
Voorstel van kerk: Bestemd voor de ALV van de VSE 29 oktober Tm 11 november 

2020. 

 

 

 

Voorstel indexatiebeleid en indexatie per 1 januari 2021 
Voorgesteld wordt het volgende indexatiebeleid voor ingegane uitkeringen vast te 

stellen: gedeeltelijke indexering bij een dekkingsgraad hoger dan 110%, volledige 

indexering bij een dekkingsgraad hoger dan 120% en inhaalindexering bij een 

dekkingsgraad hoger dan 130%. Dit met directe ingang wat betekent dat ingegane 

uitkeringen per 1 januari 2021 niet geïndexeerd worden. 

 

Toelichting 
Waar van het omslagstelsel wordt overgegaan naar een kapitaaldekkingsstelsel past 

het de systematiek van indexeren van uitkeringen voortaan daarbij aan te laten 

sluiten. 

 

In Nederland is het indexeren van pensioenen door pensioenfondsen momenteel 

uitzondering. Er zijn situaties waar als gevolg van een te lage dekkingsgraden al jaren 

niet wordt geïndexeerd. Soms al een 10-tal jaren. Bij dekkingsgraden lager dan 100% 

dreigt het korten op uitkeringen. De voorgestelde wijze van indexeren van 

uitkeringen is in Nederland redelijk gebruikelijk. 

 

Indexering van emeritaatsuitkeringen van predikanten hoeft niet af te wijken van 

wat in Nederland gebruikelijk is. 

 

Het achterwege blijven van indexering van emeritaatsuitkeringen sluit aan bij de 

situatie van gepensioneerde leden van de kerkelijk gemeenten die hun pensioenen 

veelal niet geïndexeerd zien. Deze leden zouden niet (mede) bij moeten dragen in 

de kosten van de indexering van emeritaatsuitkeringen van predikanten. 

 

Behalve dat gezien de financiële positie van de VSE het onverantwoord is volledig te 

indexeren is dit ook van toepassing voor gedeeltelijke indexering. De reservering voor 

toekomstige uitkeringen per eind 2019 bedraagt € 53.122/k bij toekomstige 

uitkeringen van € 98.476/k en een dekkingstekort van € 45.354/k of 46,0%. De termijn 

om dit tekort te repareren is gesteld op 15 jaar vanaf 2019. De kosten van indexering 

van ingegane uitkeringen per eind 2017 Tm 2019 bedragen € 1.351/k. Op basis van 

de eerste 3 jaar indexering zijn de kosten over 5 jaar indexering € 2252/k (1351/3*5). 

De cumulatieve kosten van indexering door de jaren heen in relatie tot het tekort in 

de financiering zijn onverantwoord hoog. 

 

 

 

 

 

 

 



Kosten indexering ingegane uitkeringen 2017 Tm 2019 

 

 
 

 

Uit dit overzicht blijkt ook dat indexering Tm 2019 per gemeentelid een bedrag 

betreft van € 11,73. Op basis van de eerste 3 jaar indexering is dit bij 5 jaar indexering 

€ 19,55 (11.73/3*5). Gezien het omvangrijke tekort per lid van € 403,-- per eind 2019 is 

verdere stijging als gevolg van indexering hiervan onwenselijk. 

 

Indexering mag niet in de plaats gesteld worden van (gedeeltijke) verhoging van 

(eventueel) structureel te laag geachte emeritaatsuitkeringen. Het is zuiver een 

(eventuele) structurele verhoging van te laag geachte uitkeringen afzonderlijk aan 

de orde te stellen en op eigen merites te beoordelen. 

 

Gemeenten zijn er primair, eventueel met steun van genabuurde kerken,  

verantwoordelijk voor dat (ook) emeriti kunnen leven van het evangelie. Dit is 

passend bij de zelfstandigheid van de plaatselijke kerken en mag onverlet het 

achterwege blijven van indexering loyale invulling krijgen. 

 

Ingegane uitkering+C18:J30en Per eind Per eind Voorstel Totaal

€ * 1000 2017 2018 2019 tm 2019

In 2018 In 2019 In 2020

Toekomstige uitkeringen a € 49.389 € 55.998 € 60.050

Indexering per 1 januari b 0,78% 1,01% 0,65%

Indexering per 1 januari c=a*b € 385 € 566 € 390 € 1.341

Naijleffect 2018 d 1,01%

Naijleffect 2019 e 0,65% 0,65%

Naijleffect f=c*d*e € 6 € 4 € 10

Indexering 2017 tm 2019 g=c+f € 392 € 569 € 390 € 1.351

Aantal leden eind 2019 h 115.200 115.200 115.200 115.200

Index tm 2019 per lid in € i=g/h € 3,40 € 4,94 € 3,39 € 11,73

p q r s=p+q+r


