
Regeling met betrekking tot de consulent (GR 5) 
Voorstel van het GCKO tot wijziging van GR 5-17 

 

De kleine synode heeft bij de vaststelling van de nieuwe omslagregeling, waarbij de vaca-

turebijdrage is vervallen, gevraagd om de gemeente van de consulent van meet af aan te 

vergoeden. De dienstenorganisatie heeft hierover een notitie geschreven, waarin voorge-

steld wordt zowel ord. 4-10 als GR 5 aan te passen Over het eerste moet de generale sy-

node besluiten. Het GCKO doet daarvoor een voorstel op verzoek van het moderamen 

van de generale synode (brief d.d. 13 januari 2022).  

 

In de notitie wordt de op dat moment geldende tekst van GR 5 als uitgangspunt genomen. 

Het GCKO heeft een vereenvoudigde tekst voorgesteld waarover de kleine synode in 

maart beslist (heeft). 

Het GCKO gaat uit van de vereenvoudigde tekst. Lid 1 spreekt over het algemeen over 

de consulent, maar heeft alleen betrekking op de door de werkgemeenschap aangewe-

zen consulent. 

Nu in ord. 4-10 nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de predikant die het con-

sulentschap als hulpdienst doet, en de predikant die door de werkgemeenschap is aange-

wezen, kan in GR 5 naar dit onderscheid worden verwezen.  

Het GCKO merkt op dat het niet uitgesloten is dat gemeenten en predikant overeenko-

men dat meer dan twaalf uur bijstand wordt verleend. Het gaat dan om een vrijwillige 

overeenkomst tot detachering. De genoemde (maximaal) 12 uur is een kerkordelijke ver-

plichting. In de notitie wordt gesteld dat, net als nu, de vergoeding gelijk is met de vergoe-

ding voor incidentele hulpdiensten. In overleg met de opsteller van de notitie is vastge-

steld dat het logischer is de vergoeding gelijk te stellen aan de vergoeding bij detachering.  

 

Het GCKO stelt dan ook de volgende tekst voor:-uitgaande van de herschreven versie- 

Artikel 17.  Werkzaamheden van de consulent 

1 

 

Een predikant besteedt maximaal 12 uur per 
maand aan  consulentswerkzaamheden. De 
predikant doet dit in de arbeidstijd die met 
de eigen gemeente is overeengekomen. 

Indien de predikant langer dan zes 

maanden in een gemeente als consu-

lent werkzaam is, vergoedt deze  ge-

meente voor de periode na die zes 

maanden het tarief voor incidentele 

hulpdiensten aan de  gemeente van de 

predikant.  

De gemeente van de consulent als 

bedoeld in ord. 4-10-31 stelt haar predi-

kant maximaal 12 uur per maand be-

schikbaar voor de consulentswerk-

zaamheden. 

De gemeente waarin de consulent werk-

zaam is vergoedt  

                 aan de  gemeente van de 

consulent de traktementslasten naar 

rato van de gemaakte uren. 

2 Werkzaamheden van een consulent die niet plaatsvinden in de werktijd van de ei-

gen gemeente, worden verricht als hulpdiensten. 

3 De gemeente waar de consulent werkzaam is, vergoedt aan de consulent de ver-

voerskosten en de overige onkosten die gemaakt zijn voor de uitvoering van de  

consulentwerkzaamheden.. 

 

1 Voorgestelde tekst: De kerkenraad kan de werkgemeenschap verzoeken uit zijn midden een pre-
dikant voor gewone werkzaamheden als consulent aan te wijzen. Deze consulent verricht de werk-
zaamheden als onderdeel van de gewone werkzaamheden, en de gemeente van de consulent ont-
vangt hiervoor een vergoeding, naar regels in generale regeling 5 gesteld. 
 



(Lid 2 en 3 zijn ongewijzigd) 

 

Adviezen 

De opsteller van de notitie, de BCKP en het GOP hebben ingestemd met de voorgestelde 

wijziging.  

BCKP en GOP vragen om de ingangsdatum te stellen op 1 juli 2022. 

 

Samenloop 

Als de kleine synode in maart over deze wijziging besluit is de nieuwe tekst van ord. 4-10 

nog niet vastgesteld. Tot die tijd moet het begin van lid 1 gelezen worden als:  

De gemeente van de door de werkgemeenschap aangewezen consulent stelt … 

 


