
 

 

 

 

 

 

Datum: 8 juli 2014 

 

Onderwerp: preekvergoeding 

 

 

Geachte predikant, kerkenraad, leden CvB/CBZ en preekvoorzieners,  

 

Al enige tijd bestaat er onduidelijkheid bij kerken en predikanten over toepassing van de 

afspraken over toekenning van de preekvergoeding in de Materiële regelingen predikanten. 

Daarom geven wij, als Predikantenvereniging/CGMV vakorganisatie en Steunpunt 

Kerkenwerk, u hieronder een extra toelichting. 

 

Eén uitgangspunt: 

Al jarenlang is in de Materiële regelingen predikanten opgenomen dat een fulltime predikant  

één nieuwe preek per week maakt en 2 preekbeurten per zondag verricht. In de laatste 

regeling is dit punt extra verduidelijkt. Samengevat: 

- Van predikanten wordt verwacht dat zij elke zondag 2 preekbeurten verrichten 

(zonder extra preekvergoeding). De tweede preekbeurt kan een collegiale ruiling zijn 

maar ook een dienst bij kerken elders. 

- Dit geldt ook voor predikanten die wegens uitroostering elders kunnen voorgaan. Dus 

predikanten die met meer collega’s in één gemeente staan, kunnen dus vaker( op 

hun uitgeroosterde dagdeel) voor onbezoldigde diensten elders worden ingezet, dan 

predikanten die alleen in een gemeente staan. 

 

Aan predikanten die een derde keer of op een vrije zondag voorgaan in een andere 

gemeente wordt door de gemeente waar die diensten worden verricht, een vergoeding 

gegeven van € 90 per preekbeurt. De vergoeding wordt ook standaard verstrekt aan 

kandidaten, emerituspredikanten, broeders met preekbevoegdheid of predikanten die 

(tijdelijk) geen eigen gemeente hebben. 

 

Welke verwarring is ontstaan? 

Bij het aangaan van preekafspraken is het niet altijd duidelijk of de kerk aan de predikant 

een vergoeding verschuldigd is. Dit leidt soms tot verwarring en irritatie.  

Uiteraard is dit niet de bedoeling. Daarom is het formulier voor bevestiging van de preekbeurt 

iets aangepast waardoor deze verwarring kan worden voorkomen.  

Dit formulier is opgenomen als bijlage 1 en als los exemplaar te downloaden (klik hier). 

 

Enkele voorbeelden: 

Om bovenstaande extra te verduidelijken is bijlage 2 opgesteld. Hierin zijn enkele 

voorbeelden opgenomen van wanneer wel en wanneer geen preekvergoeding aan de 

orde is. 

 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van dit schrijven vragen, neem dan gerust contact met ons op. 

Voor predikanten: CGMV vakorganisatie, info@cgmv.nl of 038-4254379 

Voor kerken: Steunpunt Kerkenwerk, info@steunpuntkerkenwerk.nl of 038-4270455 

 

Met vriendelijke groet, 

Predikantenvereniging/CGMV vakorganisatie & Steunpunt Kerkenwerk  

http://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/05/Formulier-bevestiging-preekbeurt-in-gastgemeente-juli-2014.doc
mailto:info@cgmv.nl
mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl


BIJLAGE 1 : Formulier bevestiging preekbeurt in gastgemeente 

 

 

Naam predikant:     ……..…….………………………………….. 

 

Woonplaats:      ……..…….………………………………….. 

 

Burger Service Nummer:    …..……….………………………………….. 

 

Rekeningnummer:     …..……….………………………………….. 

 

 

Bevestiging om: 

 

Voor te gaan in gemeente:    ……..…….………………………………….. 

 

Op 

 

Datum en tijdstip:      ……..…….………………………………….. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

De kerk vergoedt de preekbeurten volgens de richtlijnen van Predikantenvereniging|CGMV 

en Steunpunt Kerkenwerk op grond van artikel 8, Materiële Regelingen Predikanten: 

Van predikanten wordt verwacht dat zij elke zondag 2 preekbeurten verrichten. Aan 

predikanten die een derde keer of op een vrije zondag voorgaan in een andere dan 

de eigen gemeente wordt door de gemeente waar de diensten worden verricht een 

vergoeding gegeven.  

 

Vergoeding preekbeurt:  € 90,= (exclusief vergoeding reiskosten). 

 

Reisafstand:  ……. Km 

Vervoersmiddel: auto/motor/scooter/fiets/openbaar vervoer1    

 

De vergoeding van de reiskosten dient plaats te vinden conform de onderstaande tabel:  

 

Openbaar vervoer (max 1e 

klasse)/abonnementen 

Volledige vergoeding 

Auto, motor en Scooter € 0,35 per km 

Fiets € 0,10 

 

Deze vergoeding wordt ook toegekend aan kandidaten, emerituspredikanten en broeders 

met preekbevoegdheid. 

 

Op grond van bovenstaande verklaart predikant wel/niet1 in aanmerking te komen voor een 

preekvergoeding. 

 

 

 

Handtekening:    …………………………………………………………… 

 

 

  

                                                           
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 



BIJLAGE 2: enkele voorbeelden 

 

Wanneer GEEN vergoeding 

 

Predikant A gaat voor in de ochtenddienst van zijn eigen gemeente en heeft de middag 

geruild met een collega in een andere gemeente. 

 

Predikant B gaat twee keer voor in een andere gemeente omdat hij is uitgeroosterd 

(vanwege meerdere predikanten in eigen gemeente). Voor beide diensten geldt geen 

vergoeding. 

 

 

Wanneer WEL een vergoeding 

 

Predikant C gaat in de ochtenddienst voor in eigen gemeente, de middagdienst ruilt hij met 

een collega (was al eerder afgesproken) en verzorgt elders in de avond een derde 

preekbeurt (als laatste afgesproken). Deze derde preekbeurt komt in aanmerking voor een 

vergoeding.  

 

Predikant D is geëmeriteerd en gaat zowel in de ochtend als in de middag ergens voor. Voor 

beide diensten geldt de vergoeding. 

 

Predikant B gaat twee keer voor in de ochtend (bijvoorbeeld door dubbele diensten in eigen 

gemeente) en in de middag preekt hij elders. De middagdienst komt in aanmerking voor 

vergoeding. 

 

Predikant B heeft een vrije zondag (is niet gelijk aan uitgeroosterd) en gaat twee keer voor in 

een andere gemeente. Beide preekbeurten komen in aanmerking voor een vergoeding. 

 

Student/broeder P met preekbevoegdheid preekt twee keer per zondag. Beide 

preekbeurten komen in aanmerking voor een vergoeding. 

 

Beroepbaar gestelde predikant Y (losgemaakt van zijn gemeente) gaat twee keer per 

zondag voor. Voor beide beurten is de vergoeding verschuldigd. 


