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Reactie bestuur op amendement Ede-Zuid 
 

van:  Bestuur Vereniging VSE 

aan:  Leden, bijeen op de Algemene Vergadering 22 juni 2022 

 

 

Het volledige document van Ede-Zuid is hier te downloaden. 

 

Samengevat amendeert deze kerk het volgende (citaat uit document): 
 

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%).  

 

Reactie bestuur: 

1. Het bestuur is uiterst terughoudend om het 5-jarenbeleid op dit punt aan te passen. 

Temeer omdat eind dit jaar en begin volgend jaar, in het kader van de hereniging 

met NGK, het beleid in zijn geheel zal moeten worden aangepast. Het bestuur 

adviseert daarom negatief op dit punt. 

2. Het bestuur is zich bewust van de grote en onvoorziene uitschieter die een behoorlijke 

invloed heeft op het quotum. Het voorstel om het quotum op €63,50 te stellen vindt 

het bestuur te laag, met het oog op de inflatie en het tekort. Het bestuur adviseert 

daarom negatief op dit punt. Tegelijkertijd heeft het bestuur meerdere signalen 

ontvangen van leden en brengt daarom een alternatief in [klik hier]. 

3. Het bestuur adviseert negatief op dit punt. Indexering van ingegane uitkering 

gekoppeld aan koopkracht sluit aan bij de maatschappelijke norm. Hoge inflatie 

maakt indexatie noodzakelijk, en ook pensioenfondsen zullen dit jaar gaan indexeren. 

De emeriti hebben, net als vele anderen, compensatie nodig voor de hoge inflatie. 

Indexeren met 50% van de inflatie acht het bestuur nog steeds reëel en noodzakelijk. 

Daarnaast betekent wijziging van dit beleid ook een wijziging van het 

uitkeringsreglement. Daarvoor ontbreekt het eenvoudigweg aan tijd. 

4. Het bestuur adviseert negatief op dit punt op basis van bovengenoemde 

argumenten. 

 

https://verenigingvse.nl/wp-content/uploads/2022/06/07062022-amendement-op-beleid-inzake-vaststelling-indexatiecijfer-Vereniging-VSE.pdf
https://verenigingvse.nl/wp-content/uploads/2022/06/Bijlage-AV-VSE-22-juni-2022-alternatief-quotum-2023.pdf

