AMBTELIJKE EN RECHTSPOSITIONELE VERGELIJKING VAN
predikant voor gewone werkzaamheden / hulpdiensten door predikant / detachering van predikant / tijdelijke vervulling van het dienstwerk door predikant /
dienst van kerkelijk werker bij de kerkordelijke regelingen per 1 mei 2018
PREDIKANT
(wetenschappelijke opleiding)

KERKELIJK
WERKER
(hogere beroepsopleiding)
diensten

gewone werkzaamheden

hulpdiensten

hulpdiensten
via detachering

tijdelijke
vervulling
dienstwerk

kerkordelijke basis
ordinantie

3-16 / 3-18 plus 3-9

3-24-3 plus 3-9

3-28-3 plus 3-9

3-12 plus 3-29 plus 5-5-2

generale regeling

predikantstraktementen

3-24-2 of 3-28-2 plus 3-9
13-18-9
predikantstraktementen
artikel 37-3

predikantstraktementen
artikel 37-4

predikantstraktementen
artikel 37-3

kerkelijk werkers plus
preekconsent (evt.) plus
rechtspositie medewerkers

ja

ja

ja

ja

nee, tenzij met preekconsent

ja
ja
ja
ja

ja
ja (proponent niet)
ja (proponent niet)
ja (proponent niet)

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja

nee, tenzij met preekconsent
nee, tenzij met consent
nee, tenzij met consent
nee, tenzij met consent

ja

ja (proponent niet)

ja

ja

nee, tenzij met consent

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja
ja

ja

ja

ja

ja

nee, tenzij met consent
nee, tenzij met preekconsent
(ja bij rouwbijeenkomsten, die
geen kerkdienst zijn)
ja, indien daartoe opgeleid

ja

ja

ja

ja

ja, indien daartoe opgeleid

ja

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja, indien daartoe opgeleid

ja

nee

nee

nee

nee

nee
nee, tenzij bepaalde opdracht

nee
nee

nee
nee

nee
nee

ja, indien daartoe opgeleid
ja, indien daartoe opgeleid

te verrichten taken
verkondiging van het
Woord
voorgaan in kerkdiensten
bediening doop
bediening avondmaal
afnemen openbare
geloofsbelijdenis
bevestigen ambtsdragers
+ inleiding in bediening
leiden van trouwdiensten
leiden van rouwdiensten

-

-

-

catechese / vorming en
toerusting / jeugdwerk /
gemeenteopbouw
verkondiging evangelie in
de wereld/missionaire
arbeid
deelname in meerdere
vergaderingen
herderlijke zorg/pastorale
arbeid
opzicht over
gemeenteleden
kerkmuziek
diaconale arbeid
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PREDIKANT
(wetenschappelijke opleiding)
gewone werkzaamheden

bevoegdheid
wie wel

hulpdiensten

hulpdiensten
via detachering

tijdelijke
vervulling
dienstwerk

-

-

dienstdoend predikant

-

beroepbaar predikant
emeritus

-

persoon ingeschreven in het
register van kerkelijk werkers

-

proponent
ontheven predikant met
of zonder bevoegdheid
emeritus
kerkelijk werker

-

proponent
dienstdoend
predikant
ontheven, maar niet
beroepbaar predikant
kerkelijk werker

-

theoloog zonder kerkelijke
opleiding
predikant in opleiding
proponent
predikant in welke
hoedanigheid dan ook

-

wie niet

-

dienstdoend
predikant
emeritus
ontheven predikant
met bevoegdheden
proponent
ontheven predikant
zonder bevoegdheid
kerkelijk werker

-

-

goedkeuring
van gemeente waaraan
predikant verbonden is
van breed moderamen
classis

KERKELIJK
WERKER
(hogere beroepsopleiding)
diensten

-

ja, indien van toepassing

ja

n.v.t.

n.v.t.

ja, door approbatie (ord. 3-6)
ja, bij deeltijd (ord. 3-3 en 17)
ja, bij tijdelijke dienst (ord.
3-18)
ja, door
solvabiliteitsverklaring

nee

ja, gemeente moet als
zodanig aangewezen
worden

nee, tenzij bij toepassing artikel 7
generale regeling kerkelijk werkers

nee, tenzij ord. 11-8 van
toepassing is

ja, op de beschrijving van de
werkzaamheden in deeltijd
voor de eigen gemeente
(ordinantie 3-3 en 17)
nee, tenzij ord. 11-8 van
toepassing is

nee, tenzij ord. 118 van
toepassing is

nee, tenzij ord. 11-8 van
toepassing is

geen beperkingen

geen beperkingen

2 jaar

geen beperkingen

maximale duur

bij tijdelijke dienst cf.
ordinantie 3-18: 4 jaar
onbepaalde tijd

4 jaar

4 jaar

4 jaar

minimale/maximale werktijd

min. deeltijd 33%

max. 33%, tenzij bij
tijdelijke afwezigheid
predikant

max. 33%, tenzij bij tijdelijke
afwezigheid predikant

geen beperkingen

geen andere beperkingen dan die
gelden in de Flexwet
geen beperkingen

-

van RCBB

duur en werktijd
minimale duur
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PREDIKANT
(wetenschappelijke opleiding)

rechtspositie
geregeld in

dienstverband met verhouding
werkgever-werknemer
beloning

inkomensverzekering bij:
werkloosheid

KERKELIJK
WERKER
(hogere beroepsopleiding)
diensten

gewone werkzaamheden

hulpdiensten

hulpdiensten
via detachering

tijdelijke
vervulling
dienstwerk

generale regeling
rechtspositie predikanten

generale regeling
rechtspositie predikanten,
artikel 37-3
nee

generale regeling
rechtspositie predikanten,
artikel 37-4
nee

generale regeling
rechtspositie predikanten,
artikel 37-3
nee

generale regeling rechtspositie
medewerkers

zie uitvoeringsbepalingen bij
generale regeling
rechtspositie predikanten

zie uitvoeringsbepalingen
bij generale regeling
rechtspositie predikanten
N.B. onderscheid
incidenteel - structureel *

zie uitvoeringsbepalingen
predikanten gewone
werkzaamheden

zie uitvoeringsbepalingen
bij generale regeling
rechtspositie predikanten

zie salarisregeling bij generale
regeling rechtspositie
medewerkers

ja, na afloop van een tijdelijke
dienst en bij onvrijwillige
werkloosheid uitgesproken
door een kerkelijk college

nee

nee

ja, namelijk WW-uitkering
geen wachtgeld van de kerk na
afloop tijdelijk dienstverband

voor zover afgesproken

ja, 2 jaar volgens Wet
Loondoorbetaling bij Ziekte

nee

nee

ja, WGA/WIA-uitkering
plus
arbeidsongeschiktheidspensioen
PGGM
ja, PFZW

nee

ja

-

ziekte

ja, 2 jaar (eerste jaar 100%,
tweede jaar 70%)

voor zover afgesproken

-

arbeidsongeschiktheid

ja

nee

Ja, PFZW

nee

ja, indien geen tijdelijk
uitgebreide werktijd
(wachtgeld)
nee, indien tijdelijk
uitgebreide werktijd
ja, indien geen tijdelijk
uitgebreide werktijd
ja, voor zover afgesproken
bij tijdelijk uitbreiding werktijd
ja, indien geen tijdelijk
uitgebreide werktijd
nee, indien tijdelijk
uitgebreide werktijd
Ja, PFZW

Ja, PFZW

nee

Ja, PFZW

nee

ja, PFZW

min.: € 85.000
max.: € 85.000

min.: € 44.000 (0 PV)
max.: € 73.000 (20 PV)

min.: € 85.000
max.: € 85.000

min.: € 44.000 (0 PV)
max.: € 73.000 (20 PV)

min.: € 37.000 (schaal 7-0)
max.: € 64.000 (schaal 9-10)

ja

nee, want niet van
toepassing

ja

nee, want niet van
toepassing

ja

-

ouderdom
(ouderdomspensioen)
overlijden
(nabestaandenpensioen)
kosten
bruto kosten per jaar (in 2018)
voor gemeente op fulltime
basis, incl. vergoeding
onkosten**
kosten inkomensverzekeringen
inbegrepen?

* Voor incidentele hulpdiensten, d.w.z. voor hulpdiensten met een zeer korte duur of een zeer lage werktijd, geldt gemakshalve een apart uurtarief. Er zijn tarieven voor a) een preekbeurt, b) een uur
catechese inclusief voorbereiding en c) een uur pastoraal, missionair of diaconaal werk.
** Op jaarbasis komt het incidentele tarief voor pastoraal, missionair of diaconaal werk overeen met € 59.000 per jaar.
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