Bijlage ALV, wijzigingen uitkeringsreglement
van:
Bestuur Vereniging VSE
aan:
Leden, bijeen in de Digitale Algemene Vergadering, oktober 2020
onderwerp: Wijzigingen Uitkeringsreglement
Geachte leden VSE,
Op de AV 2019 is het huidige uitkeringsreglement vastgesteld. Klik hier om deze in te zien. Het
laatste jaar zijn een aantal ontwikkelingen aanleiding geweest voor mutaties in dit
reglement.
1. De term slaper uit het uitkeringsreglement verwijderen
De term slaper wordt bij een pensioenfonds gebruikt voor een deelnemer die niet meer
opbouwt.
In het uitkeringsreglement kennen we twee categorieën van personen die niet opbouwen
(en dus slaper zijn voor de VSE):
a. Predikanten met een bijzondere taak in loondienst en predikanten die verbonden zijn
aan een zusterkerk.
b. Gewezen predikanten.
Een slaper wordt in het uitkeringsreglement gedefinieerd als Een gewezen predikant, dit is
verwarrend.
Voorstel is om de definitie slaper uit het uitkeringsreglement te verwijderen.
Concreet wordt het volgende gewijzigd:
- Definitie slaper verwijderen uit artikel 1.
- Artikel 14: Slaper wordt Artikel 14: Gewezen predikant.
- Artikel 12 lid b: de datum waarop een predikant slaper is geworden vervangen door
de datum waarop een predikant geen predikant meer is.
- Overal waar staat predikant of slaper vervangen door (gewezen) predikant.
- Op alle overige plaatsen waar staat slaper dit vervangen door gewezen predikant.
2. Hoogte van de weduwe-uitkering is onjuist
De hoogte van de weduwe-uitkering voor een gewezen predikant is onjuist beschreven in
het uitkeringsreglement. Op basis van artikel 17 zou een weduwe van een gewezen
predikant een uitkering krijgen die gebaseerd is op een opbouw tot aan de AOW-leeftijd, dit
is onjuist. De opbouw van een gewezen predikant is gestopt op het moment dat hij gewezen
predikant werd. De periode daarna is de verantwoordelijkheid van de gewezen predikant
en niet meer van de kerk.
De volgende wijziging wordt voorgesteld:
Artikel 17: Hoogte van de weduwe-uitkering
1. Indien de weduwe ouder is dan de AOW-leeftijd, bedraagt de weduwe-uitkering 70% van
de uitkering wegens leeftijd van de (gewezen) predikant die gold in de maand van
overlijden.
2. Indien en zolang de weduwe jonger is dan de AOW-leeftijd, bedraagt de weduweuitkering 80% van de uitkering wegens leeftijd van de (gewezen) predikant die gold in de
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maand van overlijden. Deze uitkering van 80% loopt door tot de dag waarop de weduwe
de AOW-leeftijd bereikt.
3. Voor een predikant zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m d geldt dat aAls de uitkering
wegens leeftijd nog niet is ingegaan, wordt de weduwe-uitkering wordt afgeleid van de
uitkering wegens leeftijd die zou gelden als de predikant zoals bedoeld in artikel 2 lid a t/m
dof slaper op de dag van zijn overlijden de AOW-leeftijd zou hebben bereikt en met
emeritaat wegens leeftijd zou zijn geweest, waarbij het volgende geldt:
a. In afwijking van artikel 10 lid 3 wordt in aanmerking genomen het maandtraktement op
1 januari van het kalenderjaar waarin het overlijden plaatsvindt. Dit maandtraktement
is gebaseerd op de richtlijnen van Steunpunt Kerkenwerk schaal B.
b. De hoogte van het in aanmerking te nemen maandtraktement dient minimaal gelijk te
zijn aan de hoogte van schaal B6 van de richtlijnen van Steunpunt Kerkenwerk op 1
januari van het kalenderjaar waarin het overlijden plaatsvindt.
c. De jaren gelegen tussen het moment van overlijden en de AOW-leeftijd worden
meegeteld als ambtsjaren, dan wel arbeidsongeschiktheidsjaren.
3. Definitie arbeidsongeschiktheid
In de kerkorde en in de generale regeling predikantszaken is duidelijk vastgelegd wanneer
een predikant arbeidsongeschikt is. De definitie die in het uitkeringsreglement wordt
gehanteerd sluit daar niet volledig op aan. Omdat de VSE in alles de kerkorde volgt willen
we het uitkeringsreglement daarop aanpassen als volgt:
Artikel 21: Uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
1. De VSE streeft er naar bij arbeidsongeschiktheid van een predikant, zoals bedoeld in
artikel 2 lid a t/m d van de definitie predikant, een uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid te verrichten aan de kerk.
2. Arbeidsongeschiktheid wordt aanwezig geacht als de predikant, zoals bedoeld in artikel 2
lid a t/m d van de definitie predikant, door objectief en medisch vast te stellen gevolgen
van een ongeval en/of ziekte voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van zijn
werkzaamheden. Deze toetsing vindt plaats op zowel de werkzaamheden die op zijn
ambt zijn berekend als op passende arbeid, zoals genoemd in artikel B17 en artikel B20.2
van de kerkorde en de daaraan verbonden generale regelingen predikantszaken. en die,
gelet op zijn inkomen voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid in redelijkheid van hem
kunnen worden verlangd.
4. Predikanten van de Nederlands Gereformeerde Kerken
De VSE is een vereniging waar alle Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in Nederland lid van
zijn. De VSE verstrekt derhalve een uitkering aan een GKV-predikant. Als een predikant een
beroep aanneemt naar een NGK-gemeente wordt de betreffende predikant als slaper
genoteerd bij de VSE en niet meer gezien als predikant binnen onze kerken. Dit heeft als
gevolg dat de indexatie van de mogelijk te bereiken uitkering minimaal is, de predikant
heeft te maken met de zogenoemde “pensioenbreuk”, verder te noemen indexatiebreuk.
Als de synode besluit dat een NGK-predikant gelijkgesteld wordt aan een GKV-predikant,
dan is een indexatiebreuk onwenselijk en leidt dit tot ongewenste negatieve financiële
effecten bij wisseling tussen de twee kerken.
De VSE wil dan ook aan haar leden voorstellen om, indien de synode een NGK-predikant
gelijk stelt aan een GKV-predikant, het reglement zo aan te passen dat een predikant die
een beroep heeft aangenomen naar een NGK-gemeente geen indexatiebreuk meer leidt.
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De VSE zal hiervoor op de volgende algemene ledenvergadering met een wijzigingsvoorstel
komen, maar vraagt nu alvast uw instemming voor deze aanpassing en om die in te laten
gaan op de dag dat de synode hiertoe besluit.
5. Indexering
De leden besluiten over de hoogte van de indexering. Dit gebeurt middels het vaststellen
van een indexatiebeleid. Jaarlijks, op de algemene vergadering, meldt het bestuur de
hoogte van de indexatie voor het komende jaar. Nu staat in het reglement een
tegenstrijdigheid waardoor de leden en een beleid goedkeuren en jaarlijks de indexatie die
uit het beleid voortkomt.
De volgende wijziging wordt voorgesteld:
Artikel 5: Indexering
1. Onder prijsindex wordt verstaan het CBS-cijfer betreffende de ontwikkeling van het
afgeleide consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens. Hierbij wordt het CBSindexcijfer voor de maand april voorafgaande aan 1 januari gedeeld door het CBS-cijfer
voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar.
2. Het bestuur doet jaarlijks een voorstelmelding aan de algemene vergadering inzake de
index per 1 januari van het volgende kalenderjaar. Deze aanpassing wordt genoemd, de
VSE-index. Het bestuur volgt in zijn voorstel het indexatiebeleid zoals dit door de algemene
vergadering van de VSE is vastgesteld. De algemene vergadering besluit over de hoogte
van de VSE-index.
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