

Na	zeven	jaar	sta	ik	daar	niet	meer	zo	bij	
stil	maar	het	betekent	voor	mij	vooral	
ruimte	en	vrijheid.	Niet	meer	de	zorg	voor	
de	gehele	gemeente.	Daar	heb	ik	behoorlijk	
aan	getild:	in	2007,	kort	voor	mijn	rugope-
ratie	-	had	ik	bijna	een	burn-out.	Toen	ben	
ik	even	helemaal	gestopt.	Wat	ik	geleerd	
heb:	dat	je	bij	het	dragen	van	die	last	van	de	
gemeente	ook	veel	daarvoor	terugkrijgt.	
Na	het	emeritaat	in	2010	heb	ik	nog	twee	
jaar	gewerkt	in	de	jeugdzorg.	Ik	had	de	
cursus	Contextueel	Pastoraat	gevolgd	en	
daarna	de	opleiding	Contextuele	Therapie	-	
in	2003	afgerond.	Naast	mijn	werk	als	pre-
dikant	was	ik	een	kleine	praktijk	begonnen.	
Omstreeks	die	tijd	benaderde	een	contex-
tuele	studiegenoot	mij	en	vroeg	mij	te	solli-
citeren	bij	de	jeugdzorg.	Dat	paste	in	de	lijn	
van	wat	ik	nog	graag	zou	willen	doen.	Ik	
werd	aangenomen:	10	uur	in	de	week	in	
een	klein	team	met	kinderen	uit	situaties	
van	seksueel	misbruik	en/of	huiselijk	
geweld.	Een	leerzame	ervaring:	voor	het	
eerst	werken	binnen	een	organisatie	-	heel	
iets	anders	dan	kerkenraadsvergaderingen!	
-	en	met	Stella	en	mijn	pakje	boterhammen	
in	de	trein	zitten	naar	mijn	werk.	Na	2	jaar	

besloot	ik	hiermee	te	stoppen:	ik	was	
inmiddels	66,	de	muziek	ging	me	steeds	
meer	opeisen	en	ik	wilde	aan	die	roep	
gehoor	geven.	
Toen	heb	ik	het	contextuele	werk	losge-
laten.	Heel	af	en	toe	heb	ik	nog	een	cliënt.

Wat mis je het meest/ wat in het 

geheel niet?

Er	is	niets	wat	ik	echt	mis.	Voorgaan	vind	
ik	nog	steeds	fijn,	dat	doe	ik	zeer	met	mate	
maar	met	veel	plezier:	het	houdt	me	scherp.	
De	pastorale	kant	heeft	een	bijzondere	
draai	gekregen	door	die	twee	jaar	in	de	
jeugdzorg	en	de	praktijk:	intensieve	zorg	
voor	mensen	in	de	nood	van	hun	leven.	
Het	is	goed	dat	die	zorg	er	nu	niet	meer	is,	
hij	was	ook	een	last:	de	cliënt	komt	regel-
matig	terug	en	je	hoopt	maar	dat	hij	verder	
komt…

Waar ligt nu het zwaartepunt van je

dagelijkse bezigheden?

Muziek.	Daar	ben	ik	iedere	dag	mee	bezig.	
Er	komt	van	alles	bij	kijken:	een	project	mee	
opzetten,	muziek	uitzoeken,	het	ensemble	
aan	de	gang	houden,	muziekbibliotheken	
bezoeken,	oude	partituren	bestuderen.	Voor	

de	zendamateuractiviteiten	heb	ik	(te)	
weinig	tijd,	maar	de	interesse	is	gebleven.

Kijk je nu anders aan tegen kerk

geloof/theologie?

Vanuit	mijn	positie	heb	ik	een	grotere	
afstand	tot	de	concrete	kerk	waarin	ik	heb	
gewerkt.	Geloof	is	een	doorgaand	proces	
maar	ik	ervaar	een	innerlijke	distantie	tot	
kerk	als	organisatie.	Ik	weet	ook	niet	zo	
goed	meer	wat	zich	daar	afspeelt.	Vroeger	
stond	ik	altijd	klaar	om	in	moderamina,	
classis	etc.	te	gaan	zitten,	maar	het	is	nu	een	
‘ver-van-mijn-bed-show’	geworden:	het	
laat	me	niet	onverschillig,	maar	is	op	
afstand.	Ik	zit	ook	niet	elke	week	in	de	
kerk,	maak	daar	keuzes	in.	Met	mijn	vrouw	
ben	ik	lid	van	de	oecumenische	geloofsge-
meenschap	Het	Brandpunt	in	Amersfoort,	
ik	luister	graag	naar	originele	onafhanke-
lijke	voorgangers	die	creatief	met	de	
Schriften	omgaan.	
Voor	de	theologie	geldt	ook	dat	voortdu-
rende	proces	van	verandering.	De	impulsen	
die	we	ontvangen	uit	het	Jodendom	blijven	
me	bezighouden	en	ik	probeer	daar	op	
bescheiden	manier	iets	van	mee	te	krijgen	-	
zonder	nu	nog	een	actieve	rol	te	spelen.	
Het	onderwerp	heeft	mijn	hart	en	ik	blijf	
het	volgen	omdat	het	goed	is	voor	mijn	
ziel.	Zo	neem	ik	af	en	toe	deel	aan	een	leer-
huis	bij	de	Stichting	Pardes	(voorheen	
Folkertsmastichting).	Rabbijn	Ashkenazy	is	
dood	en	de	tijd	van	mijn	leermeesters	
voorbij,	en	in	de	PKN	neem	ik	niet	echt	een	
ontwikkeling	waar	van	heroriëntatie	op	
onze	joodse	wortels:	ik	vraag	me	soms	
bezorgd	af	in	hoeverre	jonge	predikanten	
daarvan	weten?	Dat	vind	ik	wel	heel	funda-
menteel.	Aan	de	universiteiten	gebeurt	wel	
wat,	bv.	een	project	vanuit	de	Universiteit	
van	Tilburg,	onderzoek	naar	gelijkenissen	
in	het	NT	en	de	joodse	traditie.	En	de	
Protestantse	Theologische	Universiteit	heeft	
een	hoogleraar	Judaïstiek.	Ik	zou	wensen	
dat	deze	heroriëntatie	breder	door	werkt	in	
de	kerken.	u

Naam: Tom Fossen (71)

Woonplaats: Amersfoort

Emeritus: sinds 1 juni 2010

Gediende gemeenten: ’s Graveland, Arnhem, ’s Graven-

hage-West, Den Dolder

Activiteiten:  

- praktisch: ‘domineesvrouw’ (Toms vrouw werkt nog, als 

geestelijk verzorger bij GGZ Centraal, psychiatrie): verzorg 

het huishouden en de tuin, ben voor Stella morele steun en 

klankbord, zoals wij vroeger voor elkaar.  

- muziek maken! Daar ligt mijn hart. Ik speel klavecimbel en orgel, heb nog les; musiceer 

thuis met anderen (blokfluit, cello); doe met ‘mijn’ ensemble Con Piacere 1 á 2x per jaar 

een project, uitlopend op een of meerdere concerten en ‘s zomers  muziekweken in het 

buitenland (met voorbereiding!); dit jaar met de zangers van het ensemble naar Polen.

- zendamateur en bezig met elektronica.   

- Iets bijzonders: bijv. in huis kleine computertjes schakelingen maken zoals ledverlich-

ting op de trap, die aangaat als je er op loopt. 

Afscheid genomen maar niet uitgediend 

Tom Fossen Door Elly Bakker
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