
 
 
Rechtspositie personen die in de kerk werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst 
(ordinantie 17) 
 
Onderwerpen 
1. Kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen 
2. Keuze en benoeming en aanstelling 
3. Aanstelling 
4. De collectieve arbeidsovereenkomst 
5. Salariëring 
6. Pensioenregeling 

 
 
1. Kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen (Ordinantie 17 artikel 1) 
 

Kerkelijk werkers 
Kerkelijk werkers zijn lidmaten die, in verantwoording aan de ambtelijke vergadering die hen 
benoemt, werkzaam zijn in: 
- de catechese, 
- de geestelijke vorming van de jeugd, 
- het pastoraat, 
- het evangelisatiewerk, 
- het zendingswerk, 
- het diaconaat 
 

Kerkelijke functionarissen 
Zijn alle andere personen die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn in de kerk en 
bij de gemeente. De kerkelijke functionaris is bij voorkeur lid van de kerk.  

 
 

2. Keuze en benoeming (Ordinantie 17 artikel 4) 
- De kerkelijk werker of kerkelijke functionaris wordt benoemt door het kerkelijk lichaam 

(kerkelijke organen en colleges) waarvoor hij/zij werkzaam zal zijn. 
- De kerkelijk werker werkt in verantwoording aan de ambtelijke vergadering door wie de kerkelijk 

werker benoemd is. 
- Het college van kerkvoogden (of diakenen) vertegenwoordigd de gemeenten in en buiten rechte, 

en ondertekend (mede) de arbeidsovereenkomst. 
- Het college van kerkvoogden heeft, met inachtneming van de kerkordelijk bepalingen, tot taak 

het bepalen en het uitvoeren van het gemeentelijk personeelsbeleid. 
 

 
 

 
3. Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling 
 Per 1 juni 2013 is er een collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van toepassing voor kerkelijk 
werkers en kerkelijke functionarissen in de Hersteld Hervormde Kerk. 
 
De kerkelijk werker dient lidmaat te zijn van de Hersteld Hervormde Kerk. 



 
Salariëring 
Salariëring 
Bij inschaling van de kerkelijk werker dient rekening gehouden te worden met: 
- de leeftijd 
- het niveau van de opleiding 
- de verantwoordelijkheden die verbonden zijn aan de functie 
- de werkervaring, en het laatst genoten salaris (als kerkelijk werker) 
 
Voor kerkelijk werkers zijn in principe de salarisschalen 7, 8, en 9 van toepassing (exclusief 8% 
vakantietoeslag). 
 
schaal 7: 
Beginnend kerkelijk werker; werkzaamheden in (kleine) afzonderlijke deeltaken zonder beleids-
verantwoordelijkheid, bijv: verzorgen van een catechesegroep, enkele uren godsdienstonderwijs, 
geven van losse cursus etc.; een en ander in een aanstelling van geringe omvang en/of beperkte 
duur, bijv. een seizoen. 
 
schaal 8: 
Werkzaamheden in deeltaken met een gedeelde verantwoordelijkheid, bijv. in een team of onder 
eindverantwoordelijkheid van kerkenraad; werken in samenwerking met stuurgroepen of com-
missies; grote of meerdere deeltaken: pastoraal werk in of aan deel van gemeente; vormings- en 
toerustingswerk, min of meer zelfstandig pastoraat, bijv. verbonden met rouwdiensten; etc.  
 
schaal 9: 
Werkzaamheden met verantwoordelijkheid voor (een deel van) een gemeente eventueel in col-
legiale samenwerking met predikant; beleidsverantwoordelijk en sturend op een aantal onder-delen; 
bijv. vervanging predikant bij ziekte of verlof; leiding van zeer kleine gemeente; vervulling van een 
aanzienlijke deeltaak met pastorale verantwoordelijkheid: bijv. alle ouderenwerk, inclusief pastoraat 
in plaatselijke instelling. 
 
Rechtspositie van de kerkelijk werker: 
- de benoeming wordt vastgelegd in een arbeidsovereenkomst 
- het burgerlijk recht is van toepassing (de kerkelijk werker heeft naar het burgerlijk recht een 

arbeidsovereenkomst met de gemeente) 
- ordinantie 17 is van toepassing 
- de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de HHK is van toepassing 

 
Organisatorische positie: 
- De keuze en benoeming van een kerkelijke werker (of –functionaris) geschiedt door het kerkelijk 

lichaam waarvoor hij werkzaam zal zijn. 
 
Toelichting op de kerkelijk werker die werkzaam is als catecheet 
Wanneer de catechisatielessen niet door de eigen predikant verzorgd worden zijn er globaal drie 
mogelijkheden.  
 
1) Een (emeritus) predikant van elders: 

Als tarief kan het vervangingsbedrag  uit de tabellen (tabel 11) voor de predikants-traktementen 
gehanteerd worden. 

2) Een vrijwilliger of iemand uit de eigen  gemeente: 



Afhankelijk van de situatie, en wanneer een vergoeding gewenst is, zou volstaan kunnen worden 
met de vrijwilligersvergoeding. De voorwaarden waaraan voldaan zijn te vinden op de website 
van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) 

3) Een catecheet in de persoon van kandidaat, pastoraal- of kerkelijk werker etc.  
In principe is de salarisschaal van de HHK van toepassing. Op basis van deze salarisschaal lijkt een 

uurtarief van € 35,- redelijk. Bij de vaststelling van dit tarief is uitgegaan van 1 lesuur (ook als die 

korter is dan 1 uur) met daarbij inbegrepen de voorbereidingsuren én de reistijd. Eventuele 

reiskosten worden apart vergoed. 

De arbeidsrechtelijke verhouding tussen de in punt 3 genoemde catecheet en de gemeente is in de 

meeste gevallen een werkgever - werknemer relatie. Voor de uitbetaling van het salaris/tarief zal er 

dus een salarisadministratie gevoerd moeten worden waarin rekening wordt gehouden met de 

werknemersverzekeringen en loonheffing.  

In de meeste gevallen is het niet toegestaan om een catecheet d.m.v. een ‘IB-47 constructie’ bruto 
uit te betalen. Op deze wijze wordt wel loonheffing en ZVW (via de catecheet) afgedragen, maar er 
worden geen sociale lasten afgedragen. Het zou alleen mogen als de catecheet zich ‘verhuurd’ als 
zelfstandig catecheet (als freelancer of ZZP’er). Hij heeft dan meerdere opdrachtgevers en stuurt een 
BTW factuur voor zijn werkzaamheden. Wanneer dit niet het geval is dan is er sprake van een 
dienstverband en moet er een loonadministratie gevoerd worden.  
 
ZZP/freelance 
Over de positie van de freelancer/ZZP’er gaf tot 1 mei 2016 de VAR verklaring duidelijkheid. Sinds 1 
mei 2016 is de VAR  afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en 
opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken die beschikbaar zijn op de website van de 
Belastingdienst (zoekterm: modelovereenkomst zzp-er). 
 
Pensioenregeling plaatselijke medewerkers  
Volgens de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de Hersteld Hervormde Kerk dient voor 
plaatselijke kerkelijk werkers of kerkelijke functionarissen een pensioenvoorziening te worden 
gerealiseerd. Er is nadrukkelijk geen collectieve pensioenregeling afgesproken. Om het realiseren van 
een individuele pensioenregeling te vergemakkelijken en de kosten van het (verplicht) advies zoveel 
mogelijk te beperken, heeft het kerkelijk bureau ervoor gekozen om samen te werken met Retira 
Pensioenadviseurs. De kosten van dit advies bedragen € 350 exclusief BTW. Dat is substantieel lager 
dan in de adviesmarkt gebruikelijk is. Om de keuze voor een pensioenregeling te vergemakkelijken, 
zijn er 3 varianten ontwikkeld. Naast een ‘100%-variant’ zijn er twee alternatieve varianten 
ontwikkeld (een 75% en een 50%-variant). De varianten zijn verschillend qua niveau van de 
pensioenregeling en dienovereenkomstig voor de kosten van de pensioenregeling. Dit al naar gelang 
van de pensioenwensen en financiële mogelijkheden van de gemeente. Voor meer technische 
informatie over de verschillende varianten wordt verwezen naar het document “Varianten 
pensioenregelingen” dat verkrijgbaar is via het kerkelijk bureau.  
De praktische samenwerking tussen het kerkelijk bureau en de pensioenadviseur ziet er op 
hoofdlijnen als volgt uit. Veel feitelijke informatie ten behoeve van het klantprofiel wordt door het 
kerkelijk bureau opgevraagd bij de kerkvoogdij. Na inventarisatie van de pensioenwensen vraagt 
Retira Pensioenadviseurs offertes op bij een aantal pensioenuitvoerders en brengt hierover advies 
uit. Na akkoord van de kerkvoogdij wordt de uitvoeringsovereenkomst ter ondertekening 
toegezonden en kan de pensioenregeling in werking treden.  
De uitvoeringsovereenkomst wordt afgesloten tussen de kerkvoogdij/gemeenten en de 
pensioenuitvoerder.  
Door middel van bovenstaande voorziening hopen we u van dienst te kunnen zijn. Vanzelf is het de 
keuze van de kerkvoogdij om van deze mogelijkheid wel of geen gebruik te maken. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 



 
Kerkelijk Bureau 
Het Kerkelijk Bureau kan adviseren met betrekking tot: 
- de aanstelling, kerkordelijke bepalingen en rechtspositie 
- de pensioenregeling, 
- de te voeren salarisadministratie, 
- de Arbodienst, 
- vragen m.b.t. overige personeelsaangelegenheden 
 
Via het Kerkelijk Bureau zijn de volgende documenten beschikbaar: 
- collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen 
- model arbeidsovereenkomst 
- salarisschalen 

 

 


