LANDELIJKE REGELING
B4
roeping voor bepaalde tijd of in deeltijd
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duidelijkheid
Wanneer een kerkenraad het voornemen heeft om een predikant te roepen voor een bepaalde tijd
of in deeltijd, raadpleegt hij hierover de gemeente.
De kerkenraad vermeldt de bepaalde tijd of het percentage deeltijd in de roepingsbrief.
Wanneer de predikant de roeping voor een bepaalde tijd of in deeltijd aanvaardt, herhaalt hij in de
aanvaardingsbrief de bepaalde tijd of het percentage deeltijd en tekent hij voor akkoord.
grenzen
Een roeping voor bepaalde tijd is alleen mogelijk onder bijzondere omstandigheden, zoals:
a.
een begrensd project
b.
een taak buiten Nederland
c.
het vervolg van een beschikbaarstelling.
De roeping voor bepaalde tijd is minimaal voor vier jaar.
De roeping in deeltijd is minimaal voor 40 procent. Wanneer de predikant ook elders in deeltijd is
geroepen of als predikant met een bijzondere taak is benoemd, kunnen de percentages worden
samengeteld.
regeling
De kerkenraad stelt met advies van het Steunpunt Kerk en Werk (SKW) een regeling vast die de
consequenties van de beperkingen beschrijft voor de rechtspositie van de predikant. Het SKW
hanteert de richtlijnen die het samen met de predikantenvereniging/CGMV heeft vastgesteld.
Bij de roeping voor een bepaalde tijd bevat de regeling een toezegging van wachtgeld.
De regeling wordt bij de goedkeuring van de roeping voorgelegd aan de regionale vergadering.
uitbreiding
Bij de roeping voor bepaalde tijd kan de kerkenraad de predikant na verloop van tijd verlenging
aanbieden. Uiterlijk een half jaar voor het einde van de bepaalde tijd overlegt de kerkenraad met de
predikant over de mogelijkheden.
Bij de roeping in deeltijd kan de kerkenraad de predikant na verloop van tijd verhoging van het
percentage aanbieden.
Zowel bij een voornemen tot verlenging als tot verhoging van het percentage raadpleegt de
kerkenraad de gemeente en wint opnieuw advies in van het SKW.
De kerkenraad doet zijn aanbod tot verlenging of tot verhoging van het percentage middels een
aanvulling op de oorspronkelijke roepingsbrief en de bijbehorende regeling.
Wanneer de predikant het aanbod tot verlenging of tot verhoging van het percentage aanvaardt,
bevestigt hij dit via een nieuwe aanvaardingsbrief. Artikel 1.3 van deze regeling blijft daarbij van
toepassing.
De verlenging of de verhoging van het percentage behoeft de goedkeuring van de regionale
vergadering.
Wanneer de kerkenraad de roeping voor een bepaalde tijd niet verlengt, of wanneer de predikant
het aanbod tot verlenging niet aanvaardt, stelt de kerkenraad de predikant beschikbaar voor de
andere kerken, in overeenstemming met art. B12 KO.
vermindering
Alleen met instemming van de predikant kan de kerkenraad de bepaalde tijd naderhand verkorten
of het percentage deeltijd verminderen. De instemming van de predikant en het besluit van de
kerkenraad worden vastgelegd in een gezamenlijke overeenkomst.
De kerkenraad wint vooraf advies in bij het SKW en communiceert het besluit zorgvuldig met de
gemeente.

5.3

De verkorting van de bepaalde tijd of de vermindering van het deeltijdpercentage behoeft de
goedkeuring van de regionale vergadering.

Toelichting
Deze regeling is volledig nieuw. Het is dus nog even zoeken naar wat zinvol is om te bepalen. Gelukkig konden
we gebruik maken van de expertise van SKW en CGMV.
Helemaal zonder regeling zal het in ieder geval niet kunnen: daarvoor is met name de positie van de
predikant in een dergelijke situatie te kwetsbaar.

