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Vrijwilligersvergoeding kerkmusici

Sommige kerkmusici zijn werkzaam op basis van vrijwilligheid. Dit kan op basis van artikel 9 van de generale
regeling 9 - kerkmusici:

Een benoeming op basis van vrijwilligheid kan slechts plaatsvinden indien:
- het functieniveau voor de kerkmuziek met inachtneming van het bepaalde in deze generale regeling voor

de gemeente is vastgesteld op functieniveau III, dan wel
- de te benoemen kerkmusicus schriftelijk te kennen heeft gegeven - in geval van een benoeming - geen

prijs te stellen op een aanstelling op arbeidsovereenkomst.

Een vrijwillig kerkmusicus kan voor zijn/haar werkzaamheden een vrijwilligersvergoeding krijgen. Hoe hoog
deze vergoeding per gespeelde dienst mag zijn staat hieronder.

De onbelaste vrijwilligersvergoeding in het algemeen bedraagt in 2023:

Maximaal per jaar
2023

€ 1.900,00
Maximaal per maand € 190,00
Maximaal per uur € 5,00

De vergoeding die wordt verstrekt mag niet te dicht in de buurt komen van een marktconforme beloning. Omdat
er in de praktijk behoefte bestond aan verduidelijking van het begrip 'marktconforme beloning' voor kerkmusici,
zijn er in het verleden met de belastingdienst afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in nu omgezet naar de
bedragen van de verhoogde onbelaste vrijwilligersbijdrage. Per eredienst is vastgesteld dat een organist of
cantor 5 uur bezig is met spelen/dirigeren, organisatie, voorbereiden en benodigde deskundigheidsbevordering.

Omschrijving Organist Cantor
Spelen of dirigeren van eredienst 1,5 uur 1,5 uur
Organisatie t.b.v. de eredienst 1 uur 2 uur
Voorbereiden dienst 2 uur 1 uur
Deskundigheidsbevordering 0,5 uur 0,5 uur
Totaal 5 uur 5 uur

Vooralsnog houden we dit urencriterium aan en passen deze toe op het nieuwe ‘uurtarief’.  Let op: de
maximumbedragen per maand en jaar blijven van toepassing.
Naast de maximale vaste vergoedingen kunnen er geen onkostenvergoedingen meer worden verstrekt, dus ook
geen reiskostenvergoeding.

Vergoeding eredienst vrijwillig kerkmusicus
2023

€ 25,00
Maximaal aantal diensten per maand (nb. max per jaar!) 7
Maximaal aantal diensten per jaar 76

Vergoeding rouw- en trouwdiensten
Betaalde kerkmusici krijgen circa 42/54 minuten extra betaald voor een rouw- of trouwdienst. Als we dat ook
toepassen op de vergoeding voor de cantor en organist kan daar een bedrag van € 29 aan vergoeding worden
uitgekeerd (5 uur en 50 minuten). LET OP: houd rekening met dit hogere bedrag bij het maximaal aantal te
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spelen diensten per maand en per jaar. Er kunnen dan minder diensten worden vergoed. Het maximum van
€190 per maand en € 1900 per jaar gaat namelijk niet omhoog.

Meer informatie via het Contactcentrum: info@protestantsekerk.nl of (030) 880 1880
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag. Zie www.protestantsekerk.nl/contact voor de tijdstippen waarop
het contactcentrum bereikt kan worden.


