
Werkgeversverklaring 
Avondklok
21.00 – 04.30 uur
De houder van deze werkgeversverklaring moet voor het werk 
tijdens de uren van de avondklok buiten zijn.

De houder toont bij deze verklaring ook een Eigen verklaring 
avondklok.

Dit formulier mag uitgeprint of digitaal getoond worden.

Misbruik is strafbaar.

Heeft u vragen over deze verklaring?
Kijk op Rijksoverheid.nl/avondklok. Of bel 0800-1351.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

1 Verklaring werkgever

Ik, 

Voorletter(s) en achternaam:

Functie:

Bedrijfsnaam:

Adres en plaats: 

Telefoonnummer:

1/2

V1
 2

10
12

1



2 Informatie werknemer

Verklaar hierbij dat werknemer

Voorletter(s) en achternaam:

Functie:

Geboortedatum:

bij dit bedrijf werkt en daarom buiten moet zijn tijdens de uren van de avondklok.

 Geef zo precies mogelijk aan op welke dag(en) en tijdstip(pen) uw werknemer buiten moet zijn:

 Ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven.

3 Naar waarheid ingevuld

 Ik (werkgever) verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. 

4 Ondertekening werkgever

Plaats (altijd invullen):

Datum (altijd invullen): 

Handtekening (alleen nodig als u dit formulier uitprint en tot ondertekenen in staat bent)
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	Voorletter(s) en achternaam werkgever: [naam voorzitter kerkenraad]
	Functie werkgever: voorzitter kerkenraad
	Bedrijfsnaam werkgever: Remonstrantse Gemeente  [naam gemeente]
	Adres werkgever: [ bezoekadres  invullen] 
	Plaats werkgever: 
	Telefoonnummer werkgever: [invullen]
	Voorletter(s) en achternaam werknemer: de heer/mevrouw ds X.Y 
	Geboortedatum werknemer: XX-xx-19XX
	Op welke dag(en) en tijdstip(pen) moet uw werknemer buiten zijn: ds [naam invullen] is werkzaam als predikant ten behoeve van de Remonstrantse* Gemeente [plaatsnaam gemeente].   Hij/zij dient ten behoeve van:
a dringende geestelijke verzorging van kerkleden (crisispastoraat) 
b het leiden van digitale kerkdiensten op zondagavond (of een andere avond)
zich op straat te  begeven.

Voor de werkzaamheden onder a) zijn geen vaste tijden aan te geven.
Voor de werkzaamheden onder b) geldt dat digitale kerkdiensten - tijdens de uren van de avondklok - als regel op zondagavond zullen worden gehouden. 
[aangeven indien op een vaste doordeweekse avond ook kerkdiensten worden gehouden - bijv. op woensdagavond].
	Functie werknemer: predikant 
	Datum ondertekening: [bijv. 22 januari 2021]
	Plaats ondertekening: [naam vestigingsplaats]
	Geef zo precies mogelijk aan op welke dag(en) en tijdstip(pen) uw werknemer buiten moet zijn: Off
	Ik kan voor deze werknemer geen vaste tijden aangeven: Keuze1
	Ik (werkgever) verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld: Akkoord


