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Nogmaals: BSN-nummer gastpredikant

VRAAG VAN DE KERKRENTMEESTER

Dat tarief is natuurlijk geen voldoende inkomen-vormend 
uurtarief gerelateerd aan het de beloning die een predikant 
in onze kerk normaliter ontvangt. Dan zou het ongeveer twee 
keer zo hoog moeten zijn. Het huidige veronderstelt echter 
dat een predikant al in dienst is van de kerk en daarvoor al vol-
doende gehonoreerd wordt en dat het extra dus ook slechts 
een ‘extraatje’ is. De regeling veronderstelt tegelijk dat een 
predikant geen ‘nieuwe’ preek voorbereidt. Dat kan nooit 
binnen 3,5 uur, als ook de liturgie nog moet worden samen-
gesteld en ook het voorgaan zelf nog moet plaatsvinden. 

Maar goed, er is op de zondagen een levendig verkeer van 
gastpredikers. Zij zelf dienen hun vergoeding op te geven 
bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting. De uitbeta-
lende kerk dient dit echter ook bij de fiscus aan te geven. 
En wel in het kader van de regeling UBD. Die letters staan 
voor: ‘Uitbetaalde Bedragen aan Derden’. Dat is de opvol-
ging van de IB47-regeling. 

Als er sprake is van betaling zonder factuur, of wel met fac-
tuur, maar zonder dat iemand geregistreerd staat als on-
dernemer (KvK-nummer), dan hebben we te maken met 
een ‘betaling aan derden’ die aan de belastingdienst moet 
worden gemeld. Daarbij dient u de gegevens te verstrek-
ken van degene aan wie u heeft betaald. U dient aangifte 
te doen voor 1 februari van het volgende jaar. Voor 2022 
kan dat echter pas vanaf 1 januari 2023. U heeft u dan één 
maand de tijd. Vanaf 2023 kan dat het gehele jaar door. 

We hebben allemaal in onze gemeenten of kerkplekken wel te maken met het voorgaan van gastpredikanten. 
Er is in de Protestantse Kerk centraal geregeld welke geldelijke vergoeding er tegenover het voorgaan als 
gastpredikant dient te staan. Dit bedrag is afgeleid van het aantal uur dat een dominee geacht wordt met een 
‘gastbeurt’ bezig te zijn. Het gaat om 3,5 uur maal het uurtarief dat ook voor pastoraal of catechetisch werk 
buiten de eigen gemeente geldt (dat is nu ruim €38,− per uur; voorgaan in een kerkdienst: €136,− per dienst). 
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Aangifte doen kan overigens vanaf 2017 alleen nog maar 
digitaal. Het is dus zaak om gedurende het jaar een UBD 
administratie goed bij te houden, zodat die meteen in janu-
ari kan worden benut voor opgave aan de belastingdienst. 

Sinds 1 januari 2022 is de regeling op één punt opgesplitst. 
Uitbetalers die al inhoudingsplichtig zijn (omdat ze mensen 
in loondienst hebben) moeten ook het BSN-nummer van de 
persoon aan wie uitbetaald werd, doorgeven. Maar er zijn 
ook niet-inhoudingsplichtige uitbetalers. Dat ben je als je 
geen mensen in loondienst hebt. Gemeentepredikanten tel-
len niet, want ze zijn niet in loondienst van de gemeente. 
Ook niet-inhoudingsplichtige uitbetalers aan derden moe-
ten aangifte doen in het kader van UBD, maar zij mogen 
alleen naam en geboortedatum vragen en juist weer niet 
het BSN-nummer. Dus: als uw gemeente mensen in loon-
dienst heeft (niet slechts uw wijkgemeente, die immers geen 
rechtspersoon is,  maar de overkoepelende gemeente waar u 
deel van uitmaakt), dan dient u dus het BSN-nummer wel te 
vragen en op te geven bij de aangifte. Maar als uw gemeen-
te niemand in loondienst heeft, dan mag dat juist weer niet.

Dus het hangt er vanaf hoe uw situatie is als werkgever, en 
dat zult u aan gastpredikanten duidelijk moeten maken in 
verband met de BSN-nummer-registratie. Overigens stond 
deze info ook in het belastingnummer van het magazine 
Predikant en samenleving van de Bond van Nederlandse 
Predikanten van februari 2022.


