
 VERZEKERINGEN BIJ ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN EEN PREDIKANT 

 Als het gaat om ziekte en arbeidsongeschiktheid moet onderscheiden worden naar 
 verschillende soorten kosten/risicodragers (predikant of gemeente) en daarbij behorende 
 verzekeringen. 

 Kosten van medische behandeling 
 Voor de kosten van medische behandelingen bij ziekte moet de predikant zichzelf 
 verzekeren op grond van de civiele Zorgverzekeringswet (ZVW). De predikant betaalt aan de 
 verzekeraar de reguliere premie, waarvan de hoogte afhankelijk is van de verzekeraar en de 
 mate van aanvullende verzekeringen. Daarnaast betaalt de predikant aan de Belastingdienst 
 de zogenaamde inkomensafhankelijke ZVW-premie. Ter dekking van deze premie ontvangt 
 de predikant uit de centrale kas predikantstraktementen een tegemoetkoming, die via de 
 bezettingsbijdrage door de gemeente gefinancierd wordt. 

 Doorbetaling van het traktement bij ziekte 
 Een predikant is gedurende de eerste twee jaar van ziekte verzekerd van inkomen. Dit is 
 geregeld in de generale regeling rechtspositie predikanten. Gemeente en Beheercommissie 
 centrale kas voor de predikantstraktementen betalen het traktement tijdens ziekte maximaal 
 2 jaar door, het eerste jaar 100%, het tweede jaar 70% (naar rato van het 
 verzuimpercentage). De gemeente betaalt in deze periode de bezettingsbijdrage door aan de 
 centrale kas, het eerste jaar 100%, het tweede jaar 70% (naar rato van het 
 verzuimpercentage). 

 Kosten van de arbodienst 
 Tijdens ziekte van de predikant hebben predikant en gemeente recht op begeleiding door de 
 arbodienst, die door de landelijke kerk ten behoeve van alle gemeenten en predikanten 
 gecontracteerd wordt. Via de bezettingsbijdrage in de centrale kas voor de 
 predikantstraktementen zijn gemeenten voor deze dienstverlening en de kosten daarvan 
 verzekerd. 

 Kosten van vervanging van een zieke predikant 
 Als gemeenten dat wensen, kunnen zij zich verzekeren voor de kosten die gemaakt moeten 
 worden ter vervanging van een zieke predikant, van wie het traktement in principe twee jaar 
 lang moet worden doorbetaald. Er is op dit punt geen kerkordelijke verplichting en ook geen 
 centrale regeling binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Overwegingen bij het sluiten 
 van een eventuele verzekering kunnen zijn: 
 a.  als onze gemeente meer predikanten heeft, kunnen die elkaar bij ziekte dan onderling 

 vervangen? 
 b.  in welke mate zou onze gemeente bij ziekte van een/de predikant vervanging willen 

 regelen; moeten alleen de preekbeurten vervangen worden of willen we ook het 
 bestuurlijke, pastorale, vormende en toerustende werk laten waarnemen? 

 c.  door wie en tegen welke kosten zouden we eventuele vervanging willen laten doen (zie 
 loonkosten kerkelijk werker, tarieven voor incidentele en structurele hulpdiensten of de 
 tarieven voor een ambulant predikant van de Dienstenorganisatie)? 

 d.  kunnen we voor de vervangingskosten eventueel een beroep doen op eigen reserves? 
 Als een gemeente de vraag naar een vervangingsverzekering positief beantwoordt, kan ze 
 gebruik maken van de diensten die op dit gebied door assuradeurs worden aangeboden. De 
 Vereniging van Kerkrentmeesters geeft informatie over een mogelijkheid op haar website: 
 www.kerkrentmeester.nl  . 
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 Het inkomen van de predikant bij arbeidsongeschiktheid 
 Als een keuringsarts en een arbeidsdeskundige na maximaal twee jaar ziekte vaststellen dat 
 de predikant deels of geheel arbeidsongeschikt verklaard moet worden, dan eindigt het recht 
 op doorbetaling bij ziekte en heeft de predikant recht op voortgezet inkomen wegens 
 arbeidsongeschiktheid. Dit recht bestaat in twee vormen. 
 a.  Als de predikant voor het werk als predikant wordt afgekeurd, maar verdiencapaciteit 

 behoudt in ander werk, dan heeft hij recht op een tijdelijk wachtgeld wegens 
 arbeidsongeschiktheid. Dit wachtgeld bedraagt 70% van het verloren traktement en 
 wordt betaald uit de centrale kas voor de predikantstraktementen. De gemeenten 
 betalen daarvoor via de bezettingsbijdrage de premie. 

 b.  Voor de mate waarin de predikant als gevolg van de arbeidsongeschiktheid 
 verdiencapaciteit verliest, heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van 
 Aegon. Met deze inkomensverzekeraar heeft de landelijke kerk ten behoeve van alle 
 gemeentepredikanten een verzekering gesloten. Uit uitkering bedraagt 70% van het 
 verloren traktement. De premie hiervoor maakt onderdeel uit van de bezettingsbijdrage 
 die de gemeente afdraagt aan de centrale kas predikantstraktementen. 

 De gevolgschade van een ongeval 
 Als gemeenten dat wensen, kunnen zij zich ten behoeve van een predikant verzekeren tegen 
 de kosten van de gevolgschade van een ongeval (bijvoorbeeld in de vorm van blijvende 
 invaliditeit). De verzekering is geen inkomensverzekering, maar keert een eenmalig bedrag 
 uit als compensatie in de geleden schade. Er is op dit punt geen kerkordelijke verplichting en 
 ook geen centrale regeling binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Als een gemeente de 
 vraag naar een ongevallenverzekering positief beantwoordt, kan ze gebruik maken van de 
 diensten die op dit gebied door assuradeurs worden aangeboden. De Vereniging van 
 Kerkrentmeesters geeft informatie over een mogelijkheid op haar website: 
 www.kerkrentmeester.nl  . 
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