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Toezichthouders
Voor alle genoemde dienstverlening zijn wij breed 
gekwalificeerd. Naast een fiscaal jurist kunnen wij u Erkend 
Hypotheekadviseurs aanbieden en beschikken wij over alle 
vergunningen in het kader van de Wet Financieel Toezicht, 
waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht houdt. 
Voor klachten hebben wij ons onderworpen aan het oordeel van 
het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).



Algemene financiële adviezen
Als beginnend predikant kunt u behoefte hebben aan een zo exact 
mogelijke schatting van uw belastbare en besteedbare inkomen. 
U kunt uw beschikbare budget door middel van onze duidelijke 
bruto-netto-opstelling zo nauwkeurig mogelijk laten bepalen.

Maar ook als u al vele jaren werkzaam bent, kunnen er allerlei  
vragen opkomen.  Bijvoorbeeld bij wijziging van de gezinssamen-
stelling of van het inkomen, of bij een verhuizing. Ook dan kunt u 
een beroep doen op de ondersteuning door onze fiscale en  
financiële adviseurs.

Belastingzaken
De belastingaangifte is de kern van ons bedrijf. Het spreekt dus 
voor zich dat u ook uw belastingzaken door ons kunt laten regelen. 
Onze tientallen jaren ervaring zorgen ervoor dat uw aangifte 
correct en fiscaal zo voordelig mogelijk wordt uitgevoerd. Met 
onze diepgaande kennis van de financiële wereld van de predikant 
weet u zeker dat elke relevante regeling op de juiste manier wordt 
meegenomen in uw aangifte.
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Pensioenen
Pensioenen hebben ieders aandacht. Natuurlijk wilt u ook weten 
of uw ouderdomspensioen voldoende zal zijn. Maar als u een 
echtgenoot of partner hebt, vindt u het nóg belangrijker dat hij/
zij in geval van uw onverhoopt vroege overlijden niet óók nog een 
financiële tegenslag te verwerken krijgt.  En ten slotte is ook 
arbeidsongeschiktheid een risico om bij stil te staan. 

Vaak gaat het bij deze risico’s om de zekerheid van huisvesting 
(zie hieronder), of men nu een pastorie moet verlaten of een 
hypotheek of een huur moet voortzetten. Om die onzekerheid 
weg te nemen, kunt u deze scenario’s door ons laten berekenen. 
Vanzelfsprekend krijgt u dan ook een passend advies hoe u  
dergelijke risico’s kunt opvangen.

Inkomen voor nabestaanden
In geval van uw overlijden, of dat van uw partner/echtgenoot, 
krijgt men te maken met diverse regelingen. Er is – onder 
voorwaarden – een tijdelijke overheidsuitkering. Er geldt een 
kerkelijke pensioenregeling. En er bestaan regels omtrent het 
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bewonen van de pastorie – of het einde daarvan. Een complexe 
situatie die u kunt vereenvoudigen door het inschakelen van onze 
financiële adviseurs.

Huisvesting
Zoals hiervoor al bleek, speelt in de financiële planning van een 
predikant de huisvesting een belangrijke rol. Een eventueel ter 
beschikking staande pastorie zal uiteindelijk moeten worden 
verlaten. Het kopen van een eigen huis blijkt dan in een aantal 
gevallen een oplossing te zijn voor menig pensioenprobleem.

Maar emeritaat is niet de enige aanleiding tot de koop van een 
eigen woning.  Sommige gemeenten beschikken eenvoudig niet 
(meer) over een pastorie, zodat direct in de richting van koop of 
huur moet worden gedacht. Daarnaast is de fiscale waardering 
van het wonen in de pastorie de laatste jaren nogal veranderd. 
Het wonen in de pastorie is een vorm van inkomen in natura die 
in de belastingheffing wordt betrokken. “Gratis” is het wonen in 
de pastorie dus zeker niet.
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Ook niet-financiële overwegingen spelen een rol bij de beslissing 
om al dan niet te een huis te kopen, bijvoorbeeld de wens zelf 
te kunnen beslissen over het onderhoud van de woning en het 
voornemen om na emeritaat in hetzelfde huis te kunnen blijven 
wonen, waardoor men zijn sociale banden kan voortzetten.

Bij al deze financiële overwegingen en mogelijkheden rond de 
aankoop van een eigen woning – maar ook bij de vraag of dit in 
uw geval een goede keuze is – kunt u een beroep doen op onze 
expertise.
 
Begeleiding bij financiële gesprekken met een kerkelijke  
gemeente
Bij afspraken rond een beroep of tussentijds bij financiële 
zaken, ontstaat wel eens een klein spanningsveld: het dienen 
van een gemeente en het bewaken van de privébelangen als 
“werknemer”. Om die zaken vooral niet door elkaar te laten lopen, 
kunt u ons inroepen om de “zakelijke” kant te beoordelen en 
eventueel te bespreken. Wij kennen de kerkelijke regels en weten 
dus wat er in de afspraken geregeld zou moeten worden. Een 
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onafhankelijke deskundige geeft beide partijen de ruimte om hun 
wensen te uiten zonder dat de goede sfeer eronder lijdt.

Bij het aangaan van een hypotheek van de kerkelijke gemeente 
voor de eigen woning heeft reeds menig predikant succesvol 
gebruik gemaakt van onze diensten. Beginnende predikanten, 
die nog geen overzicht hebben van de financiële en fiscale 
consequenties van de afspraken met een gemeente, hebben het 
als zeer prettig ervaren dat een vertrouwde adviseur naast hen 
stond.

Hoe werken wij?
Wij zijn onafhankelijke adviseurs en werken al jaren uitsluitend 
op declaratiebasis. Dat betekent dat wij vooraf een afspraak 
maken over de kosten en u precies weet waar u aan toe bent. Wij 
verkopen geen producten of polissen en u bent dus volstrekt vrij 
in de keuze hoe u eventuele voorzieningen wenst te treffen. n
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Post- en bezoekadres
Nootweg 15

1231 CP  Loosdrecht

Telefoon 
035 - 582 62 36

E-mail 
info@oudheusdengroep.nl

Website
www.oudheusdengroep.nl


