
Langdurig project
bv. begeleiden samengaan van 3 
jaar, project gefinancierd door 
subsidie van 5 jaar.

● Volledige rechtspositie van een predikant + 
opslag van 10% op traktement.

● Gemeente betaalt aan BCKP met toeslag 
voor tijdelijkheid.

● Geen toets BMCV (wel bij verlenging).

De hulpdiensten vormen tevens de basis voor het 
inzetten van een predikant via de 
dienstenorganisatie en de detachering tussen 
gemeenten. Bij deze twee vormen betaalt de 
inlenende gemeente aan de dienstenorganisatie of 
de uitlenende gemeente, in plaats van via de 
BCKP.

● Op basis van tarievenlijst/uurtarief.
● Geen sociale voorzieningen/pensioen.
● Directe afspraak tussen gemeente en 

predikant.
● Geen toets BMCV.

Preekbeurt/ bruiloft 
/rouwdienst/lezing/catechese

 < 40 uur

Invalwerk 
(zieke predikant 
/zwangerschap/vacature/anders)

Project van een predikant
Predikanten kunnen bv. aansluitend 
op hun specifieke expertise 
(jeugdwerk/ Kerk en Israël) 
cursussen/projecten ontwikkelen die 
max. 2 jaar duren. De predikant 
wordt niet beroepen en werkt tijdens 
een project naast de 
gemeentepredikant.

 < 2 jaar
Verlenging met goedvinden 
BMCV tot max 4 jaar mogelijk

● Volledige rechtspositie van een predikant + 
opslag van 10% op traktement.

● Gemeente betaalt aan BCKP met toeslag 
voor tijdelijkheid.

● Toets BMCV, solvabiliteitsverklaring nodig.
● Predikant wordt beroepen en is ‘predikant 

van de gemeente’.

 > 2 jaar
Een tijdelijke dienst kan met 
goedvinden BMCV worden 
verlengd tot maximaal 6 jaar.

(Een tijdelijke dienst van 4 jaar 
mag dus met 2 jaar worden 
verlengd.)

Er is geen ketenbepaling (meer) voor 
incidentele hulpdiensten.
(Dit is iets anders dan het verlengen van een 
hulpdienst. Hulpdiensten boven 40 uur moeten 
via structurele hulpdiensten worden vergoed.)

Na afloop van een tijdelijke dienst (incl. 
verlenging) kan een kerkenraad gedurende één 
jaar niet opnieuw voor dezelfde 
werkzaamheden in tijdelijke dienst beroepen en 
kan hij ook geen opdracht tot hulpdiensten 
verlenen voor deze werkzaamheden.

Na afloop van een structurele hulpdienst (incl. 
evt verlenging) mag een gemeente gedurende 
één jaar niet opnieuw opdracht geven voor 
een nieuwe structurele hulpdienst.
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Soorten werkzaamheden Rechtspositie en afspraken Ketenbepaling (nieuwe opdracht)

Proponentenaanstelling
Het gaat bij de 
Proponentenaanstelling om ‘gewone 
predikantswerkzaamheden’.

Men hoeft de noodzaak tot 
tijdelijkheid en het zoeken naar 
samenwerking niet door het BMCV 
te laten toetsen. 

● Minimaal 40% van de werktijd (ivm PE).
● Volledige rechtspositie van een predikant + 

opslag van 10% op traktement.
● Gemeente betaalt:

○ Bezettingsbijdrage met 
proponentenkorting voor 3 jaar

○ Toeslag voor tijdelijkheid
● Toets BMCV, solvabiliteitsverklaring nodig, 

geen toets op samenwerking door BMCV.
● Proponent wordt beroepen en is ‘predikant 

van de gemeente’.

 3 - 5 Jaar
Een tijdelijke dienst kan met 
goedvinden BMCV worden 
verlengd tot maximaal 6 jaar.

(Een tijdelijke dienst van 4 jaar 
mag dus met 2 jaar worden 
verlengd.)

Na afloop van een tijdelijke dienst (incl. 
verlenging) kan een kerkenraad gedurende één 
jaar niet opnieuw voor dezelfde 
werkzaamheden in tijdelijke dienst beroepen, 
en kan hij ook geen opdracht tot hulpdiensten 
verlenen voor deze werkzaamheden.

Wil de gemeente na de tijdelijke 
proponentenaanstelling door met de 
kandidaat? Dan kan dat alleen door een beroep 
voor onbepaalde tijd. 
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Grafische weergave voorstellen tijdelijke dienst van predikanten (ord. 3-18) | Blad 2


