
 1 

 

 

 
Protocol declareren vergoedingen uitvaartdiensten 
 

Documentnummer: (systeem van nummering moet nog worden opgezet) 

Versie:  1 februari 2016 

 

A. Algemeen 
 

1. Doelstelling document 

Dit document legt het principe van declareren van vergoedingen vast betreffende 

uitvaartdiensten. 

 
2. Begrippen 

Gemeente de Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland. 

Gemeentelid lid van de Protestantse Gemeente De Open Hof te Oud-Beijerland. 

Verzoeker de persoon die het verzoek heeft gedaan voor een uitvaartdienst voor 

een Gemeentelid. 

VVB Vaste vrijwillige bijdrage (jaarlijks). 

Predikant een predikant of een pastor. 

Organist door De Open Hof toegelaten bespeler van het orgel die, voor zover 

daartoe bereid, ook de piano bespeelt. 

 

3. Situaties 

De volgende vier situaties worden behandeld. 

A.  Voor een Gemeentelid bediening op basis van de standaardvoorziening. 

B. Voor een Gemeentelid bediening in De Open Hof afwijkend van de 

standaardvoorziening. 

C.  Voor een Gemeentelid bediening buiten De Open Hof. 

D. Gebruik van De Open Hof voor een niet-Gemeentelid. 

 

4. Standaardvoorziening 

4.1 Voor een Gemeentelid wordt een standaardvoorziening in De Open Hof aangereikt. 

De standaardvoorziening houdt het volgende in. 

a. Gebruik van de Kerkzaal inclusief de Omloop, dit geheel met de daarin 

aanwezige standaardvoorzieningen. 

b. Beschikbaar stellen van het orgel en/of vleugel en/of piano inclusief Organist. 

c. Bediening door een door de Gemeente aangereikte Predikant. 

d. Het dienst doen door een ambtsdrager (ouderling/diaken). 

e. Gebruik van een zaal door de Predikant, dienstdoende ambtsdrager(s) en 

familieleden. 

f. De bij punt a t/m e behorende standaard personele inzet van een koster. 

4.2 De vergoeding voor de standaardvoorziening zoals vermeld in punt 1 bedraagt één 

vast bedrag dat is vastgelegd in de ‘Tarievenlijst verhuur De Open Hof’. 
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B. Voor een Gemeentelid bediening op basis van de standaardvoor-

ziening 
 

5. Declaratie met betrekking tot de standaardvoorziening 

5.1 De standaardvoorziening is voor een Gemeentelid gratis voor zover dit lid, waarvoor 

de uitvaartdienst wordt gehouden, voldoet aan de daarvoor gestelde norm. Deze 

norm houdt in dat het gemiddelde van de betaalde VVB in de drie voorafgaande 

jaren gelijk of hoger ligt dan de gestelde vergoeding voor de standaardvoorziening.  

5.2 Voor een Gemeentelid dat niet voldoet aan de in 5.1 bedoelde norm wordt een 

vergoeding gedeclareerd ter hoogte van de gestelde vergoeding voor de 

standaardvoorziening verminderd met het gemiddelde van de betaalde VVB in de 

drie voorafgaande jaren. 

 

C. Voor een Gemeentelid bediening in De Open Hof afwijkend van de 

standaardvoorziening 

 

6. Declaratie met betrekking tot afwijken van de standaardvoorziening 

6.1 Indien een lid dat wel voldoet aan de in 5.1 bedoelde norm maar bediening wenst 

door een voorganger of Organist op eigen verzoek, inhoudende een niet door de 

Gemeente aan te reiken Predikant of Organist, dient deze zelf zorg te dragen voor 

vergoeding van de betreffende voorganger of Organist. 

6.2 Voor een lid dat niet voldoet aan de in 5.1 bedoelde norm geldt hetzelfde als in 6.1. 

met dien verstande dat een vergoeding wordt gedeclareerd ter hoogte van de 

gestelde vergoeding voor de standaardvoorziening, verminderd met het gemiddelde 

van de betaalde VVB in de drie voorafgaande jaren. Verzoeker draagt zelf zorg voor 

vergoeding van de betreffende voorganger of Organist. 

 
D. Voor een Gemeentelid bediening buiten De Open Hof 

 

7. Basisvoorziening bij bediening buiten De Open Hof 

7.1 Voor een uitvaartdienst van een Gemeentelid zonder gebruik van De Open Hof biedt 

de Gemeente de volgende basisvoorziening: 

a. Bediening door een door de Gemeente aangereikte Predikant. 

b. Beschikbaar stellen van een Organist. 

c. Het dienst doen door een ambtsdrager (ouderling/diaken). 

7.2 De vergoeding voor de basisvoorziening, zoals vermeld in 7.1 bedraagt € 100,- voor 

de Organist. 

 

8. Declaratie met betrekking tot de basisvoorziening 

8.1 De basisvoorziening is voor een Gemeentelid gratis voor zover dit lid, waarvoor de 

bijzondere dienst wordt gehouden, voldoet aan de daarvoor gestelde norm. Deze 

norm houdt in dat het gemiddelde van de betaalde VVB in de drie voorafgaande 

jaren gelijk of hoger ligt dan de gestelde vergoeding voor de basisvoorziening 

vermeld in 7.2.  

8.2 Voor een Gemeentelid dat niet voldoet aan de in 8.1 bedoelde norm wordt een 

vergoeding gedeclareerd ter hoogte van de gestelde vergoeding voor de 

basisvoorziening vermeld in 7.2, verminderd met het gemiddelde van de betaalde 

VVB in de drie voorafgaande jaren. 

 

 
E. Gebruik van De Open Hof voor een niet-Gemeentelid 
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9. Declaratie voor een niet-Gemeentelid 

9.1 Bij gebruik van De Open Hof voor een uitvaartdienst voor een niet-Gemeentelid 

vindt declaratie van de vergoeding plaats conform de tarieven in de ‘Tarievenlijst 

verhuur De Open Hof’. 

 

F. Hardheidsclausule 

 

10. Afwijken van de norm gesteld in 5.1 respectievelijk 8.1 

10.1 In een situatie dat niet wordt voldaan aan de norm gesteld in 5.1. respectievelijk 

8.1 met als achtergrond dat vanwege beperkte draagkracht redelijkerwijs niet een 

dergelijk niveau aan VVB verwacht mag worden, kan, op advies van het College van 

Diakenen, door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters worden 

afgezien van het uitbrengen van een declaratie in dit kader.  

 
G. Tot slot 

 

11. Slotbepalingen 

11.1 Indien gebruik wordt gemaakt van aanvullende voorzieningen, die niet tot de 

standaardvoorzieningen behoren, zoals bijvoorbeeld extra zalen, koffie, frisdranken, 

en extra personeel, vindt declaratie van de vergoeding plaats conform de tarieven in 

de ‘Tarievenlijst verhuur De Open Hof’. 

11.2 Voor situaties waarbij te kennen wordt gegeven dat prijs wordt gesteld op het 

schenken van een gift, bijvoorbeeld in geval de standaard- of basisvoorziening 

gratis is of de declaratie daarvan laag uitkomt: het staat een ieder vrij een daarmee 

verband houdende gift aan de Gemeente te schenken. 

 


