Formule voor het berekenen van het aantal preekzondagen bij toepassing van
ordinantie 3-17-2 en 3 inzake deeltijdpredikant (versie 2014)
1. Uitgangspunten
Het uitgangspunt is de kerkordelijke formulering in ordinantie 3 artikel 17 lid 1 dat een predikant of
proponent die beroepen wordt tot predikant voor gewone werkzaamheden ‘geroepen kan worden de
ambtelijke werkzaamheden te verrichten in een deel van de werktijd’. Een deeltijdpredikant is in beginsel geroepen tot alle voorkomende ambtelijke werkzaamheden (ordinantie 3-9), naar rato van de
werktijd. Dit geldt ook voor de taak van het voorgaan in kerkdiensten.
In rechtspositionele zin is het uitgangspunt het bepaalde in artikel 16 van de generale regeling rechtspositie predikanten en de daarbij behorende uitvoeringsbepalingen. Daarin is in punt 19 bepaald dat
predikanten jonger dan 50 jaar recht hebben op 6 weken vakantie per jaar, terwijl zij die ouder zijn dan
50 jaar recht hebben op 7 weken vakantie per jaar. Bovendien heeft een predikant recht op 10 vrije
zondagen per jaar.
De hieronder genoemde getallen zijn berekend op basis van deze uitgangspunten.
2. Rekenformule
De rekenformule is:
- Voor een predikant jonger dan 50 jaar:
(….% [deeltijdpercentage] … x 46) minus ( …… % x 10) = aantal preekzondagen
- Voor een predikant ouder dan 50 jaar:
(….% [deeltijdpercentage] … x 45) minus ( …… % x 10) = aantal preekzondagen
Hierbij is buiten beschouwing gebleven dat er meestal ook enkele bijzondere diensten per jaar te vervullen zijn. Het advies is deze eveneens naar rato van de werktijd vast te stellen. Onder bijzondere
diensten wordt verstaan: extra avonddiensten, eerste kerstdag, tweede feestdagen, hemelvaart,
paasweek, oudejaarsdienst etc.
Indien in de betreffende gemeente in de regel ook avonddiensten moeten worden vervuld, is het advies deze in te delen binnen het aantal preekzondagen waarop volgens de formule dienst wordt gedaan, zodat er werkelijk sprake blijft van extra vrije zondagen.
3. Berekening van het aantal preekzondagen
deeltijdpercentage

jonger dan 50 jaar

ouder dan 50 jaar

33%
40%
50%

12 preekzondagen
14 preekzondagen
18 preekzondagen

12 preekzondagen
14 preekzondagen
17 preekzondagen

60%
70%

22 preekzondagen
25 preekzondagen

21 preekzondagen
24 preekzondagen

80%
100%

29 preekzondagen
36 preekzondagen

28 preekzondagen
35 preekzondagen

Hierbij is er vanuit gegaan dat er 52 zondagen in een jaar zijn. Verder zijn de aantallen afgerond, al
naar gelang deze beneden of gelijk aan dan wel boven een halve uitkomen.
4. Beleid classicale vergadering
Het breed moderamen van de classicale vergadering gaat er in de regel vanuit dat deze aantallen
worden opgenomen in de nauwkeurige beschrijving van de omvang van de werkzaamheden van de
deeltijdpredikant, zoals genoemd in ordinantie 3-17-3.
Toelichting:
Deze richtlijnen kunnen worden gehanteerd door het BM van een classicale vergadering bij de beoordeling van het werkplan ex ord. 3-17-2 en 3. Deze bepaling heeft als achtergrond dat het BM van de
classicale vergadering moet kunnen nagaan of de rechtspositie van de deeltijdpredikant door de kerk
wordt toegepast en waar nodig beschermd.

