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algemeen
Beschikbaarstelling is een besluit van de kerkenraad om, met het oog op de beëindiging van de
verbintenis tussen de kerk en de predikant, deze actief beschikbaar te stellen voor een roeping uit
een van de andere kerken.
De redenen voor de beschikbaarstelling kunnen per situatie sterk verschillen. In alle gevallen volgt
de kerkenraad deze regeling.
Beschikbaarstelling wordt niet toegepast wanneer er reden is voor schorsing; beschikbaarstelling
kan wel een vervolg zijn op schorsing (zie de regeling B13 schorsing predikant).
Beschikbaarstelling kan gebeuren op initiatief van de kerkenraad of op initiatief van de predikant.
In beide gevallen berust de beschikbaarstelling op een besluit van de kerkenraad, al dan niet met
instemming van de predikant.
beoordeling
Wanneer de kerkenraad of de predikant beschikbaarstelling overwegen, kunnen zij afzonderlijk of
gezamenlijk advies vragen van de landelijke Commissie Kerkelijke Adviezen.
De kerkenraad voert rond de beschikbaarstelling regelmatig overleg met de predikant. De
predikant kan zich laten bijstaan door een raadsman.
Wanneer de kerkenraad besluit de predikant beschikbaar te stellen, vraagt hij een beoordeling van
de landelijke Commissie Kerkelijke Onderzoeken (CKO).
De CKO hoort zowel de kerkenraad als de predikant. Zonder het instemmend oordeel van de CKO
kan de kerkenraad niet tot beschikbaarstelling overgaan.
De CKO gaat ook na of de reden voor de beschikbaarstelling eventuele nieuwe ambtsdienst van de
predikant moet verhinderen. Is die verhindering er niet, dan geeft de CKO een positief oordeel over
zijn blijvende beroepbaarheid.
voorbereiding
De kerkenraad informeert de gemeente over zijn besluit om de predikant beschikbaar te stellen, en
over het instemmend oordeel van de CKO. Hij stelt de predikant in de gelegenheid om deze
informatie van zijn kant aan te vullen.
De kerkenraad stelt een financiële regeling op, eventueel voortbouwend op een eerdere toezegging
van wachtgeld, en biedt deze de predikant aan. De kerkenraad houdt zich aan de materiële
regelingen die het Steunpunt Kerk en Werk (SKW) samen met de predikantenvereniging/CGMV
heeft vastgesteld.
goedkeuring
De kerkenraad legt, zo mogelijk samen met de predikant, aan de regionale vergadering het
volgende dossier voor:
a.
het besluit om de predikant beschikbaar te stellen;
b.
de mening van de predikant over de beschikbaarstelling;
c.
het instemmend oordeel van de CKO over de beschikbaarstelling;
d.
het oordeel van de CKO over de blijvende beroepbaarheid van de predikant;
e.
de financiële regeling.
De regionale vergadering doet geen eigen onderzoek naar de noodzaak tot beschikbaarstelling. Zij
baseert haar goedkeuring op het voorgelegde dossier.
beroepbaar
Wanneer de predikant dit wenst en de CKO hierover positief oordeelt, stelt de regionale
vergadering een termijn vast van minimaal twee en maximaal drie jaar waarin de predikant
beroepbaar blijft.
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De regionale vergadering wijst een kerkenraad aan die het toezicht houdt. Afhankelijk van de
situatie kan dat ook de kerkenraad zijn van de kerk waaraan de predikant al verbonden was.
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uitvoering
Wanneer de regionale vergadering het besluit tot beschikbaarstelling goedkeurt en de predikant
niet beroepbaar blijft, verklaart de kerkenraad op grond van het goedkeuringsbesluit van de
regionale vergadering het ambt van de predikant voor beëindigd.
Wanneer de regionale vergadering het besluit tot beschikbaarstelling goedkeurt en de predikant
wel beroepbaar blijft, voert de kerkenraad het besluit tot beschikbaarstelling uit en draagt, indien
van toepassing, het toezicht over aan de door de regionale vergadering aangewezen kerkenraad.
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verlenging
Wanneer de predikant binnen de vastgestelde termijn geen nieuwe roeping ontvangt, kan hij de
regionale vergadering vragen om de termijn te verlengen.
Bij een verzoek tot verlenging levert de predikant de volgende stukken aan:
a.
een persoonlijke motivatie waarom hij verwacht in de komende tijd alsnog een roeping te
ontvangen;
b.
een aanbeveling van de kerkenraad die het toezicht houdt.
De regionale vergadering vraagt over het verzoek tot verlenging het instemmend oordeel van de
CKO.
De regionale vergadering kan eenmaal tot verlenging besluiten, met een termijn van maximaal twee
jaar.
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beëindiging
Wanneer de predikant ondanks eventuele verlenging van zijn beroepbaarheid geen nieuwe roeping
ontvangt, vraagt de kerkenraad die het toezicht houdt de goedkeuring van de regionale vergadering
om het ambt van de predikant voor beëindigd te verklaren.
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publicatie
De kerkenraad informeert na de goedkeuring door de regionale vergadering alle Nederlandse
Gereformeerde Kerken dat hij zijn predikant beschikbaar stelt voor een nieuwe roeping.
Wanneer de kerkenraad of de kerkenraad die het toezicht houdt het ambt van de predikant voor
beëindigd verklaart, informeert hij ook daarover alle Nederlandse Gereformeerde Kerken.
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10. bezwaar
10.1 De predikant kan tegen elk deelbesluit van de kerkenraad of van de kerkenraad die het toezicht
houdt bezwaar indienen naar art. F4 KO en vervolgens beroep instellen naar art. F5 KO, met
inachtneming van de daarvoor geldende termijnen.
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