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leeftijd
Wanneer een predikant de leeftijd bereikt waarop hij volgens de Algemene Ouderdoms Wet recht
heeft op een uitkering van overheidswege, verleent de kerkenraad hem emeritaat.
Wanneer kerkenraad en predikant dat wensen, kan de emeritering maximaal vijf jaren worden
vervroegd of uitgesteld. De kerkenraad raadpleegt hierover de gemeente.
Voor een eventueel eerdere emeritering van een predikant met een bijzondere taak: zie de regeling
bij art. B7 KO.
arbeidsongeschikt
Wanneer een predikant door ziekte of ongeval zijn ambt niet kan vervullen, meldt de kerkenraad
dit bij het Steunpunt Kerk en Werk (SKW).
Wanneer de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan twee jaar, en het SKW deze situatie op grond
van de rapportage van een verzekeringsarts als blijvend beoordeelt, verleent de kerkenraad de
predikant emeritaat.
advies en goedkeuring
De kerkenraad vraagt voor emeritering het advies van de Commissie Kerkelijke Adviezen (CKA).
In alle situaties die niet vallen onder artikel 1.1 van deze regeling, vraagt de kerkenraad voor de
regeling van het levensonderhoud advies van het SKW.
De kerkenraad legt de volgende stukken ter goedkeuring voor aan de regionale vergadering:
a.
vermelding van de datum waarop de predikant de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, het
oordeel van het SKW over zijn blijvende arbeidsongeschiktheid, of de aanzegging van
leeftijdsontslag voor de predikant met een bijzondere taak;
b.
de regeling van het levensonderhoud;
c.
een overzicht van de advisering door de CKA;
d.
het voorlopige besluit van de kerkenraad tot emeritering.
De regionale vergadering verleent haar goedkeuring op grond van het aangeleverde dossier.
toezicht
Wanneer de kerkenraad en de predikant dat wensen, kan de regionale vergadering een andere
kerkenraad aanwijzen om het toezicht te houden op de ambtsdienst van de emeritus-predikant.
Voor de uitoefening van het toezicht legt de kerkenraad ten minste eenmaal per jaar contact met de
emeritus-predikant.
bezwaar
De predikant kan tegen elk deelbesluit van de kerkenraad bezwaar indienen naar art. F4 KO en
vervolgens beroep instellen naar art. F5 KO, met inachtneming van de daarvoor geldende
termijnen.

