
  

Geachte   dames   en   heren,   
  

Door   deze   circulaire   stellen   wij   u   graag   op   de   hoogte   van   de   besluiten   die   door   de   synode,   het   Georganiseerd   
overleg   predikanten   en   de   Beheercommissie   centrale   kas   predikantstraktementen   zijn   genomen   met   
betrekking   tot   de   rechtspositie   en   de   arbeidsvoorwaarden   van   de   predikanten   voor   gewone   werkzaamheden   
per   1   juli   2021.   Onderstaand   worden   de   volgende   onderwerpen   behandeld:   
1. Ontwikkeling   van   de   traktementen;   
2. Nieuwe   regels   voor   tijdelijke   aanstellingen   met   ingang   van   1   juli   2021   (inclusief   overgangsrecht   voor   reeds   

lopende   tijdelijke   aanstellingen);   
3. Nieuw   tarief   voor   trouw-   en   rouwdiensten;   
4. Wijziging   van   het   pensioenreglement;   
5. Publicatie   gewijzigde   regelingen   en   voorlichtingsmateriaal.   
  

1. Ontwikkeling   traktementen   
  

Het   Georganiseerd   Overleg   Predikanten   voert   het   beleid   om   voor   de   ontwikkeling   van   de   traktementen   de   
ontwikkeling   van   de   salarissen   van   de   rijksambtenaren   te   volgen.   De   CAO-rijk,   waarin   de   salarissen   op   1   juli   
2020   met   0,7%   werden   verhoogd   en   waarbij   op   1   juli   2020   een   eenmalige   uitkering   van   €   225   naar   rato   van   
de   werktijd   werd   verleend,   is   afgelopen   per   31   december   2020.   Onderhandelingen   voor   2021   zijn   gaande,   
maar   hebben   nog   niet   tot   resultaten   geleid   op   het   moment   dat   wij   deze   circulaire   schrijven.   Zodra   er   meer   
bekend   is,   zullen   wij   u   vanzelfsprekend   nader   informeren.   

  
2. Nieuwe   regels   voor   tijdelijke   aanstellingen   met   ingang   van   1   juli   2021   
  

Per   1   juli   2021   treden   de   nieuwe   regels   voor   tijdelijke   aanstellingen   in   werking.   Door   de   nieuwe   regels   krijgen   
gemeenten   ruimere   mogelijkheden   om   een   predikant   tijdelijk   aan   zich   te   verbinden   en   krijgen   de   betreffende   
predikanten   in   praktisch   bijna   alle   gevallen   een   betere   rechtspositie.     
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Welke   soorten   tijdelijke   aanstellingen   zijn   mogelijk   vanaf   1   juli   2021?   
  

In   het   nieuwe   beleid   wordt   onderscheid   gemaakt   tussen   4   soorten   tijdelijke   aanstellingen   van   predikanten   bij   
een   gemeente.   
1. Incidentele   hulpdiensten    betreffen   opdrachten   aan   een   proponent   of   predikant   van   de   kerk   voor   de   

uitvoering   van   een   preekbeurt,   een   trouw-   of   rouwdienst,   een   uur   catechese   of   een   beperkt   aantal   uren   
pastoraal,   diaconaal   of   missionair   werk.   In   de   oude   regeling   bestond   deze   categorie   ook   al,   maar   nieuw   is   
dat   de   totale   werklast   is   gemaximeerd   op   40   uren   per   opdracht.   

2. Structurele   hulpdiensten    betreffen   opdrachten   aan   een   proponent   of   predikant   van   de   kerk   voor   de   
uitvoering   van   predikantswerkzaamheden,   waarvoor   geen   beroep   wordt   uitgebracht.   Betrokkene   wordt   
geen   lid   van   de   kerkenraad,   maar   kan   er   desgewenst   worden   uitgenodigd   als   adviseur.   Bij   de   
werkzaamheden   moet   worden   gedacht   aan   vervanging   bij   ziekte,   verlof   of   vrijstelling   van   werkzaamheden,   
aan   invallen   bij   een   vacature   of   aan   de   uitvoering   van   een   tijdelijk   project.   De   totale   opdracht   vraagt   
minstens   40   werkuren   (in   de   oude   regeling   bestond   geen   harde   ondergrens)   en   duurt    maximaal   2   jaar   
(was   4   jaar   in   de   oude   regeling).   Het   werktijdpercentage   kan   liggen   tussen   1%   en   100%   (was   maximaal   
33%   in   de   oude   regeling,   tenzij   het   ging   om   vervanging   bij   tijdelijke   afwezigheid   van   een   predikant).     
Een   opdracht   tot   het   verrichten   van   structurele   hulpdiensten   kan   op   drie   manieren   contractueel   worden   
vormgegeven,   namelijk   door:   
a. een   tweezijdige   overeenkomst   tussen   de   gemeente   en   de   proponent   of   de   predikant;   
b. een   driezijdige   overeenkomst,   waarbij   de   ene   gemeente   haar   predikant   binnen   de   werktijd   

beschikbaar   stelt   voor   de   hulpdiensten   in   de   andere   gemeente ;     1

c. een   driezijdige   overeenkomst,   waarbij   de   Dienstenorganisatie   een   predikant   in   algemene   dienst   als   
ambulant   predikant   of   interim-predikant   beschikbaar   stelt   voor   de   hulpdiensten   in   de   gemeente.   2 3

3. Een   tijdelijke   dienst    betreft   de   uitvoering   van   het   dienstwerk   van   een   predikant   (zie   ordinantie   3-9),   die   
daarvoor   beroepen   wordt   voor   een   periode   van    minimaal   2   jaar    (was   4   jaar   in   de   oude   regeling).   Omdat   
een   beroep   voor   onbepaalde   tijd   uitgangspunt   blijft   in   het   beleid   van   de   synode,   moet   de   kerkenraad   aan   
het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   uitleggen   waarom   de   tijdelijke   dienst   noodzakelijk   of   
gewenst   is   en   moet   het   breed   moderamen   naast   de   normale   toestemming   voor   het   beroepingswerk   
(inclusief   solvabiliteitsverklaring)   specifiek   toestemming   geven   voor   de   tijdelijke   dienst.   Getoetst   wordt   of   
beroeping   voor   bepaalde   tijd   ‘vanwege   de   aard   van   de   opdracht   of   anderszins’   wenselijk   is.   Beperkte   
financiële   middelen   kan   een   reden   zijn.   De   minimale   werktijd   bij   een   tijdelijke   dienst   is   evenals   voorheen   
33%   van   de   volledige   werktijd   van   40   uren   per   week.   Nieuw   is   dat   met   specifieke   voorafgaande   
toestemming   van   het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   een   werktijd   van   minder   dan   33%   
kan   worden   overeengekomen.     
Een   predikant   met   een   tijdelijke   dienst   woont   zo   mogelijk   binnen   de   grenzen   van   de   gemeente.   Alleen   met   
toestemming   van   het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   kan   een   tijdelijke   dienst   voortijdig   
beëindigd   worden.     

4. Een   tijdelijke   dienst   van   een   beginnend   predikant    betreft   de   uitvoering   van   het   dienstwerk   van   een   
predikant   (ord.   3-9)   die   als   proponent   in   de   gemeente   beroepen   wordt   voor   een   periode   van    minimaal   3   en   

1   Onder   het   nieuwe   beleid   zijn   detacheringen   met   ophoging   van   de   werktijd   in   de   eigen   gemeente   niet   meer   nodig   en   gewenst.   Onder   de   
oude   regeling   vonden   deze   plaats,   omdat   de   predikant   op   die   manier   pensioenopbouw   en   verzekering   voor   arbeidsongeschiktheid   had   over   
de   extra   werktijd.   In   de   nieuwe   regeling   kan   de   predikant   een   directe   overeenkomst   tot   het   verrichten   van   hulpdiensten   met   de   andere   
gemeente   sluiten,   waarbij   er   sprake   is   van   pensioenopbouw   en   verzekering   voor   arbeidsongeschiktheid.   Bij   zo’n   directe   overeenkomst   krijgt   
de   predikant   ook   de   10%   tijdelijke-dienst-toeslag,   die   er   bij   detachering   met   ophoging   van   de   werktijd   niet   zou   zijn.   
2  Een   ambulant   predikant   doet   vooral   invalwerk   bij   vacatures   en   bij   afwezigheid   van   predikant   door   ziekte,   verlof   of   vrijstelling   van   
werkzaamheden.   
3  Een   interim-predikant   heeft   een   extra   opdracht   om   de   gemeente   te   ondersteunen   bij   beleidsvorming,   in   een   transitieproces,   in   een   
crisissituatie   of   bij   verwerking   van   rouw   of   verlies.     
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maximaal   5   jaar .   Voor   een   dergelijk   beroep   moet   van   het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   
de   normale   toestemming   voor   het   beroepingswerk   worden   verkregen   (inclusief   solvabiliteitsverklaring),   
maar   er   is   geen   specifieke   toestemming   voor   de   tijdelijke   aanstelling   nodig.   De   synode   vindt   het   bieden   
van   een   arbeidsplaats   aan   een   beginnend   predikant   namelijk   voldoende   grond   voor   een   tijdelijke   
aanstelling.   De   duur   van   de   aanstelling   (3   tot   5   jaar)   is   gekozen,   omdat   de   beginnende   predikant   in   die   tijd   
de   verplichtingen   van   de   permanente   educatie   (mentoraat   en   primaire   nascholing)   kan   nakomen.   Om   die   
reden   ook   is   de   minimale   werktijd   gesteld   op   40%   van   de   volledige   werktijd   van   40   uren   per   week.   Een   
beginnend   predikant   met   een   tijdelijke   dienst   woont   zo   mogelijk   binnen   de   grenzen   van   de   gemeente.   
Alleen   met   toestemming   van   het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   kan   een   tijdelijke   dienst   
voortijdig   beëindigd   worden.     

  
Kunnen   tijdelijke   aanstellingen   worden   verlengd   of   opgevolgd?   
  

Bij   het   ontwerpen   van   de   nieuwe   ‘flexwet’   voor   predikanten   heeft   de   synode   overwogen   dat   het   niet   de   
bedoeling   kan   zijn   dat   tijdelijke   aanstellingen   ongelimiteerd   worden   verlengd   of   opgevolgd   door   nieuwe   
tijdelijke   aanstellingen.   Dat   levert   voor   predikanten   immers   te   veel   onzekerheid   op   qua   rechtspositie   en   
inkomen.   Evenals   bij   werknemers   in   het   civiele   arbeidsrecht   heeft   de   synode   voor   predikanten   beperkingen   
gesteld   aan   de   mogelijkheid   tot   verlenging   of   opvolging   van   tijdelijke   contracten.   Voor   predikanten   wijken   de   
specifieke   regels   echter   af   van   de   regels   in   de   flexwet   voor   werknemers.     
1. Een    incidentele   hulpdienst ,   zoals   een   preekbeurt   of   een   rouwdienst,   loopt   na   uitvoering   ervan   

vanzelfsprekend   af.   Het   is   een   gemeente   niet   verboden   aan   dezelfde   of   een   andere   predikant   later   weer   
een   nieuwe   incidentele   hulpdienst   op   te   dragen.   Direct   opeenvolgende   opdrachten   voor   40   uren   per   
opdracht   voor   dezelfde   werkzaamheden   zijn   vanzelfsprekend   uitgesloten,   omdat   er   dan   sprake   is   van   
structurele   hulpdiensten.     

2. Structurele   hulpdiensten ,   die   zijn   afgesproken   voor   een   periode   korter   dan   2   jaar,   mogen   tot   maximaal   2   
jaar   worden   verlengd   in   onderling   overleg   tussen   tussen   de   betrokken   2   of   3   partijen.   Verlenging   na   2   jaar   
kan   alleen   met   toestemming   van   het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   en   niet   langer   dan   2   
jaar   duren   (tot   een   totale   duur   van   4   jaar   dus).   Getoetst   wordt   of   de   gemeente   voldoende   inspanningen   
heeft   gepleegd   voor   de   vervulling   van   de   vacature   en   of   voldoende   is   gezocht   naar   samenwerking   met   
andere   gemeenten.   Na   afloop   van   een   -   eventueel   verlengde   -   opdracht   voor   structurele   hulpdiensten   mag   
een   gemeente   gedurende   1   jaar   niet   opnieuw   voor   dezelfde   werkzaamheden   een   opdracht   tot   structurele   
hulpdiensten   verlenen.     

3. Een    tijdelijke   dienst    door   een   predikant   of   een   proponent   mag   eenmalig   en   alleen   met   toestemming   van   
het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   worden   verlengd.   Door   de   verlenging   kan   de   totale   
dienst   niet   langer   dan   6   jaar   duren.   Een   tijdelijke   dienst   die   in   de   aanvang   al   minstens   6   jaar   duurde,   kan   
dus   niet   verlengd   worden.   Na   afloop   van   een   -   eventueel   verlengde   -   tijdelijke   dienst   mag   een   gemeente   
gedurende   1   jaar   niet   opnieuw   voor   dezelfde   werkzaamheden   een   opdracht   tot   structurele   hulpdiensten   
verlenen   of   een   predikant   in   tijdelijke   dienst   beroepen.     

  
Welke   arbeidsvoorwaarden   gelden   voor   de   predikant   met   een   tijdelijke   aanstelling?   
  

Voor    incidentele   hulpdiensten    blijft   de   tarievenlijst   gelden,   die   is   opgenomen   in   de   Uitvoeringsbepalingen   bij   de   
generale   regeling   rechtspositie   predikanten   (zie   punt   20   in   de   bijlage).   Er   zijn   bijvoorbeeld   tarieven   voor   een   
preekbeurt,   een   uur   catechese   en   een   uur   pastoraal   werk.     
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Voor    structurele   hulpdiensten    met   een   ingangsdatum   op   of   na   1   juli   2021   geldt   het   volgende.     
1. Bij   een   tweezijdige   overeenkomst   tussen   gemeente   en   proponent   of   predikant   gaat   de   volledige   

rechtspositie   van   een   predikant   gelden   met   traktement,   pensioenopbouw   en   verzekering   van   inkomen   bij   
arbeidsongeschiktheid   en   onvrijwillige   werkloosheid   (om   andere   redenen   dan   het   aflopen   van   de   
hulpdienst).   Dit   is   voor   predikanten   een   verbetering   ten   opzichte   van   de   oude   regeling,   waarin   alleen   het   
traktement   werd   gegeven.   Daar   komt   bij   dat   de   predikant   een   pensioengevende   toeslag   van   10%   op   het   
traktement   krijgt,   omdat   er   na   afloop   van   de   tijdelijke   aanstelling   geen   recht   zal   zijn   op   wachtgeld.   Boven   
de   AOW-datum   bestaat   geen   recht   op   de   10%   toeslag,   omdat   er   dan   vanwege   AOW   en   
ouderdomspensioen   geen   inkomensrisico   bij   werkloosheid   meer   is.     

2. Bij   een   detachering   van   de   ene   naar   de   andere   gemeente   behoudt   de   predikant   de   rechtspositie   van   de   
eigen   gemeente.   Er   is   geen   sprake   van   10%   toeslag,   omdat   er   geen   werkloosheidsrisico   is.   Na   afloop   van   
de   detachering   zet   de   de   predikant   immers   zijn   werkzaamheden   voor   de   oorspronkelijke   werktijd   voort   in   
de   eigen   gemeente.    

3. Bij   detachering   vanuit   de   Dienstenorganisatie   heeft   de   ambulant   predikant   of   de   interim-predikant   de   
rechtspositie   als   kerkelijk   medewerker   bij   de   Dienstenorganisatie.     

  
Voor   de   (beginnend)   predikant   in    tijdelijke   dienst    met   een   ingangsdatum   op   of   na   1   juli   2021   geldt   de   volledige   
rechtspositie,   inclusief   de   10%   tijdelijke-dienst-toeslag   (tot   aan   de   AOW-datum).   Er   is   geen   recht   meer   op   
wachtgeld   na   afloop   van   de   tijdelijke   dienst   vanwege   het   aflopen   van   de   tijdelijke   dienst.   Er   is   wel   recht   op   
wachtgeld   als   de   predikant   om   een   andere   reden   binnen   de   afgesproken   termijn   onvrijwillig   werkloos   wordt.     
  

Hoe   wordt   de   predikant   bij   een   tijdelijke   aanstelling   uitbetaald?   
  

De   beloning   voor    incidentele   hulpdiensten    blijft   rechtstreeks   door   de   gemeente   aan   de   predikant   uitbetaald   
worden   volgens   de   tarievenlijst,   die   is   opgenomen   in   de   uitvoeringsbepalingen.   

  
Als   het   gaat   om   de   betaling   van   het   traktementen   bij    structurele   hulpdiensten ,   dan   geldt   voor   overeenkomsten   
met   een   ingangsdatum   op   of   na   1   juli   2021   het   volgende.   
1. Bij   een   tweezijdige   overeenkomst   tussen   gemeenten   en   proponent   of   predikant   geschiedt   de   betaling   van   

het   traktement,   zoals   dat   het   geval   is   bij   de   predikant   in   tijdelijke   dienst.   Dit   is   nieuw   en   betekent   dat   het   
traktement   uitbetaald   wordt   via   de   centrale   kas   predikantstraktementen   en   dat   de   vergoedingen   voor   de   
werkruimte   en   de   vervoerskosten   rechtstreeks   aan   de   predikant   worden   uitbetaald   door   de   gemeente.     
Met   het   oog   hierop   moeten   gemeenten   de   aanvang   en   de   afloop   van   structurele   hulpdiensten   bij   de   
beheercommissie   centrale   kas   predikantstraktementen   melden,   evenals   tussentijdse   wijzigingen   
(werktijdpercentage,   verlenging).   

2. Bij   een   detachering   van   de   ene   naar   de   andere   gemeente   blijft   de   predikant   het   traktement   ontvangen,   
waar   deze   recht   op   heeft   krachtens   de   verbintenis   aan   de   eigen   gemeente.   De   inhurende   gemeente   
vergoedt   de   vervoerskosten,   die   de   predikant   voor   deze   gemeente   maakt   en   bij   deze   gemeente   
declareert.   

3. Bij   detachering   vanuit   de   Dienstenorganisatie   blijft   de   Dienstenorganisatie   aan   de   ambulant   predikant   of   
de   interim-predikant   het   salaris   uitbetalen,   waar   deze   als   predikant   in   algemene   dienst   recht   op   heeft.     

  
Bij    tijdelijke   diensten    blijft   de   uitbetaling   via   de   centrale   kas   predikantstraktementen   lopen,   waarbij   de   
vergoedingen   voor   werkruimte   en   vervoer   door   de   gemeente   rechtstreeks   aan   de   predikant   uitbetaald   worden.   
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Wat   zijn   voor   een   gemeente   de   kosten   van   een   tijdelijke   aanstelling?   
  

Voor    incidentele   hulpdiensten    worden   de   kosten   bepaald   door   de   tarieven   in   de   uitvoeringsbepalingen.     
  

Voor    structurele   hulpdiensten    geldt   het   volgende.     
1. Bij   tweezijdige   overeenkomsten   met   een   ingangsdatum   op   of   na   1   juli   2021   heeft   de   gemeente   de   kosten   

van   de   vergoedingen   (werkruimte,   vervoer)   die   zij   rechtstreeks   aan   de   predikant   betaalt   en   de   kosten   van   
de   bijdragen   aan   de   centrale   kas   voor   de   predikantstraktementen,   namelijk:   
a. de   bezettingsbijdrage   (van   €   87.762   per   fulltime   aanstelling   per   jaar   in   2021)    plus     
b. de   tijdelijke-dienst-opslag   (van   €   6.687   per   fulltime   aanstelling   per   jaar   in   2021).     

Deze   opslag   is   nodig   vanwege   de   toeslag   die   de   betreffende   predikanten   (die   nog   niet   de   
AOW-leeftijd   hebben   bereikt)   op   het   traktement   krijgen,   omdat   er   geen   recht   is   op   wachtgeld.   De   
opslag   op   de   bezettingsbijdrage   is   voor   alle   gemeenten   met   een   predikant   in   tijdelijke   aanstelling   
gelijk,   ongeacht   de   vraag   of   de   eigen   predikant   wel   of   niet   de   AOW-leeftijd   heeft   bereikt.   Bij   de   
bepaling   van   de   hoogte   van   de   opslag   is   er   rekening   mee   gehouden   dat   predikanten   jonger   dan   de   
AOW-leeftijd   de   tijdelijke-dienst-toeslag   van   10%   wel   krijgen   en   predikanten   ouder   dan   de   
AOW-leeftijd   niet.   Hierdoor   is   de   tijdelijke-dienst-opslag   lager   dan   10%   van   de   bezettingsbijdrage.     

2. Bij   detachering   van   gemeente   A   naar   gemeente   B   vergoedt   gemeente   B   aan   gemeente   A   de   
predikantslasten   naar   rato   van   de   werktijd.   Het   gaat   hierbij   om   de   bezettingsbijdrage   en   de   eventuele   
vergoedingen   voor   de   werkruimte.   Samenwerking   met   een   andere   gemeente   door   detachering   is   voor   de   
inhurende   gemeente   goedkoper   dan   een   tweezijdige   overeenkomst   met   een   predikant,   omdat   bij   de   
detachering   niet   de   tijdelijke-dienst-opslag   betaald   hoeft   te   worden.     

3. Bij   detachering   van   een   ambulant   predikant   of   een   interim-predikant   vanuit   de   Dienstenorganisatie   betaalt   
de   gemeente   aan   de   Dienstenorganisatie   het   afgesproken   tarief.     

  
Bij   een    tijdelijke   dienst    zijn   voor   een   gemeente   de   kosten   hetzelfde   als   bij   een   vaste   dienst   met   dien   verstande   
dat   de   gemeente   bovenop   de   bezettingsbijdrage   van   €   87.762   per   fulltime   predikant   per   jaar   (in   2021)   aan   de   
centrale   kas   voor   de   predikantstraktementen   de   tijdelijke-dienst-opslag   van   €   6.687   per   fulltime   predikant   per   
jaar   (in   2021)   is   verschuldigd.     
  

Naast   het   bovenstaande   geldt   met   ingang   van   1   juli   2021   een   nieuwe   regeling   voor   het   beroepen   van   een   
proponent   in   vaste   of   tijdelijke   dienst.   Gedurende   maximaal   4   jaar   wordt   aan   de   gemeente   de   zogenaamde   
proponentenkorting    op   de   bezettingsbijdrage   verleend.   Deze   bedraagt   in   2021   €   6.687   per   fulltime   beginnend   
predikant   per   jaar.   De   bedoeling   van   deze   korting   is   om   proponenten   (die   minder   specifieke   ervaring   hebben   
dan   andere   predikanten,   maar   voorheen   altijd   even   duur   waren)   een   betere   uitgangspositie   te   geven   bij   het   
beroepingswerk.   Voor   alle   duidelijkheid:   deze   korting   geldt   niet   en   gaat   ook   niet   gelden   voor   predikanten   die   
vóór   1   juli   2021   als   proponent   aan   een   gemeente   verbonden   werden.   
  

Het   bovenstaande   leidt   tot   het   volgende   overzicht   van   kosten   per   soort   aanstelling.   De   vergoeding   van   de   
kosten   voor   de   werkruimte   en   het   vervoer   wordt   hierbij   buiten   beschouwing   gelaten,   evenals   de   eventuele   
kosten   van   een   ambtswoning.   De   getallen   gelden   bij   een   fulltime   aanstelling.   Bij   een   aanstelling   in   deeltijd   
gelden   ze   naar   rato   van   de   werktijd.     
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Wat   gebeurt   er   met   tijdelijke   aanstellingen   die   op   1   juli   2021   al   lopen?   
  

Voor   de   op   1   juli   2021   reeds   lopende   contracten   is   overgangsrecht   gemaakt.   Dit   houdt   in   principe   het   
volgende   in.     
- Bij   structurele   hulpdiensten   blijft   de   oude   regeling   gelden,   waarbij   door   de   gemeente   aan   de   predikant   het   

traktement   wordt   uitbetaald   met   enkele   onkostenvergoedingen   en   waarbij   er   geen   sprake   is   van   
pensioenopbouw   en   verzekering   van   inkomen   bij   arbeidsongeschiktheid   en   onvrijwillige   werkloosheid.   De   
beloningsregels   blijven   als   overgangsregel   in   de   Uitvoeringsbepalingen   staan.   Wel   werkt   eventuele   
indexatie   van   de   traktementen   door   in   deze   overgangsregeling.     

- Bij   tijdelijke   diensten   blijft   ook   de   oude   regeling   gelden,   waarbij   er   geen   toeslag   van   10%   op   het   traktement   
is,   maar   wel   recht   op   wachtgeld   na   afloop   van   de   tijdelijke   dienst.   De   pensioenopbouw   en   de   verzekering   
van   inkomen   bij   arbeidsongeschiktheid   en   onvrijwillige   werkloosheid   lopen   door.   Indexatie   van   de   
traktementen   werkt   ook   hier   door.    

  
Mogen   lopende   tijdelijke   aanstellingen   per   1   juli   2021   worden   omgezet   naar   de   nieuwe   regeling?   Ja,   dat   is   
toegestaan   voor   de   resterende   duur   van   de   aanstelling,   als   gemeente   en   predikant   dat   onderling   
overeenkomen.   Beide   partijen   moeten   daarbij   hun   eigen   belang   wegen.     
- Predikanten   met   een   lopende   opdracht   tot   het   verrichten   van   hulpdiensten   gaan   erop   vooruit   met   de   10%   

tijdelijke-dienst-toeslag,   de   pensioenopbouw,   de   verzekering   voor   arbeidsongeschiktheid   en   de   
verzekering   voor   het   inkomen   bij   onvrijwillige   werkloosheid   (om   andere   redenen   dan   de   afloop   van   de   
tijdelijke   dienst).     

- Predikanten   met   een   lopende   tijdelijke   dienst   gaan   erop   vooruit   met   de   10%-tijdelijke-dienst-toeslag   en   de   
pensioenopbouw   die   daarover   plaatsvindt,   maar   zij   verliezen   het   recht   op   wachtgeld   na   afloop   van   de   
tijdelijke   dienst   met   de   pensioenopbouw   die   daarover   plaatsvindt   en   de   verzekering   voor   
arbeidsongeschiktheid,   die   tijdens   het   wachtgeld   zou   hebben   gegolden.     

- Gemeenten   die   een   opdracht   tot   het   verrichten   van   structurele   hulpdiensten   hebben   verleend,   betalen   
daarvoor   nu,   inclusief   de   vaste   onkostenvergoedingen,   een   bedrag   tussen   €   45.924   (bij   0   periodieken)   en   
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soort   aanstelling   bezettings-   
bijdrage   

tijdelijke-   
dienst-   
opslag   

proponenten 
-korting   

(max.   4   jaar)   

totaal   

        eerste   4   jaar   na   4   jaar   

proponent   voor   onbepaalde   tijd   €   87.762   0   -   €   6.687   €   81.075   €   87.762   

struct.   hulpd.   -   detachering   vanuit   gemeente   €   87.762   0   0   €   87.762   n.v.t.   

predikant   voor   onbepaalde   tijd   €   87.762   0   0   €   87.762   €   87.762   

proponent   in   tijdelijke   dienst   €   87.762   €   6.687   -   €   6.687   €   87.762   €   94.449   

struct.   hulpd.   -   tweezijdig   contract   €   87.762   €   6.687   0   €   94.449   n.v.t.   

predikant   in   tijdelijke   dienst   €   87.762   €   6.687   0   €   94.449   €   94.449   

struct.   hulpd.   -   detachering   vanuit   Dienstenorg.   tarief  n.v.t   n.v.t.   tarief  n.v.t.   

    



  

  

€   76.756   (bij   20   periodieken)   per   fulltime   predikant   per   jaar.   Bij   omzetting   naar   de   nieuwe   regeling   gaat   de   
gemeente   €   95.649   betalen.     

- Gemeenten   met   een   predikant   in   tijdelijke   dienst   betalen   daarvoor   nu,   inclusief   de   vaste   
onkostenvergoedingen,   €   88.962   per   fulltime   predikant   per   jaar   plus   de   bijdrage   die   ze   moet   betalen   in   het   
wachtgeld.   De   totale   bijdrage   in   het   wachtgeld   bedraagt   voor   een   fulltime   predikant   minimaal   €   7.575   (bij   3   
maanden   wachtgeld   en   3   periodieken)   en   maximaal   €   53.538   (bij   20   maanden   wachtgeld   en   20   
periodieken).   Bij   omzetting   naar   de   nieuwe   regeling   betaalt   de   gemeente   voor   een   fulltime   predikant     
€   95.649   per   jaar   en   is   er   geen   bijdrage   meer   in   de   kosten   van   het   wachtgeld.     

Besluiten   gemeente   en   predikant   om   de   lopende   aanstelling   om   te   zetten   naar   de   nieuwe   regeling,   dan   moet   
de   gemeente   dat   bij   de   Beheercommissie   centrale   kas   voor   de   predikantstraktementen   melden.   
  

Op   reeds   lopende   aanstellingen   zijn   de   bepalingen   met   betrekking   tot   verlenging   en   opvolging   van   de   
overeenkomst   van   toepassing.   
- Een   lopende   opdracht   voor   structurele   hulpdiensten   die   korter   kan   2   jaar   duurt,   kan   tot   maximaal   2   jaar   

worden   verlengd   in   overleg   tussen   gemeente   en   predikant.     
- Een   lopende   opdracht   voor   structurele   hulpdiensten,   die   langer   dan   2   jaar   duurt,   maar   korter   dan   4   jaar,   

kan   alleen   met   toestemming   van   het   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   worden   verlengd   tot   
maximaal   4   jaar.   Daarna   mag   een   jaar   lang   geen   nieuwe   opdracht   tot   het   verrichten   van   structurele   
hulpdiensten   gegeven   worden.     

- Een   lopende   tijdelijke   dienst,   die   korter   dan   6   jaar   duurt,   kan   alleen   met   toestemming   van   het   breed   
moderamen   van   de   classicale   vergadering   worden   verlengd   tot   maximaal   6   jaar.   Daarna   mag   een   jaar   
lang   geen   nieuwe   opdracht   tot   het   verrichten   van   structurele   hulpdiensten   gegeven   worden   of   een   beroep   
in   tijdelijke   dienst   worden   uitgebracht.   

- Een   lopende   tijdelijke   dienst,   die   langer   duurt   dan   6   jaar,   kan   niet   worden   verlengd   en   mag   een   jaar   lang   
niet   worden   opgevolgd   door   een   nieuwe   opdracht   tot   het   verrichten   van   structurele   hulpdiensten   of   een   
beroep   in   tijdelijke   dienst.     

In   alle   gevallen   van   verlenging   op   of   na   1   juli   2021   geldt   dat   op   het   verlengde   contract   de   nieuwe   regels   voor   
beloning   (10%   tijdelijke-dienst-toeslag),   sociale   verzekeringen   (pensioenopbouw,   verzekering   voor   
arbeidsongeschiktheid   en   onvrijwillige   werkloosheid   om   een   andere   reden   dan   de   afloop   van   de   tijdelijke   
dienst),   uitbetaling   (via   de   centrale   kas   predikantstraktementen)   en   kosten   (bezettingsbijdrage   plus   
tijdelijke-dienst-opslag)   van   toepassing   zijn.   
Indien   een   tijdelijke   dienst,   aangegaan   voor   1   juli   2021   wordt   verlengd   dan   wel   wordt   omgezet   in   de   nieuwe   
regeling,   behoudt   de   predikant   na   afloop   van   de   tijdelijke   dienst   recht   op   wachtgeld   tot   de   datum   waarop   het   
wachtgeld   zou   eindigen   indien   het   wachtgeld   was   ingegaan   op   datum   van   de   verlenging   dan   wel   de   
omzetting.   De   gemeente   blijft   voor   dit   wachtgeld   medeverantwoordelijk.   

  
3. Nieuw   tarief   voor   trouw-   en   rouwdiensten   

  
Het   Georganiseerd   Overleg   Predikanten   stelt   tarieven   vast   voor   incidentele   hulpdiensten,   zoals   een   
preekbeurt,   een   uur   catechese   of   een   uur   pastoraal   werk.   Als   het   gaat   om   trouw-   en   rouwdiensten   was   de   
regel   dat   voor   de   voorbereiding   en   uitvoering   van   de   dienst   zelf   het   preekbeurt-tarief   vergoed   moest   worden   
en   voor   extra   uren   daarnaast   (gesprekken   met   het   bruidspaar   of   de   nabestaanden)   het   uurtarief   voor   
pastoraal   werk.   In   de   praktijk   is   gebleken   dat   deze   regel   regelmatig   tot   misverstand   leidt.   Moeten   de   extra   
uren   tevoren   worden   afgesproken?   Welk   aantal   extra   uren   is   redelijk?   Wie   bepaalt   dat?   Om   een   groot   deel   
van   de   vragen   op   te   vangen   heeft   het   Georganiseerd   Overleg   Predikanten   besloten   het   totaal   benodigde   
aantal   uren   voor   een   trouw-   en   rouwdienst   te   standaardiseren   op   8   uren.   Dit   leidt   tot   een   tarief   van   €   266   per   
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trouw-   of   rouwdienst.   Is   vooraf   duidelijk   dat   meer   dan   8   uren   nodig   zijn,   dan   kan   tevoren   afgesproken   worden   
hoeveel   extra   uren   de   predikant   zal   gaan   maken   en   kan   de   predikant   de   extra   uren   achteraf   declareren   tegen   
het   uurtarief   voor   pastoraal   werk.   Reistijd   is   niet   declarabel.   Het   nieuwe   tarief   geldt   met   ingang   van   1   juli   2021.   
  

4. Wijziging   pensioenreglement   Pensioenfonds   Zorg   en   Welzijn   
  

Per   1   januari   2019   is   de   regeling   voor   de   woonbijdrage   gewijzigd.   Directe   aanleiding   daartoe   was   de   eis   van   
het   Pensioenfonds   Zorg   en   Welzijn   (PFZW)   om   de   waarde   van   de   ambtswoning   te   betrekken   in   het   
traktement,   waarover   een   predikant   pensioen   opbouwt.   Het   pensioenreglement   schreef   dat   voor.   Naderhand   
is   enige   onduidelijkheid   ontstaan   over   de   uitleg   en   toepassing   van   het   pensioenreglement.   Dat   heeft   ertoe   
geleid   dat   het   bestuur   van   PFZW   het   pensioenreglement   per   1   juli   2020   zodanig   heeft   gewijzigd   dat   gerezen   
onduidelijkheid   is   weggenomen.   Ambtswoningen   worden,   zoals   altijd   de   bedoeling   was   en   vanaf   1   januari   
2019   voor   predikanten   ook   toegepast,   gewaardeerd   volgens   de   regels   die   de   fiscus   daarvoor   stelt.     
  

5. Publicatie   van   nieuwe   regelingen   
  

Het   nieuwe   beleid   voor   tijdelijke   aanstellingen   is   verwerkt   in   een   aantal   documenten:   
- de   ordinanties,   met   name   ordinantie   3-18,   per   1   juli   2021   
- de   generale   regeling   rechtspositie   predikanten   per   1   juli   2021   
- de   uitvoeringsbepalingen   2021-B   bij   de   generale   regeling   rechtspositie   predikanten   per   1   juli   2021   
- de   omslagregeling   predikantstraktementen   per   1   juli   2021   
- de   uitvoeringsbepalingen   voor   het   wachtgeld   per   1   juli   2021   
- de   regels   voor   de   toekenning   van   periodieke   verhogingen   per   1   juli   2021   
- de   polisvoorwaarden   voor   de   arbeidsongeschiktheidsverzekering   per   1   juli   2021   
De   gewijzigde   documenten   kunt   u   vinden   op   de   website   van   de   kerk,   met   name   via   de   webpagina’s   
https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/    en   
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-predikanten/     

  
Het   nieuwe   tarief   voor   trouw-   en   rouwdiensten   is   opgenomen   in   de   Uitvoeringsbepalingen   2021-B   per   1   juli   
2021.   

  
6. Nieuwe   rekenbladen,   formulieren   en   modellen   

  
In   verband   met   het   nieuwe   beleid   voor   tijdelijke   aanstellingen   kunt   u   via   webpagina   
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-predikanten/    de   volgende   documenten   vinden:   
- het   nieuwe   model   aanhangsel   bij   de   beroepsbrief     
- het   nieuwe   model   voor   een   overeenkomst   tot   het   verrichten   van   structurele   hulpdiensten   (ord.   3-18-3)   
- het   nieuwe   model   voor   een   overeenkomst   tot   detachering   van   een   predikant   binnen   de   werktijd   van   de   

gemeente   (ord.   3-18-5)   
- het   rekenblad   2021-B   per   1   juli   2021;   met   dit   rekenblad   kunnen   het   traktement   en   de   kosten   daarvan   in   

alle   situaties   berekend   worden:   bij   structurele   hulpdiensten,   bij   een   tijdelijke   dienst,   bij   een   vaste   dienst   
- het   rekenblad   2021-B   na   1   jaar   ziekte   per   1   juli   2021;   met   dit   rekenblad   kunnen   het   traktement   en   de   

kosten   daarvan   in   alle   situaties   berekend   worden,   waarbij   de   predikant   langer   dan   een   jaar   ziek   is:   bij   
structurele   hulpdiensten,   bij   een   tijdelijke   dienst,   bij   een   vaste   dienst   

- het   rekenblad   2021-B   per   1   juli   2021   voor   hulpdiensten   (overgangsmaatregel);   met   dit   rekenblad   kan   de   
beloning   voor   hulpdiensten   worden   uitgerekend,   waarvan   de   ingangsdatum   vóór   1   juli   2021   ligt;   
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- het   formulier   ‘melding   aanvang   structurele   hulpdiensten’   
- het   formulier   ‘melding   wijziging   of   verlenging   structurele   hulpdiensten’   
- het   formulier   ‘melding   afloop   structurele   hulpdiensten’   
  

7. Bijdragen   voor   de   centrale   kas   predikantstraktementen   2021   
  

De   invoering   van   het   nieuwe   beleid   voor   tijdelijke   aanstellingen   heeft   geen   invloed   op   de   hoogte   van   de   
bestaande   bijdragen   voor   de   centrale   kas.   Nieuw   is   dat   per   1   juli   2021   de   tijdelijke-dienst-opslag   en   de   
proponentenkorting   van   toepassing   zijn.   Deze   gelden   alleen   voor:   
- tijdelijke   diensten   en   hulpdiensten   die   op   of   na   1   juli   2021   beginnen   en   voor   proponenten   die   op   of   na   1   juli   

2021   bevestigd   worden   
- tijdelijke   diensten   en   hulpdiensten   die   voor   1   juli   2021   zijn   ingegaan,   maar   op   of   na   1   juli   2021   zijn   

omgezet   naar   de   nieuwe   regeling.   
  

  
8. Gids   Arbeidsvoorwaarden   per   1   januari   2021   

  
Alle   wijzigingen   in   de   ordinanties,   generale   regeling   en   uitvoeringsbepalingen   zijn   verwerkt   in   de   Gids   
Arbeidsvoorwaarden   per   1   juli   2021.   U   kunt   deze   vinden   op   
https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/actueel/ .     

  
9. Informatie   en   mutaties   

  
Meer   informatie   over   de   arbeidsvoorwaarden   van   predikanten   voor   gewone   werkzaamheden   kunt   u   vinden   op     
https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-predikanten/ .     
  

U   kunt   ook   bellen   met   de   Dienstenorganisatie   op   het   telefoonnummer   030-8801880.   
  

Mutaties,   zoals   een   bevestiging,   een   werktijdwijziging,   een   emeritaat,   een   wijziging   met   betrekking   tot   de   
woonruimte   of   een   wijziging   van   de   normbezetting   dient   de   scriba   van   de   kerkenraad   bij   ons   bureau   te   melden   
met   behulp   van   een   formulier   dat   te   downloaden   is   van   
https://www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden-predikant/formulieren/ .     
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soort   bijdrage     2021  

bezettingsbijdrage   per   fulltime   predikant   per   jaar   €   87.762  

tijdelijke-dienst-opslag   per   fulltime   predikant   per   jaar   €   6.687  

proponentenkorting   per   fulltime   beginnend   predikant   per   jaar   (gedurende   max.   vier   jaar)   -   €   6.687  

vacature-/schorsingsbijdrage   per   fulltime   vacature   per   jaar   €   7.146  

beschikbaarheidsbijdrage   per   gemeente   zonder   predikant   per   jaar   €   960  

uitkering   gemiddelde   woonbijdrage   bij   overgangsregeling   per   jaar   -   €   7.727  
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bijlage:   Uitvoeringsbepalingen   2021-B     
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Met   vriendelijke   groet,   
  

namens   het   Georganiseerd   overleg   predikanten   en   de   Beheercommissie   centrale   kas   
predikantstraktementen,   
  

J.   Runherd,     
beleidsadviseur   traktementen   

    



  

  

  

4  BMCV   =   breed   moderamen   van   de   classicale   vergadering   
5  CCBB   =   classicaal   college   voor   de   behandeling   van   beheerszaken   
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  incidentele   
hulpdiensten   

structurele   
hulpdiensten   

predikant   in     
tijdelijke   dienst   

beginnend   
predikant   in   
tijdelijke   dienst   

bevoegd   proponent   
predikant   
emeritus   

proponent   
predikant   
emeritus   

predikant   
  

proponent   
  

aard   werkzaamheden   preekbeurt,   
trouwdienst,   
rouwdienst,   uur   
catechese   e.d.   

invalwerk,   uitvoering   project   dienstwerk   predikant   
(ord.   3-9)   

dienstwerk   predikant   
(ord.   3-9)   

minimale   duur   n.v.t.   40   werkuren   per   opdracht   2   jaar   3   jaar   

maximale   duur   zonder  
toestemming   BMCV   4

40   werkuren   per   
opdracht   

2   jaar     
  

geen   5   jaar   

maximale   duur   met   
toestemming   BMCV   

n.v.t.   4   jaar   als   duur   korter   was   
dan   6   jaar,   dan   te   
verlengen   tot   6   jaar   

6   jaar   

minimale   werktijd   n.v.t.   1%   33%,   tenzij   het   
BMCV   toestemt   in   
een   lager   
percentage     

40%   

maximale   werktijd   n.v.t.   100%   100%   100%   

toestemming   BMCV   n.v.t.   n.v.t.   ja,   ook   specifiek   
voor   tijdelijke   
aanstelling   

ja,   niet   specifiek   
voor   tijdelijke   
aanstelling   

solvabiliteits-   
verklaring   CCBB   5

n.v.t.   n.v.t.   ja   ja   

mogelijkheid   van   
verlenging   of   
opvolging   

nieuwe   opdracht   
mogelijk,   maar   
geen   direct   
aansluitende  
opdrachten   van   
steeds   max.   40   
uur   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

na   afloop   gedurende   1   jaar   
geen   nieuw   contract   voor   
structurele   hulpdiensten   

na   afloop   gedurende   
1   jaar   geen   nieuwe   
tijdelijke   dienst   of   
een   nieuw   contract   
voor   structurele  
hulpdiensten   

na   afloop   gedurende   
1   jaar   geen   nieuwe   
tijdelijke   dienst   of   
een   nieuw   contract   
voor   structurele  
hulpdiensten   
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  incidentele   
hulpdiensten   

structurele   
hulpdiensten   

predikant   in     
tijdelijke   dienst   

beginnend   
predikant   in   
tijdelijke   dienst   

arbeidsvoorwaarden   
voor   proponent   of   
predikant   

tarief   volgens   lijst   
in   Uitvoerings-   
bepalingen   

bij   2-zijdige   overeenkomst   
gemeente   -   predikant:  
volledige   rechtspositie   
predikant   +   10%   toeslag   
  

bij   detachering   door   gemeente   
volledige   rechtspositie   
predikant   zonder   10%   toeslag   
  

bij   detachering   door   
Dienstenorganisatie   
volledige   rechtspositie   
kerkelijk   medewerker   

volledige   
rechtspositie   
predikant   +   10%   
toeslag   

volledige   
rechtspositie   
predikant   +   10%   
toeslag   

betaling   aan   predikant   door   gemeente   bij   2-zijdige   overeenkomst   
gemeente   -   predikant:  
via   centrale   kas   
predikantstraktementen   
  

bij   detachering   door   gemeente   
via   centrale   kas   
predikantstraktementen   
  

bij   detachering   door   
Dienstenorganisatie   
door   Dienstenorganisatie   

via   centrale   kas   
predikantstraktemen 
ten   

via   centrale   kas   
predikantstraktemen 
ten   

kosten   voor   gemeente   
(naast   direct   aan   
predikant   te   betalen   
onkosten-   
vergoedingen)   

tarief   volgens   lijst   
in   Uitvoerings-   
bepalingen   

bij   2-zijdige   overeenkomst   
gemeente   -   predikant:  
bezettingsbijdrage     
+   tijdelijke-dienst-opslag   
  

bij   detachering   door   gemeente   
bezettingsbijdrage   
  

bij   detachering   door   
Dienstenorganisatie   
tarief   van   Dienstenorganisatie   

bezettingsbijdrage     
+   tijdelijke-dienst-   
opslag   
  

bezettingsbijdrage     
+   tijdelijke-dienst-   
opslag     
-   proponenten-   
korting   (max.   4   jaar)   
  

    


