
       

 

Tarieven rouw- en trouwdiensten per 1 januari 2022        

Inleiding 

Begin  2016 vond een inventarisatie plaats van de tarieven welke andere kerkelijke gemeente heffen 

voor rouw- en trouwdiensten. Van de toen bekende gegevens bleek daarin geen enkele lijn te 

ontdekken: de tarieven lopen enorm uiteen en zijn van verschillende peiljaren. Kortingen voor 

gemeenteleden variëren van geen tot een verrekening van een aantal jaren Kerkbalans.  Medio 2016 

werd er voor gekozen de tarieven te baseren op een schatting van de werkelijke kosten waarop 

toeslagen en kortingen worden toegepast. De tarieven zijn toen wat verhoogd. In de vanaf 1 januari 

2018 geldende tarievenlijst wordt gesproken over de basiskosten voor inschakeling van de 

koster/beheerder en als aanvulling over de inzet van noodzakelijk geacht extra personeel in overleg 

met de koster/beheerder tegen een tarief van € 15,00 per uur/per persoon.  

In verband met de ontwikkelingen rond ‘beeld en geluid’ is de tarievenlijst aangevuld met de onder-
delen ‘video streaming van de dienst’ en ‘personele inzet video streaming’. De huidige bedragen 
volgens de regeling van 2018 zijn verhoogd in verband met de inflatie gedurende de laatste 3 jaar. 
Het bestaande verschil in tarief voor de inzet van een predikant bij trouw- of rouwdienst wordt ge- 
Handhaafd. 
 
Deze tarieven hebben betrekking op onze dienstverlening bij rouw- en trouwdiensten en staan los 

van de vergoeding welke aan onze vrijwilligers wordt betaald.   

Aan de hand van een formulier wordt vooraf door de koster/beheerder van de vierplek met de 

opdrachtgever vastgelegd waaruit de dienstverlening bestaat en hoeveel personen maximaal worden 

verwacht (mede in verband met de brandveiligheidseisen) en hoeveel (extra) personeel daarbij nodig 

is. 

TARIEVEN rouw- en trouwdiensten vanaf 1 januari 2022       

Trouwdiensten Tarief          € 

kerkgebouw (volledig, inclusief energie en audio installatie) 375,00 

PGD-predikant of door PGD gevraagde predikant 265,00 

gastpredikant op verzoek van bruidspaar             zelf verrekenen 

vaste organist of door hem aangewezen vervanger 130,00 

Kosten standaard inzet personeel (koster/beheerder)             110,00 

Extra personele inzet in overleg met koster/beheerder 15,00/uur/persoon 

Video streaming van de dienst 60,00 

Personele inzet video streaming 15,00/uur/persoon 

  

Rouwdiensten  

kerkgebouw (volledig, inclusief energie en audio installatie) 375,00 

PGD-predikant of door PGD gevraagde predikant 375,00 

gastpredikant op verzoek van nabestaanden             zelf verrekenen 

vaste organist of door hem aangewezen vervanger 130,00 

Kosten standaard inzet personeel (koster/beheerder)             110,00 

Extra personele inzet in overleg met koster/beheerder 15,00/uur/persoon 

Video streaming van de dienst 60,00 



Personele inzet video streaming 15,00/uur/persoon 

  

Toeslagen op ALLE tarieven rouw- en trouwdiensten  

niet-gemeenteleden                                25% 

diensten in weekend                                50% 

  

Kortingen op tarieven rouw- en trouwdiensten  

  

Korting uitsluitend op tarieven kerkgebouw en predikant (incl. toeslagen) 
KB = totale kerkelijke bijdrage in voorgaande 3 jaar 

                                KB 

  

Toelichting  

Kerkelijke bijdrage bij trouwen: het totaal van beide partners 
Kerkelijke bijdrage bij rouwdiensten: de bijdrage per adres 
Bij inzet van predikant voor rouw- en trouwdiensten die niet in 
kerkgebouw plaatsvinden, geldt het predikantentarief, incl. toeslagen en 
kortingen. 

 

 

Personele inzet voor de videostreaming en/of extra muziek afspelen: € 15,00/uur/persoon. Te 

rekenen op minimaal 2 uur, afhankelijk van de hoeveelheid werk bij de voorbereiding. 

NB: Indien een gemeentelid actief aangeeft onvermogend te zijn, worden de kosten in rekening 

gebracht bij de diaconie. Bij de term onvermogend stellen wij voor, uit te gaan van de norm die veelal 

wordt gebruikt bij kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (gezamenlijk inkomen lager dan  

110% van de bijstandsnorm). 

 

Aldus vastgesteld in het college van kerkrentmeesters in de vergadering van 21 september 2021 en  
op  22 september 2021 ter kennisname gezonden aan het moderamen. 
 


