
Ketenbepaling
Verbod op nieuwe 

opvolgende afspraken 
voor dezelfde 

werkzaamheden aan 
dezelfde of een ander 

werker.

Incidentele 
hulpdiensten

Structurele 
hulpdiensten

Tijdelijke 
dienst 

predikant

Tijdelijke 
dienst 

proponent
Arbeids-

overeenkomst 

Predikant

Proponent

Emeritus 

Kerkelijk werker

Soort werkzaamheden

Korte opdrachten
bv. preekbeurt, 

trouwdienst, 
rouwdienst, lezing, 

catechese.

Invalwerk 
Voor zieke 

predikant, bij 
zwangerschap, bij 

vacature of anders.

Project van een 
predikant
Bepaalde 

werkzaamheden 
voor een afgeronde 

periode (max. 2 
jaar).

Dienstwerk 
kerkelijk werker 

Missionaire arbeid, 
jeugd- en 

jongerenwerk, 
vorming, toerusting 

en catechese, 
pastorale arbeid, 

diaconale arbeid en 
gemeenteopbouw 

Dienstwerk 
predikant

Bediening van 
Woord en 

sacramenten, 
catechese en de 

toerusting,  
verkondigen van 

het evangelie in de 
wereld, herderlijke 
zorg en het opzicht 
over de leden van 

de gemeente.

Dienstwerk 
predikant

Bediening van 
Woord en 

sacramenten, 
catechese en de 

toerusting,  
verkondigen van 

het evangelie in de 
wereld, herderlijke 
zorg en het opzicht 
over de leden van 

de gemeente.

Duur werkzaamheden Maximaal 40 uur 
per opdracht Maximaal 2 jaar Zowel tijdelijk als 

onbepaalde tijdTussen 3-5 jaarMinstens 2 jaar

Verlenging
BMCV is het breed 
moderamen van de 

classicale vergadering

nvt

Mogelijk tot 2 jaar, 
als de duur langer 
dan 2 jaar wordt, 

dan tot maximaal 4 
jaar met 

goedvinden BMCV.

Met goedvinden 
BMCV tot maximaal 

6 jaar, als de 
aanvankelijke duur 
korter dan 6 jaar 

was.

Met goedvinden 
BMCV tot maximaal 

6 jaar.

Afhankelijk van 
arbeidsrechtelijke 
regels (flexwet).

Soort werker

Soort en duur 
werkzaamheden

Nee
Andere, nieuwe 

incidentele opdracht 
aansluitend 

mogelijk.

Ja
Gedurende 1 jaar 

na afloop niet 
opnieuw voor 

dezelfde 
werkzaamheden 

een tijdelijke dienst 
of opdracht tot 

structurele 
hulpdiensten.

Ja
Afhankelijk van 

arbeidsrechtelijke 
regels (flexwet).

Ja 
Gedurende 1 jaar 

na afloop niet 
opnieuw voor 

dezelfde 
werkzaamheden 

een tijdelijke dienst 
of opdracht tot 

structurele 
hulpdiensten.

Ja 
Gedurende 1 jaar 

na afloop niet 
opnieuw voor 

dezelfde 
werkzaamheden 
een opdracht tot 

structurele 
hulpdiensten.

Bezettingsbijdrage 
Centrale Kas

Tijdelijke-dienst-opslag

Proponentenkorting 
(max. 4 jaar)

Kosten gemeente

Tarievenlijst

Voor kerkelijk 
werkers gelden de 

loonschalen en 
regels uit generale 

regeling 6 
rechtspositie 

kerkelijke 
medewerkers. 

Traktement/loon
Tijdelijke-dienst-toeslag 
in plaats van wachtgeld 

achteraf
Pensioenopbouw

Rechtspositie 
werker

Verzekering voor 
arbeidsongeschiktheid

Toestemming BMCV

Solvabiliteitsverklaring

Procedure

Tarievenlijst Loon

Bijzonderheden

De gemeente keert 
de tarieven zelf uit 
aan de predikant.

Werktijd nvt. 0-100% van 36 uur.40-100% van 40 
uur.0-100% van 40 uur.

33-100% van 40 
uur

Minder dan 33% 
met toestemming 

BMCV

Detachering via 
dienstenorganisatie 

en andere 
gemeente is ook 

mogelijk.

Traktement TraktementTraktement

Beroep voor 
onbepaalde 

tijd

Dienstwerk 
predikant

Bediening van 
Woord en 

sacramenten, 
catechese en de 

toerusting,  
verkondigen van 

het evangelie in de 
wereld, herderlijke 
zorg en het opzicht 
over de leden van 

de gemeente.

Onbepaalde tijd

nvt

nvt

Traktement

33-100% van 40 
uur

Detachering via 
dienstenorganisatie 

en andere 
gemeente ook is 

mogelijk.


