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Notitie  
 

van:  Bestuur Vereniging VSE 

aan:  Leden, bijeen in de digitale Algemene Vergadering, oktober 2020 

onderwerp: Aanvulling reglement verkrijging en beëindiging lidmaatschap 

 

Geachte leden VSE, 

 

In 2019 stelden wij met u een reglement vast betreffende de verkrijging en de beëindiging van het 

lidmaatschap. Dit betrof een uitbreiding ten opzichte van de versie die in 2018 is vastgesteld. Zowel op 

de AV als daarna werden nog diverse aanvullende vragen gesteld. 

 

1. Kan de afkoopsom transparanter worden weergegeven? 

2. Kan een kerk überhaupt het lidmaatschap opzeggen? 

 

Ad 1. 

In de vorige versie werd een formule weergegeven. Deze is uit het reglement verwijderd. Duidelijker is 

om het tekort per ziel, zoals jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag, als uitgangspunt te hanteren. 

 

Ad 2. 

Deze vraag hebben wij uitgezet bij een extern jurist. Na bestudering van de wetgeving, de kerkorde 

en de statuten en reglementen van VSE trok de jurist de conclusie dat het lidmaatschap niet 

opgezegd kan worden zolang een kerk onderdeel uitmaakt van de Gereformeerde Kerken 

vrijgemaakt. Wel adviseerde hij in dit kader de preambule bij dit reglement anders te verwoorden. 

 

Beide wijzigingen zijn in onderstaande tekst verwerkt en geel gemarkeerd: 

 

 

REGLEMENT BETREFFENDE DE VERKRIJGING EN DE BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP  

 

Pre-ambule 

 

Krachtens artikel H4 Generale Regeling Predikantszaken zijn kerken lid van de VSE. Het doel van de 

VSE is het verstrekken van uitkeringen aan de kerken ten behoeve van predikanten of slapers en hun 

eventuele weduwe(n), wezen en ex-echtgenote(n). Bij beëindiging van het 

lidmaatschap wordt het streven, zoals omschreven in de statuten en de uit de kerkorde en statuten 

voortvloeiende onderlinge solidariteit ondermijnd. 

 

In artikel 8 van de statuten zijn bepalingen opgenomen inzake de beëindiging van het lidmaatschap. 

Dit geldt zowel voor beëindiging door een lid alsmede door het bestuur. Het bestuur kan het 

lidmaatschap beëindigen indien het lid niet meer voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap 

zoals in de statuten bepaald. 

 

Verkrijging van het lidmaatschap  

Artikel 1  

Een kerk die voldoet aan de daartoe gestelde vereisten in de statuten kan als lid tot de vereniging 

worden toegelaten indien zij zich bereid verklaart zich te onderwerpen aan de statuten en de 

reglementen van de vereniging alsmede om een inkoopsom te voldoen.  

 

Artikel 2  

Aan een toetredende kerk wordt in beginsel een inkoopsom opgelegd. Indien een toetredende kerk 

reeds verplichtingen heeft op grond waarvan zij recht zou hebben op een uitkering volgens het 

uitkeringsreglement van de vereniging, dan wel redelijkerwijs mag worden aangenomen dat 

toetreding wordt verzocht in verband met het voorzienbaar op handen zijn van zulke verplichtingen, 

zal een inkoopsom worden bepaald. Deze inkoopsom is gelijk aan de actuariële waarde van de 

verplichtingen van de betrokken kerk, voor zover deze gedekt worden door uitkeringen volgens het 
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uitkeringsreglement van de vereniging, een en ander berekend op basis van de door de vereniging 

bij het opstellen van het jaarverslag gehanteerde uitgangspunten.  

 

Artikel 3  

In bijzondere gevallen kan het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht bij 

gemotiveerde beslissing afwijken van de in artikel 2 beschreven berekenwijze.  

Besluiten om van de in dit artikel gegeven bevoegdheid gebruik te maken meldt het bestuur in het 

jaarverslag.  

 

Artikel 4  

Indien een deel van een kerk die lid is van de vereniging zich afsplitst om als zelfstandige kerk deel uit 

te gaan maken van het verband van Gereformeerde Kerken in Nederland, is de nieuw geïnstitueerde 

kerk geen inkoopsom verschuldigd indien zij zich binnen twaalf maanden na haar instituering 

aanmeldt als lid. 

 

Beëindiging van het lidmaatschap door de kerk of de vereniging 

Artikel 5  

1. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt geen uitkering vergoeding aan de kerk verstrekt.  

2. Eventuele lopende uitkeringen worden per ingangsdatum van de beëindiging van het 

lidmaatschap stopgezet.  

3. Indien de kerk of de vereniging het lidmaatschap van de kerk opzegt, terwijl zij in één of meer 

van de laatste tien volledige kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van 

uittreding uitkeringen van de vereniging (of één van haar rechtsvoorgangers) heeft genoten, 

zal de kerk voor uittreding een vergoeding verschuldigd zijn.  

4. Deze vergoeding is gelijk aan het totale bedrag van de uitkeringen genoten in het in lid 3 

bedoelde tijdvak verminderd met de som van de door de kerk over dat tijdvak verschuldigd 

geworden bijdragen en/of inkoopsommen. Is de uitkomst negatief, dan is de kerk geen 

vergoeding verschuldigd.  

5. Zolang VSE in het kader van het kapitaaldekkingsstelsel een 100% dekkingspercentage nog 

niet heeft bereikt is de kerk, waarvan het lidmaatschap van de vereniging hetzij door de kerk 

hetzij door de vereniging is opgezegd, een afkoopsom verschuldigd. Deze afkoopsom wordt 

afgeleid van het tekort per ziel zoals jaarlijks in het VSE jaarverslag vermeld. Dit tekort per ziel 

wordt afgezet tegen het aantal zielen van de kerk. Voor het vaststellen van het aantal zielen 

(volgens opgave kerk en/of vaststelling door de vereniging) wordt het gemiddelde over vijf 

voorliggende jaren als uitgangspunt genomen.  

6. Als een kerk zijn lidmaatschap opzegt vanwege opheffing van de kerk, gaat de VSE, in een 

vroeg stadium, een gesprek aan om te kijken of er gelden zijn die ten gunste van de VSE 

zouden kunnen komen. In dit gesprek wordt ondermeer rekening gehouden met 

gemeenteleden die naar aan ander lid van de VSE overstappen. 

 

Artikel 6  

Het bestuur is bevoegd ter zake van verschuldigde bedragen met een kerk een regeling te treffen tot 

betaling in termijnen en/of van het gestelde in dit reglement af te wijken bij zwaarwegende 

omstandigheden van de betreffende kerk.  

 

 

 

 

 

 

 

*) Het totaal verschuldigde bedrag aan VSE bevat dus twee componenten. Het eerste is te 

berekenen door het zielental te vermenigvuldigen met het tekort per ziel. Het tweede bedrag is de 

uitkomst voortkomend uit artikel 5, lid 3 en 4. Dit verschilt uiteraard per situatie. 


