
HERZIENE VERSIE 

 

Voorstel van een Kerk: Bestemd voor de ALV van de VSE 28 oktober Tm 11 november 

2020. 

 

 

Voorstel voor het versneld terugdringen van het dekkingstekort op 

de reservering van toekomstige uitkeringen van de VSE. 

 
Voorgesteld wordt: 

Inzicht te geven in het dekkingstekort op de reservering voor toekomstige uitkeringen 

per kerkelijke gemeente overeenkomstig de hiernavolgende berekeningsmethodiek. 

Een beroep te doen op ruim aanwezige liefde en bereidheid van kerkleden voor het 

versneld terugdringen van het tekort op de reservering van toekomstige uitkeringen. 

Aan kerkelijke gemeenten, met een dringend beroep op solidariteit en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid, verzoeken om extra collecten per zondag t.b.v. het 

terugdringen van het tekort met een gemiddelde gift van € 1,-- per lid per zondag. 

Dit uiterlijk vanaf 1 januari 2020. 

Voldoende bekendheid te geven aan de mogelijkheid voor erflaters een legaat te 

verstrekken t.b.v. van het terugdringen van het tekort van de VSE. 

Zo rechtstreeks en transparant mogelijk aan kerkleden te communiceren over de 

start en de voortgang van het terugdringen van het tekort. 

 

 

Toelichting en nadere detaillering 
 

Het voorstel lijkt een draconische maar noodzakelijke en ook haalbare maatregel 

die beter niet langer moet worden uitgesteld. 

 

De reservering voor toekomstige uitkeringen op basis van een kapitaaldekkingsstelsel 

bij de VSE bedraagt per eind 2019 € 98.476/k en de reservering hiervoor € 53.122/k. 

Het dekkingstekort is € 45.354/k of 46,1%. 

 

Voor het wegwerken van het tekort is eerder een periode van 15 jaar vanaf 2019 

vastgesteld. Gezien de verminderde binding met de plaatselijke kerk en het landelijk 

kerkverband, het effect hiervan op de geefbereidheid, het harder teruglopen van 

het aantal kerkleden dan voorzien en het rendement van 4% op beleggingen van 

de VSE waarmee gerekend wordt en momenteel nog minder dan het was een 

garantie voor de toekomst is is deze periode van 15 jaar te lang en een risico an sich. 

In de kantlijn: de Nederlandse Bank hanteert voor herstelplannen van 

pensioenfondsen een periode van 10 jaar met de mogelijkheid deze te verkorten. 

 

Naderonderzoek en calculeren zal vroeg of laat niet leiden tot iets anders dan dat 

een beroep gedaan moet worden op kerkleden en dat daaraan voldaan moet 

worden. Aanvullend en naast het effect van eerdere besluiten zijn op korte termijn 

maatregelen gewenst maar ook mogelijk. 



In de kantlijn: De aan kerken geboden mogelijkheid om gelden te lenen aan de VSE 

geeft waarschijnlijk een niet al te grote bijdrage aan het terugdringen van het tekort 

van € 45.354/k. Bij een lening van € 10.000/k is dit € 34/k of 3,4% per jaar (4,00 -/- 0,6). 

 

De liefde voor de GKV-kerken en de daarmee verbonden geefbereidheid is nog 

steeds volop aanwezig. Het is gewenst en mogelijk daar voortvarender aan te 

appelleren.   

 

Pensioen is, vooral als het het pensioen van een ander betreft, in het algemeen een 

niet aantrekkelijk onderwerp. De indruk bestaat dat bij kerkleden onvoldoende 

bekendheid en inzicht is in de omvang van de problematiek, en positief gesteld de 

mogelijkheden die er zijn om het tekort weg te werken. 

 

Inzicht in de omvang van het dekkingstekort gaat spreken zodra dit per kerk 

inzichtelijk wordt gemaakt. Dit door gebruikmaking van een berekeningssystematiek 

waarbij het landelijke tekort per predikant per dienstjaar per gemeente wordt 

vastgesteld. Gevolg hiervan is dat iedere gemeente met een actieve en/of een niet 

meer actieve predikant (of heeft gehad) een tekort in de financiering heeft. 

 

 
 

                Berekeningssystematiek dekkingstekort kerken per eind 2019

         Bedragen zijn fictief                               Kerken               

Totaal a b c d e f

Aantal dienstjaren in kerken

Predikant 1 25 6 12 3 4

Predikant 2 9 4 5

Predikant 3 10 6 4

Predikant 4 22 5 10 7

Predikant 5 14 2 12

Predikant 6 11 6 5

Per eind 2019 12 17 14 19 13 16

1) Toekomstige uitkeringen * € 1000

Predikant 1 € 600 € 144 € 288 € 72 € 96

Predikant 2 € 150 € 67 € 83

Predikant 3 € 155 € 93 € 62

Predikant 4 € 550 € 125 € 250 € 175

Predikant 5 € 350 € 50 € 300

Predikant 6 € 325 € 177 € 148

Totaal per eind 2019 * 1000 € 261 € 371 € 374 € 494 € 268 € 362

Dekkingstekort % eind 2019 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1% 46,1%

Dekkingstekort * € 1000 € 120 € 171 € 173 € 228 € 124 € 167

1) De reservering voor toekomstige uitkeringen is per predikant bekend.

    De reservering voor toekomstige uitkeringen per predikant wordt veron-

    ondersteld per jaar gelijk te zijn.



Bij het verzoek aan kerkelijke gemeenten om een extra collecte per zondag wordt 

het tekort in financiering met de gevolgde rekensystematiek maar zonder 

vermelding van namen van predikanten aangegeven. Dit ter illustratie van de 

omvang en de noodzaak het tekort weg te werken en daaraan loyale medewerking 

te geven. 

 

Bij het verzoek wordt een beroep op liefde, solidariteit en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de kerken gedaan. Het is een horizontaal financieel- maar 

inhoudelijk vooral een verticaal geestelijk verzoek. Het betreft een ereschuld aan de 

door God aan ons gegeven dienaren van het Woord en zo een schuld aan Hem. 

Met het inlossen van deze schuld mag door iedere betrokkene voortvarend en naar 

vermogen gewerkt worden.   

 

Om de nodige forse extra aanvulling van de reservering voor toekomstige 

uitkeringen te bewerkstelligen is het voorstel om gemiddeld € 1,- per lid per zondag 

als bijdrage te vragen. Hierbij is de opbrengst ruim € 5.000/k per jaar (globaal 110.000 

leden * € 1,- * 48 zondagen). In 5 jaar zou zo € € 25.000/k extra aan de reserve 

toegevoegd kunnen worden.  

 

Vraag en benut de mogelijkheid om leden van kerkelijke gemeenten met een 

beroep op liefde, loyaliteit bereidwilligheid rechtstreeks te benaderen. Produceer 

video’s voor aanbevelingen van collecten, redigeer in kerkbladen op te nemen 

teksten, informeer bij de start en tussentijds over inhoud en voortgang en resultaten 

enz. Schakel deskundigen in voor communicatie. Communiceren is enthousias-

meren. 

 


