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Amendementen op beleid inzake vaststelling indexatiecijfer
Vereniging VSE

1. Algemeen
In februari 2019 is het door u opgestelde rapport “samen op koers naar 2025” verschenen. Bijlage bij het
rapport was een analyse van het bureau Triple A Risk Finance1 die in opdracht van het bestuur
berekeningen heeft gemaakt ten aanzien van een aantal scenario’s. In de gemaakte berekeningen houdt
Triple A Risk Finance rekening met een jaarlijkse quota die met 2% wordt geïndexeerd. Het percentage
van 2% is toen niet zomaar beschreven maar was het gemiddelde van de indexatie over de duur van 10
jaren (bron: CBS).
Tijdens de Algemene Vergadering van 19 juni 2019 is het vijf-jaren beleid vastgesteld met daarin
verwerkt het scenario dat is doorgerekend door Triple A Risk Finance. Concreet is vastgesteld wat het
quotum zal zijn voor de komende jaren en is verder vastgesteld dat verhoging alleen plaatsvindt met het
jaarlijkse inflatiecijfer2.
2. Inflatiecijfer van 10,86%
Werd bij vaststelling van het beleid in 2019 nog uitgegaan van een indexatiecijfer van 2%, komt de
inflatie voor de bepaling van het quotum voor het jaar 2023 volgens u uit op 10,86%.
Voor de beeldvorming hieronder nog een overzicht van de hoogte van de quotum en de toegepaste
indexatie in de afgelopen jaren.

Jaar
Quotum
indexatie

€

2018
53,00 €
0,78%

2019
53,30 €
0,30%

2020
58,00 €
1,01%

2021
59,50 €
0,65%

2022
2023
61,20 € 68,70
1,53%
10,86%

De stijging van het quotum van € 61,20 per kerklid naar € 68,70 per kerklid in 2023 geeft voor onze kerk
een structurele kostenverhoging van ruim € 4.200 voor de jaren 2023 en verder.
Maar het gaat nog verder. We weten allemaal wat de reden is van de hogere inflatie. En hoewel de
inflatie momenteel fractioneel daalt, is de verwachting dat de inflatie onverminderd hoog blijft en pas in
de loop van 2023 zal dalen3.
Dit heeft ook effect op de CAO-onderhandelingen. De Algemene Werkgeversvereniging, kortweg AWVN,
geeft aan4 dat in de meest recente afgesloten CAO’s een verhoging wordt afgesproken van 3,4% en dat
de opwaartse trend zich zal voortzetten richting het einde van het jaar.
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Nu worden de traktementen en woonvergoedingen van onze predikanten, kerkelijk werkers en kosters
geïndexeerd met het CBS-cijfer CAO lonen per uur. Het exacte indexatiepercentage voor 2023 kennen we
nog niet maar we mogen toch wel rekening gaan houden met een percentage tussen de 3,5 en 5 procent.
Wederom een structurele verhoging qua kosten.
Tot slot worden de externe kosten voor het gemeente-zijn zoals kosten voor het kerkgebouw,
gemeenteavonden, missionaire activiteiten, jeugdwerk, jeugdkampen, e.d. ook duurder terwijl
tegelijkertijd gemeenteleden nu al aangeven minder bij te kunnen dragen vanwege de stijgende kosten in
de eigen privésituatie. Het heeft met andere woorden een zichzelf versterkend effect. Bij onze kerk leidt
dit ertoe dat we vanaf 2023 structureel geen kostendekkende begroting kunnen presteren aan de
gemeente. We zullen met andere woorden echt belangrijke keuzes moeten gaan maken om het
betaalbaar te houden. We krijgen signalen van andere kerken dat deze uitdaging breder speelt. Het
simpel verhogen van de vaste vrijwillige bijdrage is niet zo simpel in de praktijk terwijl we de
toekomstplannen van de VSE in het kader van de fusie met de NGK nog moeten bespreken.
3. Kan het anders?
Doordat in de berekeningen van 2019 steeds uitgegaan is van een gemiddelde indexatie van de quotum
met 2% komt het herstelplan niet in gevaar. Het einddoel komt alleen iets eerder in zicht met een
indexatie van 10,86%.
Op basis van de jaarcijfers 2021 zijn verder de algemene kosten van de vereniging VSE € 206.000 en
daarnaast zijn er beheer- en beleggingskosten. Voor het jaar 2023 zullen deze kosten ongetwijfeld hoger
uitvallen vanwege de gestegen prijzen. Het positieve resultaat wordt met name gerealiseerd vanuit de
beleggingsopbrengsten en uit de bijdragen van de kerken. De vraag is dus of de vereniging VSE met een
lagere indexatie dan 10,86% voor het jaar 2023 direct in de problemen komt zoals dat bij commerciële
bedrijven wel het geval kan zijn. Wij menen dat de vereniging VSE niet in de problemen komt zeker als
we daarbij in ogenschouw nemen dat in 2018 voor de bepaling van het herstelplan uit werd gegaan van
2% indexatie per jaar. Deze 2% indexatie is gezien de tabel bij hoofdstuk 2 in de praktijk steeds lager
uitgevallen en is daarmee ook zeker niet in beton gegoten wat ons betreft. Maar wat de GKv Ede-Zuid
betreft is de redelijkheid zoek door een indexatie voor te stellen van 10,86% terwijl de vereniging VSE
verhoudingsgewijs weinig externe kosten heeft en dus in minder mate zelf geconfronteerd wordt met
kostenverhogingen vanaf 2023.
Het kan met andere woorden anders zonder dat de vereniging VSE in directe problemen komt. Dit kan
bereikt worden door het 5-jarenbeleid te wijzigen en er aan toe te voegen dat de indexatie gemaximeerd
wordt op het gemiddelde van het 10-jarige afgeleide consumentenprijsindexcijfer. Dat komt volgens het
CBS momenteel neer op een percentage van 2,5%. Er wordt dan wel geïndexeerd maar in alle
redelijkheid.
Omdat dezelfde wijze van indexeren ook van toepassing is op de reeds ingegane uitkeringen zal daar
helaas ook een maximum voor moeten gaan gelden. Anders gaan we appels met peren vergelijken en is
het ook niet goed uitvoerbaar. We begrijpen heel goed dat de ingegane uitkeringen jaren niet
geïndexeerd zijn maar dat geldt voor heel veel pensioenfondsen. Het is op meerdere vlakken zoeken naar
een verantwoorde balans. Enerzijds het betaalbaar (blijven) houden van de quota voor de kerken en aan
de andere kant het zoveel mogelijk op peil houden van de koopkracht van de emeritus predikanten dan
wel het zoveel mogelijk waardevast houden van de rechten van ‘slapers’.
4. Amendementen
De kerk van Ede-Zuid stelt o.b.v. art. 21, lid 2 van de statuten de volgende amendementen voor:
1. Het 5-jarenbeleid zoals vastgesteld op de Algemene Vergadering van 19 juni 2019 te wijzigen
waardoor het afgeleide consumentenprijsindexcijfer over de periode april vorig jaar – april huidig jaar
jaarlijkse wordt gemaximeerd op het gemiddelde van het 10-jarige afgeleide
consumentenprijsindexcijfer.
2. Het quotum over het jaar 2023 vast te stellen op € 63,50 per kerklid (rekening houdende met een
maximum aan indexatie van 2,5%).
3. Het indexatiebeleid van de ingegane uitkeringen te wijzigen waardoor het afgeleide
consumentenprijsindexcijfer over de periode april vorig jaar – april huidig jaar jaarlijkse wordt
gemaximeerd op het gemiddelde van het 10-jarige afgeleide consumentenprijsindexcijfer.
4. De indexering van de ingegane uitkeringen per 1 januari 2023 vast te stellen op 1,25% (zijnde 50%
van 2,5%).

