Bisdom Haarlem-Amsterdam

Informatie in verband met emeritaat
en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
Editie 2022

INFORMATIE PRIESTERS IN VERBAND MET EMERITAAT
en bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
Met dit boekje willen wij u nader informeren over de vele vragen
die zich voordoen wanneer u overweegt met emeritaat te gaan.
Het wil geen aansporing zijn tot deze stap, maar een hulp voor hen
die zich willen oriënteren.
Voor meer specifieke vragen kunt u contact opnemen met het
financieel bureau, tel. 023 - 5112640
Th.J. van der Steen MBA. (algemeen-econoom).
E-mail: tvandersteen@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
of de afdeling Personeelszaken, tel. 023 – 5112600 in keuzemenu
optie 1 – secretariaat, daarna optie 2 pastoraat

1 januari 2022

Afd. Personeelszaken Bisdom Haarlem-Amsterdam
tel. 023 – 511 26 000
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- 3 Verhoging AOW-leeftijd
Per 1 januari 2022 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 47 maanden. Die leeftijd wordt
de komende jaren verder verhoogd. Door de Nederlandse Bisschoppenconferentie is besloten
voor de datum van pensionering zich te conformeren aan de geldende en komende AOW-regels.
Uw ouderdomspensioen via PNB gaat uiterlijk in op uw 67ste Op uw verzoek kan dit vervroegd
worden tot vijf jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd.
I

Pastoraat of emeritaat?
Het is in de Nederlandse maatschappij gebruikelijk om na de bovengenoemde leeftijd met
pensioen te gaan. De grote verantwoordelijkheid begint zwaarder te wegen en de krachten
nemen af. Men heeft er recht op nog een aantal jaren in rust van zijn leven te genieten.
Soms is men zelfs verplicht om met pensioen te gaan, zonder dat men hiernaar heeft
verlangd. Het is dan niet mogelijk na de AOW-gerechtigde leeftijd nog door te werken op
dezelfde basis als daarvoor.
Voor de pastores in het bisdom Haarlem wordt de gedragslijn gevolgd, dat iedere priester
op de AOW-gerechtigde leeftijd vanzelfsprekend recht heeft op een "otium cum dignitate",
maar dat hij beslist niet de plicht heeft om weg te gaan. Volgens canon 538 § 3 van de
Codex Iuris Canonici wordt aan een pastoor bij de voltooiing van zijn 75ste levensjaar
verzocht het ontslag uit zijn ambt aan de diocesane bisschop aan te bieden.
Menigeen ziet echter al eerder uit naar het moment van emeritaat om een aantal
persoonlijke redenen. Dat is hem dan ook van harte gegund. Er zijn ook pastores die graag
enige tijd willen doorgaan, omdat zij zich nog zeer vitaal voelen. Zij zijn veelal van harte
welkom. In elk geval mag de zorg om hun opvolging pastores nooit weerhouden zelf met
emeritaat te gaan.
Doorgaan na de AOW-gerechtigde leeftijd
Als u plannen hebt uw werk voort te zetten zal het, in verband met uw eigen toekomst en
die van de parochie, noodzakelijk zijn een gesprek te hebben met de deken. In goed overleg
met de parochiegemeenschap kunnen dan afspraken gemaakt worden en voor iedereen
bevredigende regelingen worden getroffen voor wat betreft uw werkzaamheden, uw
honorering etc. In dit verband kan verwezen worden naar deze notitie "Met emeritaat/
pensioen in het bisdom Haarlem-Amsterdam". In zoverre is de AOW-gerechtigde leeftijd
toch een beslissend moment, waarop u uw keuze bepaalt.
Met Emeritaat
Wanneer u plannen hebt om met emeritaat te gaan zult u hopelijk tijdig de bisschop op de
hoogte stellen van uw plannen. Hij zal u zeker vragen dan ook de deken te informeren. Door
het grondige en veelomvattende overleg dat aan de vervulling van een vacature vooraf gaat,
is het voorzien in uw opvolging meestal een tijdrovende zaak.
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- 4 Bovendien moet bij het Bisdom Haarlem-Amsterdam administratief het een en ander
geregeld worden voor uw pensioenuitkering en is het dus verstandig via de bisschop of
rechtstreeks het secretariaat van personeelszaken tijdig te informeren.
Financiën na de AOW-gerechtigde leeftijd
a.

Wanneer u werkzaam blijft in een pastorale functie en de AOW-gerechtigde leeftijd
hebt bereikt ontvangt u overeenkomstig het reglement het vastgestelde
ouderdomspensioen van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB) op
Uw 67ste of maximaal 5 jaar voor uw AOW-gerechtigde leeftijd indien u dat heeft
aangevraagd.
I.v.m. de kostenvergoedingen 2022 gelieve u de Diocesane Regelingen 2022 (voorheen
Analecta nr. 1) te raadplegen. Te vinden op de website van het bisdom HaarlemAmsterdam – Besturen – Financiële zaken – Documenten – Algemeen.
Gelijk iedere andere Nederlander ontvangt u uiteraard ook een AOW-uitkering.
Op jaarbasis ontvangt u in 2022:
AOW
PNB pensioen (per individu verschillend)

€ 16.647,72

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de hoogte van uw uiteindelijke pensioen
via PNB terugvinden.
N.B. uw AOW uitkering kan gekort worden indien u een periode in het buitenland
heeft gewoond.
Het parochiebestuur blijft daarnaast zorgen voor huishouding en inwoning in een
ambtswoning. Deze vrije kost en inwoning wordt in 2022 fiscaal gewaardeerd op
€ 4.550,46.
Bij deze cijfers valt het volgende op te merken:
- alle genoemde bedragen zijn bruto;
- uw AOW uitkering kan lager uitvallen als u in het buitenland heeft gewoond
(2% korting per jaar in het buitenland;
- door de keuze voor het zogenaamde pseudo-werknemerschap wordt het inkomen
van de werkzame priester onder de heffing van de loonbelasting gebracht.
Dit bedrag wordt met u verrekend.
b.

Wanneer u met of na uw AOW-gerechtigde leeftijd met emeritaat gaat en u geen recht
hebt op een pensioen van bijvoorbeeld het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP),
ontvangt u een inkomen dat is opgebouwd uit de volgende elementen:
- de AOW
- het pensioen van het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen (PNB) (zie boven)

Peildatum 01-01-2022

- 5 -

Alle kosten van levensonderhoud, zoals huisvesting, nutsvoorzieningen, voeding en
bewassing en eventuele huishoudelijke hulp komen thans geheel voor eigen rekening.
Wie vraagt mijn pensioen aan?
AOW: Het pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet zal 3 maanden voor de AOWgerechtigde leeftijd, door uzelf aangevraagd moeten worden. De aanvraagformulieren
ontvangt u rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank. Mocht dit vóór de genoemde
termijn niet het geval zijn, dan kunt u deze aanvragen bij het secretariaat Personeelszaken.
Bij het invullen van het aanvraagformulier verzoeken wij u met name aandacht te besteden
aan de vragen ter zake de leefsituatie. Op een pastorie deelt u in principe uw huisvesting
met geen andere persoon en is uw huishoudster geen partner maar voert u als ongehuwde
een huishouding voor u alleen. Indien er bij u twijfels ontstaan bij het invullen, verzoeken
wij u contact op te nemen met het financieel bureau. Dit om onjuiste vaststelling van uw
AOW-pensioen te voorkomen.
Graag verzoeken wij u ook artikel 1.12 ‘AOW uitkering Priester’ uit de Diocesane
Regelingen van het bisdom Haarlem-Amsterdam, te bestuderen.
PNB: Het pensioen van het Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen.
Een maand vóórdat u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, ontvangt u van het PNB de
benodigde formulieren, voorzien van een duidelijke instructie over de invulling hiervan.
Werkt u na deze leeftijd door ontvangt u 3 maanden vóór uw 67-jarige leeftijd de
formulieren.
N.B. Sommigen van u hebben recht op een pensioen van bijvoorbeeld het Algemeen
Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Dit kan het geval zijn o.a. als u leraar was op een
Middelbare School. Dit pensioen komt dan rechtens toe aan u persoonlijk, ook al bent
u na uw 65ste verjaardag nog werkzaam in een pastorale functie. De aanvraag hiertoe
moet geheel door uzelf worden verzorgd.
Hetzelfde geldt voor een pensioenuitkering van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn
(PFZW), tot 2008 PGGM geheten.
II

Enige praktische punten
1.

Het Testament
Om onenigheid en misverstanden bij overlijden te voorkomen, om duidelijkheid te
scheppen over vermeende beloften en toezeggingen, is het van groot belang door
middel van een testament of een codicil regelingen te treffen met betrekking tot uw
nalatenschap.
Het aanwijzen van een executeur, bijvoorbeeld een collega of een u vertrouwd persoon,
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- 6 is tevens belangrijk, omdat er dan iemand is die met uitsluiting van anderen toegang
heeft tot uw nalatenschap en deze kan regelen. Het verdient aanbeveling iemand tot
executeur te benoemen van een jongere generatie.
Veel priesters hebben een privé-archief, dat niet in handen zal mogen vallen van
buitenstaanders. Wanneer u de naam van uw executeur en eventueel een kopie van het
testament doorgeeft aan het secretariaat Personeelszaken, is er bij een eventueel
overlijden onmiddellijk duidelijkheid over de vraag wie gerechtigd is handelend op te
treden.
Voor vragen over erfrechtelijke zaken kunt u zich het beste wenden tot een notaris.
2.

Het Priesterfonds
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen. Wanneer u uw testament
opstelt staat het u vanzelfsprekend vrij wie u wilt benoemen als uw erfgenamen.
Op deze plaats maken we u graag attent op het “Priesterfonds van het bisdom HaarlemAmsterdam” dat in ons bisdom bestaat. Het doel van het “Priesterfonds” is het verwerven en beheren van middelen ten behoeve van de voorziening in het levensonderhoud
van priesters die met een benoeming van de diocesane bisschop werkzaam zijn binnen
het bisdom Haarlem-Amsterdam. Op het fonds kan een beroep gedaan worden wanneer
een parochie niet (meer) in staat is de kosten voor een priester te dragen en het
solidariteitsfonds niet toereikend is om in deze kosten te voorzien. Wanneer u het
“Priesterfonds” opneemt in uw testament, ondersteunt u direct de generaties priesters
die uw werk voortzetten.
Het priesterfonds bezit de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat giften aan het
priesterfonds fiscaal aftrekbaar zijn. Indien u het priesterfonds in uw testament opneemt hoeft er daarnaast geen belasting worden afgedragen over het bedrag dat is
bestemd voor het priesterfonds. De heer P. Klaver is werkzaam voor het priesterfonds
en fungeert als contactpersoon. Voor al uw vragen omtrent giften, periodieke
schenking, belastingvoordeel en/of het opnemen van het priesterfonds in uw testament,
kunt u contact met hem opnemen, Hij is bereikbaar via telefoonnummer 072 – 5051073
en e-mailadres: pklaver@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Gegevens: rek.nr. NL44 ABNA 0819 3116 26, t.n.v. Priesterfonds bisdom HaarlemAmsterdam.

3.

Pensioenvoorziening Huishoudsters
Sinds 1978 bestaat er een pensioenvoorziening voor Huishoudelijk Personeel
in de Nederlandse Bisdommen. Bij AZL Beheer, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
(tel. 045 - 576 33 33) is een brochure verkrijgbaar, waarin de hoofdlijnen van
genoemde pensioenregeling worden vermeld.
Bij de aanvraag van het pensioen krachtens de AOW door de huishoudster is het ook
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- 7 van belang zeer zorgvuldig de vragen te beantwoorden met betrekking tot de leefsituatie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met het financieel bureau.
4.

WA-verzekering
De collectieve WA-verzekering (door het bisdom afgesloten) blijft van kracht voor
emeriti.

5.

De Kruisvereniging
Het is zeer verstandig om, zo u nog geen lid bent, u aan te melden bij een Kruisvereniging. Zo nodig kunt u dan een beroep doen op Thuiszorg/Kruiswerk.
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IV

Nuttige adressen
1.

Sociale Verzekeringsbank, Hoofdkantoor
Van Heuven Goedhartlaan 1, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen
Telefoon 020 - 656 56 56
E-mail: amstelveen@svd.nl
Internet: https://www.svd.nl/nl/aow/contact/bepaal-uw-vestiging

2.

Sociale Verzekeringsbank, districtskantoor Leiden
Stationsplein 1, Postbus 9104, 2300 PC Leiden
Telefoon 071 - 512 96 10
E-mail: leiden@svd.nl

3.

Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen (PNB)
Administrateur: AZL Beheer
Postadres: Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
Telefoon: 088 - 116 30 24
E-mail: pf-pnb@azl.eu
Internet: www.pnb.nl

4.

Pensioenfonds Zorg & Welzijn (of PFZW, tot 2008 geheten PGGM)
Postadres: Postbus 117, 3700 AC Zeist
Telefoon: 030 – 277 55 77
Internet: www.pfzw.nl/contact

5.

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)
Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen
Postbus 4804, 6401 JL Heerlen
Telefoon: 045 - 579 62 55
Internet: www.abp.nl/mail

6.

Onderlinge Verzekeringsmaatschappij Donatus
Hoff van Hollantlaan 8, 5243 SR Rosmalen
Postbus 500, 5240 AM Rosmalen
Telefoon: 073 - 522 17 00
E-mail : info@donatus.nl
Internet: www.donatus.nl

7.

Claeren Risicobeheerders
Parklaan 21E , 5211 JJ Den Bosch
Telefoon : 073 – 303 30 94
Internet : www.claeren.nl
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