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Detachering [G3]
Toevoeging ketenregeling.

duur: 40 uur-2 jaar (geen verlenging)
werktijd: binnen orginele werktijd predikant 
(geen ophoging werktijd)
wie: dienstdoend predikant
Ketenregeling: nieuwe detachering mogelijk 1 
jaar na afloop.

Tijdelijke dienst voor proponent [E3]
Een tijdelijke dienst kan worden verlengd tot 
maximaal een (cumulatieve) duur van 6 jaar. 
Ketenregeling is niet van toepassing.

duur: 3-5 jaar (+ verlenging tot max. 6 jaar met 
instemming BMCV)
werktijd: 40-100%
wie: proponent
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Incidentele hulpdiensten [A1]
Opdracht aan een predikant direct door de 
gemeente (bv. een preekbeurt, invallen) op basis 
van vaste tarieven

duur: 0-4 jaar
werktijd: max. 33%, tenzij tijdelijke afwezigheid 
predikant.
wie: predikant, proponent, emeritus

Incidentele hulpdiensten [A2]
Incidentele hulpdiensten zijn in dit voorstel 
verder gedefinieerd (40 uur per opdracht) en 
beperkt (geen verlenging mogelijk). 

duur: 1 opdracht (geen verlenging)
werktijd: max. 40 uur 
wie: predikant, proponent, emeritus
Ketenregeling: geen nieuwe hulpdiensten

Structurele hulpdiensten [B2]
Structurele hulpdiensten zijn versoepeld qua 
omvang. In dit voorstel krijgt de predikant een 
volledige rechtspositie (pensioenopbouw, etc) 
waarbij de werkloosheidvoorziening niet 
bestaat uit een wachtgeld, maar een opslag op 
het traktement. De gemeente betaalt de 
bezettingsbijdrage + toeslag aan de BCKP.

duur: 40 uur-2 jaar (geen verlenging)
werktijd: 0-100%
wie: predikant, proponent, emeritus
Ketenregeling: geen nieuwe hulpdiensten

Detachering [G2]
Detachering blijft mogelijk, maar is gelet op de 
verbeterde positie van structurele hulpdiensten 
minder nodig.
duur: 40 uur-2 jaar (geen verlenging)
werktijd: binnen orginele werktijd predikant 
(geen ophoging werktijd)
wie: dienstdoend predikant
Ketenregeling: geen nieuwe detachering

Tijdelijke dienst [D2]
De tijdelijke dienst is versoepeld qua omvang. 
De toestemming van het BMCV kan 
makkelijker worden verleend. Bij een tijdelijke 
dienst wordt in dit voorstel een volledige 
rechtspositie geboden (pensioenopbouw, etc) 
waarbij de werkloosheidsvoorziening niet 
bestaat uit een wachtgeld, maar een opslag 
op het traktement. De gemeente betaalt de 
bezettingsbijdrage + toeslag aan de BCKP.

duur: 2+ jaar (+ 6 maanden verlenging)
werktijd: 0-100%
wie: predikant
Ketenregeling: geen nieuwe tijdelijke dienst

Tijdelijke dienst voor proponent [E2]
Gemeenten bieden zelf een tijdelijke dienst. De 
proponent krijgt de status en rechtspositie van 
predikant. De gemeente betaalt 
bezettingsbijdrage + opslag aan de BCKP, maar 
krijgt een proponentenkorting.
duur: 3-5 jaar
werktijd: 40-100%
wie: proponent
Ketenregeling: geen nieuwe tijdelijke dienst

Mobiliteitspool: interim & ambulant [F2]
De rechtsbasis voor de uitlening van predikant is 
nader omschreven. De beloning blijft als 
kerkelijke medewerker.

duur: 0-2 jaar
werktijd: 0-100%
wie: dienstdoend predikanten
Ketenregeling: geen nieuwe inzet

Incidentele hulpdiensten [A3]
Incidentele hulpdiensten mogen in dit voorstel 
onbeperkt worden afgesloten.

duur: 1 opdracht 
werktijd: max. 40 uur 
wie: predikant, proponent, emeritus
Ketenregeling: er mogen direct nieuwe 
hulpdiensten worden afgesproken.

Structurele hulpdiensten [B3]
In dit voorstel is er een verlengings-
mogelijkheid opgenomen en is de keten-
regeling verruimd. 1 jaar na afloop van de 
vorige structurele hulpdiensten, kan de 
gemeente nieuwe structurele hulpdiensten 
inzetten.

duur: 40 uur-2 jaar (+ max. 2 jaar verlenging 
met instemming BMCV)
werktijd: 0-100%
wie: predikant, proponent, emeritus
Ketenregeling: nieuwe hulpdiensten mogelijk 
1 jaar na afloop.

Tijdelijke dienst [D3]
In dit voorstel is er een ruimere verlengings-
mogelijkheid opgenomen. Een tijdelijke dienst 
kan worden verlengd tot maximaal een 
(cumulatieve) duur van 6 jaar. Is een tijdelijke 
dienst voor 4 jaar afgesproken, dan kan deze 
met 2 jaar worden verlengd. De keten-
regeling is verruimd: 1 jaar na afloop van de 
vorige tijdelijke dienst kan de gemeente 
opnieuw een tijdelijke dienst inzetten.

duur: 2+ jaar (+ verlenging tot max. 6 jaar met 
instemming BMCV)
werktijd: 0-100%
wie: predikant
Ketenregeling: nieuwe tijdelijke dienst 
mogelijk 1 jaar na afloop.

Mobiliteitspool: interim & ambulant [F3]
Toevoeging verlenging en ketenbepaling.

duur: 0-2 jaar (+ max. 2 jaar verlenging met 
instemming BMCV)
werktijd: 0-100%
wie: predikant, proponent, emeritus
Ketenregeling: nieuwe inzet mogelijk 1 jaar na 
afloop.

Structurele hulpdiensten [B1]
Opdracht aan een predikant direct door de 
gemeente (bv. een preekbeurt, invallen) op basis 
van vaste tarieven

duur: 0-4 jaar
werktijd: max. 33%, tenzij vacature tijd
wie: predikant, proponent, emeritus

Waarneming dienstwerk [C1]
Structurele hulpdiensten in een gemeente van 
tenminste 300 leden. Toestemming van de 
classis is hiervoor nodig.

duur: 2-4 jaar 
werktijd: 0-100%
wie: dienstdoend predikant, emeritus, 
proponent 65+

Tijdelijke dienst [D1]
Beroep van een predikant, traktement via de 
BCKP. Solvabiliteitsverklaring en goedkeuring 
(is er noodzaak voor een project) van BMCV 
zijn nodig en wachtgeldverplichting/-recht na 
afloop.

duur: 4+ jaar
werktijd: min. 33%
wie: predikant, proponent

Detachering [G1]
Een gemeente detacheert haar predikant aan 
een andere gemeente.

duur: 0-4 jaar
werktijd: afhankelijk van afspraak evt. ophoging 
werktijd
wie: dienstdoend predikant

Mobiliteitspool: proponent [E1]
Proponent wordt beroepen als predikant in 
algemene dienst en uitgeleend aan een 
gemeente. Beloning als kerkelijke medewerker.

duur: 3-5 jaar
werktijd: 40-100%
wie: proponent

Mobiliteitspool: interim & ambulant [F1]
Predikanten worden beroepen als predikant in 
algemene dienst en uitgeleend aan een 
gemeente. Beloning als kerkelijke medewerker.

duur: afhankelijk van opdracht
werktijd: 0-100%
wie: dienstdoend predikant


