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1. Samenvatting

Voor u ligt het rapport dat de NGA (Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken) heeft 

opgesteld over haar werkzaamheden in de periode 2019 tot en met 2021. Uitgangspunt bij het werk 

van de NGA was de opdracht van de Landelijke Vergadering van 11 januari 2020 (§2). Het verslag van 

werkzaamheden (§3) behandelt om die reden de werkzaamheden zo veel mogelijk per opdracht. 

Sterk met elkaar samenhangende opdrachten zijn samengevoegd. 

§4 bevat een voorstel met door de LV 2022 te nemen besluit(en).

In §5 treft u een toelichting aan over de financiële verslaglegging over de periode 2019-2021.

De bijlagen bij dit rapport staan vermeld in §6.

2. Opdracht LV 2019 te Zeewolde

De opdracht van de NGA is sinds het besluit van de Landelijke Vergadering op 11 januari 2020 als 

volgt: 

1. De WAP-richtlijn beheren (voorwaarden bij de verbintenis tussen gemeente en predikant) en zo

nodig aan de Landelijke Vergadering voorstellen doen tot wijziging;

2. Jaarlijks vaststellen van de WAP-regeling (regeling traktementen en vergoedingen);

3. In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over een voornemen tot ontslag om

gewichtige redenen;

4. Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten: afsluiten verzekering

en betalen van de verzekeringspremie;

5. Vaststellen van het Reglement arbeidsongeschiktheid ter informatie van de predikanten en

kerken over de begeleiding en het arbeidsongeschiktheidspensioen;

6. De kerken vertegenwoordigen bij PfZW als het gaat om contractuele zaken;

7. Inzake de TOP-regeling de uitkeringen goedkeuren en betalen en het adviseren van de

Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;

8. Het met het SKW overeengekomen Protocol van samenwerking up-to-date houden;

9. De NG Kerken vertegenwoordigen in het harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden en

pensioenregeling voor predikanten van NGK en GKv;

10. Het voeren van het financieel beheer in overeenstemming met de driejarenbegroting,

waarbij de bijdragen door de Financiële Commissie worden geïnd;

11. Het publiceren van gegevens over het werkterrein van de NGA op www.ngk.nl;

12. Van deze werkzaamheden verslag uitbrengen aan de kerken met het oog op de volgende

Landelijke Vergadering.

3. Verslag van werkzaamheden

Dit verslag betreft de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. 

Opdracht 1 WAP-richtlijn 

De verlenging van de aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakte het noodzakelijk per 1 

april 2019 de wachttijd van het arbeidsongeschiktheidspensioen te verlengen van één naar twee jaar 

ziekte. Daarom moest de hoogte van het traktement in het tweede ziektejaar worden vastgesteld. 

Bovendien heeft de invoering van ‘gangbare arbeid’ als criterium voor arbeidsongeschiktheid tot 

gevolg dat rekening moet worden gehouden met de situatie dat een predikant, die ongeschikt is voor 

zijn/haar werk als predikant, wel ‘ander werk’ kan verrichten. Is dat laatste het geval dan kan daar 

een inkomensvoorziening in de vorm van wachtgeld bij passen als het inkomen van de predikant in 

‘ander werk’ lager is. Deze wijzigingen heeft de NGA in 2019 in de WAP-richtlijn aangebracht. Bij 

besluit van 20 januari 2020 heeft de Landelijke Vergadering deze wijzigingen bekrachtigd. 
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In hetzelfde besluit heeft de Landelijke Vergadering ondubbelzinnig geformuleerd dat niet van de 

WAP-richtlijn mag worden afgeweken. Dat gebeurde door een deel van de preambule van de WAP- 

richtlijn te vervangen door “De WAP-richtlijn is onderdeel van het Nederlands Gereformeerd 

kerkrecht. Kerken zullen zich aan de WAP-richtlijn houden.” 

Andere wijzigingen zijn er in de verslagperiode niet aangebracht. 

Opdracht 2 WAP-regeling 

De traktementstabel is van 2019 tot en met 2021 verhoogd op basis van de index van CAO-lonen per 

maand inclusief bijzondere beloningen. De NGA hanteert de breedste index (alle bedrijfstakken voor 

de particuliere sector, gesubsidieerde sector en overheid) om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de 

loonontwikkeling van de kerkleden. De verhoging bedraagt met ingang van 1 januari 2019 2,09%; 

met ingang van 1 januari 2020 2,32%; en met ingang van 1 januari 2021 3,22%. 

De bijdrage voor de zorgverzekering wordt vastgesteld op de hoogte van de inkomensafhankelijke 

bijdrage die werkgevers voor werknemers afdragen en wordt berekend over het jaartraktement 

inclusief vakantietoeslag tot het voor de werkgeversbijdrage vastgestelde jaarmaximum. 

De preekvergoeding voor gastpredikanten is naar aanleiding van een voorstel van NGK Groningen 

aan de Landelijke Vergadering met ingang van 2020 verhoogd van € 90 naar € 110. De vergoeding 

was al tien jaar gelijk gebleven. 

De cijfers en de tekst van de WAP-regeling zijn door het SKW voorbereid en door de NGA 

gecontroleerd en geaccordeerd. De WAP-regeling wordt door het SKW op de website gepubliceerd. 

Opdracht 3 Advies over een voornemen tot ontslag om gewichtige redenen 

In de verslagperiode is er geen advies gevraagd. 

Opdracht 4 Arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten 

Opdracht 5 Reglement arbeidsongeschiktheid 

Opdracht 6 Contractuele zaken met PfZW 

Per 1 april 2019, tien jaar na de aansluiting van de NGK op 1 april 2009 bij PfZW, is de verlenging voor 

een nieuwe periode van tien jaar tot stand gekomen met PfZW. 

Voor de dekking van de premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid verlangde PfZW een 

aanpassing van het bij AEGON verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen voor een betere 

aansluiting op de sociale verzekering voor werknemers. Het ging om twee punten: 
1. Ingang van het pensioen na twee jaar arbeidsongeschiktheid (was één jaar);

2. Wijziging van het criterium voor arbeidsongeschiktheid van beroepsarbeid als predikant naar

gangbare arbeid.

Deze wijziging is per 1 april 2019 doorgevoerd. 

Het contract met AEGON is per 1 januari 2022 verlengd. Het contract kan nu jaarlijks worden 

opgezegd. De premie is hetzelfde gebleven. 

Het Arbo-contract met Regiopoortwachters.nl is per 31 december 2019 beëindigd. Het SKW heeft 

vanaf 1 januari 2020 voor de NGK-predikanten een nieuw contract gesloten bij dezelfde arbodienst. 

Dit contract voorziet aansluitend op de voorwaarden van het arbeidsongeschiktheidspensioen in een 

begeleiding gedurende twee ziektejaren. De dienstverlening van het SKW ten aanzien van 

ziekgemelde predikanten is vanaf 2020 voor NGK, GKv en CGK gelijkgetrokken. 

Dankzij de goede zorg van het SKW is het Reglement Arbeidsongeschiktheid herzien vanwege het 

nieuwe contract met AEGON. Het reglement is door het SKW afgestemd met AEGON, 

Regiopoortwachters en NGA. 
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Het reglement bevat een link naar de Handreiking Verzuim NGK op de website van het SKW. De 

Handreiking beschrijft de vanaf 2020 geldende werkwijze bij begeleiding bij ziekte en is met dezelfde 

partijen als hierboven genoemd afgestemd. 

 

Opdracht 7 TOP-regeling 

Gedurende de verslagperiode hebben vier predikanten aan de TOP-regeling deelgenomen. 

Het contact met de predikanten die (kunnen) deelnemen aan de TOP-regeling wordt door het SKW 

onderhouden. De betalingen geschieden door de penningmeester van de NGA. 

 

Opdracht 8 Protocol van samenwerking met SKW 

Het protocol is aangepast aan de taakverdeling tussen NGA en SKW, zoals die is ontstaan na het 

besluit van de Landelijke Vergadering van 11 januari 2020. 

 

Het karakter van de samenwerking is vanaf 2020 gewijzigd doordat het SKW een aantal taken 

zelfstandig uitvoert, die voorheen onder verantwoordelijkheid van de NGA werden verricht. Dat 

betreft onder meer de volgende taken: 

• Adviezen over de toepassing van de WAP-richtlijn en de WAP-regeling; 

• Regelen van de verzuim- en re-integratiebegeleiding van predikanten; 

• Verzamelen en registreren van traktementsgegevens; 

• Uitvoerend werk inzake het arbeidsongeschiktheidspensioen; 

• Controle van de door de kerken geregistreerde gegevens bij PfZW; 

• Uitvoeren TOP-regeling. 

 

Dossiers inzake predikanten zijn overgedragen aan SKW. De NGA heeft geen toegang meer tot 

informatie bij PfZW. De jaarlijkse WAP-regeling wordt door het SKW voorbereid en ook op de eigen 

website gepubliceerd. De webpagina van de NGA verwijst er naar. 

 

Opdracht 9 Harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling voor 

   predikanten van NGK en GKv 

Het overleg over de arbeidsvoorwaarden wordt gevoerd door de Predikantenvereniging/CGMV, de 

NGA en het SKW. In 2018 is in twee besprekingen een nieuwe regeling van traktementen en 

vergoedingen geschetst vanuit de vraag “Wat zouden we doen als we helemaal opnieuw mochten 

beginnen?”. In 2019 is deze schets verder uitgewerkt door het bureau van SKW en twee 

bestuursleden van NGA. Van september 2019 tot april 2021 is er niet vergaderd in afwachting van 

vorderingen bij de harmonisering van de pensioenregelingen. Daarna bleek dat de schets van de 

nieuwe regeling van traktementen en vergoedingen te ver afweek van het bestaande om in één keer 

in te kunnen voeren. Er is toen voor een minder vergaand plan gekozen. Eind 2021 was er een proeve 

voor een traktementstabel 2021, een methode voor de overgang van de oude naar de nieuwe tabellen 

en een proeve voor de tekst van de arbeidsvoorwaardenregeling was bijna gereed. Breder overleg en 

besluitvorming moeten nog volgen. 

 

Het overleg met de VSE over de harmonisering van de pensioenregelingen was de hoofdmoot van 

het werk van de NGA. Hierover wordt in een afzonderlijk rapport gerapporteerd. 

 

Opdracht 10 Financieel beheer 

De inkomsten van de NGA zijn met name kerkelijke afdrachten van aangesloten NG-kerken. Zie voor 

de jaarrekeningen 2019, 2020 en 2021 de bijlagen 3, 4 en 5. 

De NGA heeft op initiatief van de laatste penningmeester van de SEV deelgenomen aan de claim van 

Fortis-aandeelhouders. De opbrengst is als incidentele bate in de jaarrekening verwerkt. 

 

Opdracht 11 Publicatie op www.ngk.nl 

Gedurende de verslagperiode heeft NGA de website onderhouden. 

 
  

http://www.ngk.nl/
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Diversen 

De NGA heeft vanuit haar aandachtsgebied gereageerd op de concept kerkorde van de GKv/NGK 

versie juni 2019. 

4. Voorstel besluit door de LV 2022 te Zoetermeer

Naast de décharge is nog van belang, dat de lopende zaken worden afgewikkeld. Daarna kan de NGA 

worden opgeheven. Daartoe dienen de voorgestelde besluiten. 

In besluit 3 is opgenomen dat de in § 2 vermelde opdrachten van de LV 2019 te Zeewolde worden 

gehandhaafd totdat deze zijn vervallen door de realisatie van de fusie met de GKv en volledig zijn 

overgedragen aan SKW. In de volgende tabel wordt gespecificeerd wanneer de opdrachten eindigen. 

Daarbij wordt uitgegaan van de kerkrechtelijke fusie op 01-05-2023 en de administratieve fusie op 

01-01-2024.

Opdracht Inhoud Einde opdracht 

1. De WAP-richtlijn beheren (voorwaarden bij de 

verbintenis tussen gemeente en predikant) en zo nodig 

aan de Landelijke Vergadering voorstellen doen tot 

wijziging. 

01-05-2023; nieuw

kerkrecht geldig.

2. Jaarlijks vaststellen van de WAP-regeling (regeling 

traktementen en vergoedingen). 

01-01-2024; WAP-regeling

geldig t/m 2023.

3. In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over 

een voornemen tot ontslag om gewichtige 

redenen. 

01-05-2023; nieuw

kerkrecht geldig.

4. Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van 

predikanten: afsluiten verzekering en betalen van 

de verzekeringspremie. 

01-01-2024; over naar SKW.

5. Vaststellen van het Reglement arbeidsongeschiktheid ter 

informatie van de predikanten en kerken over de 

begeleiding en het arbeidsongeschiktheidspensioen. 

01-01-2024; over naar SKW.

6. De kerken vertegenwoordigen bij PfZW als het gaat om 

contractuele zaken. 

01-01-2024; over naar

SKW.

7. Inzake de TOP-regeling de uitkeringen goedkeuren en 

betalen en het adviseren van de Landelijke Vergadering 

over de inhoud van de regeling. 

01-01-2024; einde van de

regeling; afwikkeling door

SKW.

8. Het met het SKW overeengekomen Protocol van 

samenwerking up-to-date houden. 

01-01-2024.

9. De NG Kerken vertegenwoordigen in het 

harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden en 

pensioenregeling voor predikanten van NGK en GKv. 

01-01-2024; het overleg is

afgesloten.

10. Het voeren van het financieel beheer in overeenstemming 

met de driejarenbegroting, waarbij de bijdragen door de 

Financiële Commissie worden 

geïnd. 

01-01-2024; geen budget

na 2023, alleen

afwikkeling.

11. Het publiceren van gegevens over het werkterrein van 

de NGA op www.ngk.nl. 

01-01-2024.

12. Van deze werkzaamheden verslag uitbrengen aan de 

kerken met het oog op de volgende Landelijke Vergadering. 

rapport aan synode bij 

liquidatie. 

http://www.ngk.nl/
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Vanwege de opheffing van de NGA moet worden nagedacht over de bestemming van het saldo, dat 

overblijft nadat de lopende zaken zijn afgewikkeld. Toen de Stichting Emeritaatsvoorziening (SEV) in 

2009 de predikantspensioenen had overgedragen bleef er ook een saldo ter beschikking. De gelden 

zijn bijeengebracht ten behoeve van de pensioenen van de predikanten en dat bijeenbrengen is 

geschied door de kerken. De bespreking van het bestuur van de SEV over de aanwending van het 

vermogen heeft zich dan ook geconcentreerd rond twee alternatieven: 
1. verbetering van de opgebouwde en ingegane pensioenen;

2. een bedrag ‘terugploegen’ naar de kerken.

Omdat er voor het eerste alternatief geen verantwoorde mogelijkheid was, is er gekozen voor het

tweede en wel met een teruggave per lid. Er is destijds voor gekozen om een buffer aan te houden van

€ 320.000 en het restant, te weten € 628.681, uit te keren aan de kerken. De buffer was noodzakelijk

omdat de SEV (en nu de NGA) de premie voor arbeidsongeschiktheid aan Aegon voorfinanciert en

deze later via een omslag verhaalt op de kerken. Het was de bedoeling deze buffer later, als deze niet

meer benodigd was, alsnog uit te keren aan de kerken. Bij de overgang van de werkzaamheden van

NGA naar SKW zal deze buffer niet meer benodigd zijn.

De SEV heeft in 2014/2015 haar taken, bezittingen en schulden overgedragen aan de NGA. Nu de 

NGA haar taken beëindigt ligt het voor de hand langs hetzelfde pad te lopen als de SEV destijds heeft 

gedaan. 

1. Verzoek aan SKW de aanwezige verplichtingen over te nemen (TOP-uitkeringen en

knelpunten arbeidsongeschiktheidspensioen) en daar vanuit de NGA de middelen bij te

leveren.

2. Er is een knelpunt gemeld op pensioengebied. Dat betreft zendingswerk. De NGA heeft de

vraag ter beoordeling of een financiële bijdrage op zijn plaats is. Dit zou een onderdeel

kunnen zijn van de verdeling van het saldo.

3. Wat resteert is terug te geven aan de kerken naar rato van het ledental van 2023.

Zie Bijlage 1. 

5. Financiën 2019-2021

In de verslagperiode zijn de categorieën inkomsten en uitgaven grotendeels hetzelfde gebleven. 

Standaard bestaan de inkomsten vrijwel geheel uit de bijdragen van de kerken. Standaarduitgaven 

zijn de premie voor de bij Aegon ondergebrachte arbeidsongeschiktheidsverzekering, de uitkeringen 

voor de TOP-regeling en enkele uitkeringen in het kader van in een verder verleden reeds ingegane 

arbeidsongeschiktheidspensioenen. In 2019 waren er ook nog de kosten van de verzuimbegeleiding. 

Voor de bijdragen van de kerken was een jaarlijks bedrag van € 7 per lid begroot. Op grond van de 

grootte van het verwachte vrij beschikbare eigen vermogen is in 2021 € 6 gevraagd. 

De intrest op spaarrekeningen was gering en werd in 2021 negatief. 

De premie voor de verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen lag rond de € 190.000, met 

in 2019 € 184.988, in 2017 € 188.580 en in 2021 € 196.555. 

De uitkeringen in het kader van de TOP-regeling variëren jaarlijks aanzienlijk: werd er in 2019 

€ 27.158 uitgegeven, in 2020 was dat € 32.286 en in 2021 € 10.110. Het is lastig om te prognosticeren 

wat dit in de komende jaren gaat worden: het hangt af van de mate waarin er gebruik van gemaakt 

wordt van de TOP-regeling. In overleg met de Financiële Commissie is een bestemmingsreserve voor 

de TOP-regeling gevormd. Deze is ultimo 2021 € 70.222 groot. 

Jaarlijks worden ook uitkeringen gedaan ter zake van enkele knelpunten bij ingegane arbeidsonge- 

schiktheidsuitkeringen. Er zijn voorzieningen voor gevormd die jaarlijks worden aangepast. Het 
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belangrijkste knelpunt is het AOW-gat tussen op 65 jaar eindigende uitkeringen en de ingang van de 

AOW. Het andere knelpunt is de indexering van oude ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen. 

Het vrij beschikbare vermogen nam in de verslagperiode toe van € 285.619 ultimo 2018 tot 

€ 291.863 ultimo 2021. Het dient als buffer ter voorfinanciering van de premie aan AEGON (nu 

ongeveer € 195.000). Als buffer voor onvoorziene uitgaven wordt door het bestuur bovendien een 

bedrag van € 90.000 wenselijk geacht. 



6 Bijlagen 

1. Voorstel besluit door LV 2022 te Zoetermeer
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Bijlage 1 Voorstel tot besluit 

Materiaal:
• Rapport NGA aan Landelijke Vergadering 2022 Zoetermeer d.d. 19-08-2022

Besluit 1 
Het beleid van de NGA goed te keuren, het bestuur onder dankzegging voor de verrichte 
werkzaamheden decharge te verlenen. 

Besluit 2 
Na de bestuurlijke fusie met de GKv zal de NGA verder gaan als een door de synode in het leven 
geroepen kerkelijke instelling. Na de afwikkeling van alle taken en uitkeringen zal de NGA aan de 
synode verzoeken de NGA op te heffen onder regeling van de (rechts)gevolgen, overeenkomstig 
artikel 18 Reglement NGA. 

Besluit 3 
De in § 2 vermelde opdrachten van de LV 2019 te Zeewolde worden gehandhaafd totdat deze zijn 
vervallen door de realisatie van de fusie met de GKv en volledig zijn overgedragen aan SKW. 

Besluit 4 
De TOP-regeling blijft voor predikanten geboren voor 1 januari 1960 van kracht tot de 
administratieve fusie met de GKv. De ten tijde van de administratieve fusie reeds lopende of 
aangevraagde TOP-uitkeringen worden afgewikkeld volgens de bestaande regeling. 

Besluit 5 
De vereffening van het saldo van de NGA zal plaatsvinden zoals beschreven in § 4 van het rapport: 

1. overdracht taken en bijbehorende middelen aan SKW;
2. indien van toepassing: knelpunt pensioen;
3. teruggave aan de kerken.

Gronden: 
Het bestuur heeft haar opdracht goed uitgevoerd, zodat decharge kan worden verleend. 
In de Nederlandse Gereformeerde kerken zal het regelen van de arbeidsvoorwaarden van de 
predikanten, het aansluiten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn en het afsluiten van een 
arbeidsongeschiktheidspensioen voor de predikanten een taak zijn van het Steunpunt KerkenWerk. 
De TOP-regeling wordt niet voortgezet in de nieuwe bedeling. 
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Bijlage 2 Samenstelling van het bestuur van de NGA 

Het bestuur van de NGA bestaat uit: 

functie m/v naam rooster van aftreden 

voorzitter m W.H. Martens MBA 31-12-2020 

2e voorzitter v Drs. J. Gerkema-Mudde 31-12-2022 

secretaris m H. van Rees AAG 31-12-2018 

2e secretaris v Mr. Dr. A.H. Pool 31-12-2021 

penningmeester m Drs. J.G. van Dalen 31-12-2019 

Het rooster van aftreden is zoals vermeld in het aanvullend rapport aan de Landelijke Vergadering 
2016 te Nunspeet. Het bestuur is sindsdien niet van samenstelling veranderd. Er is afgezien van 
vernieuwing vanwege de te verwachten discontinuïteit in bestaan of opdracht van de NGA en 
vanwege het belang van de harmonisatie tussen NGK en GKv van de arbeidsvoorwaarden van de 
predikanten. Een onderdeel daarvan is de pensioenvoorziening. 
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Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Jaarverslag 2019 t.b.v. het ANBI-portal

De naam van de instelling:

Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Het RSIN of het fiscaal nummer:

855246571

De contactgegevens:

Secretariaat:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.nl

Adresgegevens voor de Belastingdienst en het AN BI-portal:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.n|

De doelstelling:

De NGA heeft volgens besluit van de Landelijke Vergadering van 21 oktober 2017 de volgende
opdracht:
1. De WAP-richtlijn beheren (voorwaarden bij de verbintenis tussen gemeente en predikant) en

zo nodig aan de Landelijke Vergadering voorstellen te doen tot wijziging;
Jaarlijks vaststellen van de WAP-regeling (regeling traktementen en vergoedingen);
Advies geven aan kerkenraden en predikanten over de toepassing van de WAP-richtlijn en de
WAP-regeling;
In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over een voornemen tot ontslag om
gewichtige redenen;
Jaarlijks vaststellen van de KW-regeling (rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van kerkelijk
werkers en predikanten in opleiding);
Advies geven over de toepassing van de KW-regeling;
Het regelen van de verzuim en re-integratiebegeleiding van predikanten (afsluiten van een
contract; aanspreekpunt; administratieve verplichtingen; betalen van de dienstverlening),-
Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten (afsluiten verzekering;
aanspreekpunt; opgeven van de te verzekeren pensioenen; betalen van de
verzekeringspremie);

Secretariaat: Bankrekening:
De heer H. van Rees NL93 INGB 0006 2026 60

3881 BX Putten Arbeidszaken
Email: secretaris.nga@ngk.nl

K.v.K.
nummer 63462176

Meinwerkstraat 14 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Instelling ANBI'. Sinds 22-11-2014 is de NGA
aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling
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9. Vaststellen van het Reglement arbeidsongeschiktheid ter informatie van de predikanten en
kerken over de begeleiding en het arbeidsongeschiktheidspensioen;

10. Controleren van de door de kerken bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) geregistreerde
gegevens voor de pensioenopbouw van predikanten;

11. Het inlichten van PfZW over de arbeidsongeschiktheid van predikanten om het mogelijk te
maken dat de kerken vrijstelling van pensioenpremie verkrijgen bij arbeidsongeschiktheid;

12. Het verzamelen en registreren van de traktementsgegevens ten behoeve van het
arbeidsongeschiktheidspensioen en de controle van de pensioenopbouw;

13. De TOP-regeling (taakverlichting oudere predikanten) uitvoeren (voorlichting aan
predikanten, beoordelen aanvragen, doen van uitkeringen) en het adviseren van de
Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;

14. De maatschappelijke ontwikkelingen in het oog houden met het oog op het actueel houden
van de richtlijn en de regelingen;

15. De bovengenoemde opdrachten voor zover dat wenselijk en nuttig is in opdracht van de NGA
uit te laten voeren door het Steunpunt Kerkenwerk;

16. Het overleggen met het Steunpunt Kerkenwerk over de afstemming van de regelingen
binnen GKv en NGK van de arbeidsvoorwaarden voor predikanten en kerkelijk werkers;

17. Het voeren van het financieel beheer in overeenstemming met de driejarenbegroting,
waarbij de bijdragen door de Financiële Commissie worden geïnd;

18. Het publiceren van gegevens over het werkterrein van de NGA op www.ngk.n|;
19. Van deze werkzaamheden verslag uitbrengen aan de kerken met het oog op de volgende

Landelijke Vergadering.

Op 11 januari 2020 is door de Landelijke Vergadering het rapport van de NGA besproken en daarbij is
de opdracht vastgesteld voor de volgende periode. Met die opdracht is het Steunpunt Kerkenwerk
(SKW) zelfstandig verantwoordelijk geworden voor een aantal taken, die eerst door het SKW namens
de NGA werden uitgevoerd. Zo is de verzuim- en re-integratiebegeleiding van predikanten
overgegaan naar het SKW. Dat geldt ook voor alle uitvoerende taken betreffende het
arbeidsongeschiktheidspensioen, het PfZW-pensioen en de TOP-regeling. Het SKW sluit namens de
leden een regeling af voor de arbeidsvoorwaarden van de kerkelijk werkers. Die geldt voor zowel
NGK als GKv. Het SKW geeft advies aan kerkenraden en predikanten over de toepassing van de WAP-
richtlijn en de WAP-regeling.

Voor de NGA blijven de bovenstaande opdrachten 1, 2, 4, 9, 17, 18 en 19 ongewijzigd bestaan. De
andere opdrachten zijn:

0 Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten: afsluiten verzekering
en betalen van de verzekeringspremie;

ø De kerken vertegenwoordigen bij PfZW als het gaat om contractuele zaken;
0 Inzake de TOP-regeling de uitkeringen goedkeuren en betalen en het adviseren van de

Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;
0 Het met het SKW overeengekomen Protocol van samenwerking up-to-date houden;
0 De NG Kerken vertegenwoordigen in het harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden

en pensioenregeling voor predikanten van NGK en GKv.

Het beleidsplan 2020:

ln 2020 wordt uitvoering gegeven aan de op 11 januari 2020 door de Landelijke Vergadering
vastgestelde opdracht. ln 2020 zal de begeleiding van het SKW worden afgebouwd en zal een
boedelscheiding worden uitgevoerd wat betreft de bij de NGA aanwezige persoonsgegevens.
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De NGA zal de meeste aandacht nodig hebben voor het vertegenwoordigen van de NG kerken in het
harmonisatíeoverleg over de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling voor de predikanten van NGK
en GKv.

Het verslag van de activiteiten:

In 2019 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1. Aansluiting NGK bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW).
PfZW is het pensioenfonds voor de bedrijfstak zorg en welzijn. De instellingen in deze bedrijfstak zijn
aangesloten op basis van een wettelijke verplichting. Bij de NGK gaat het om een vrijwillige
aansluiting. De looptijd van de aansluiting is tien jaar. Die periode verstreek op 1 april 2019. Alle
kerken hebben een nieuwe aansluitingsovereenkomst ter tekening ontvangen. De NGA heeft met
PfZW afgestemd welke predikanten onder de aansluiting vallen. De nieuwe overeenkomst betreft de
predikanten als omschreven in "Hoofdstuk l. De Ambten" van het Akkoord Kerkelijk Samenleven
2015.

2. Wijzigingen arbeidsongeschiktheidspensíoen bij AEGON.
ln het pensioenreglement van PfZW staat dat de deelneming premievrij wordt voortgezet tijdens
arbeidsongeschiktheid. Iemand die arbeidsongeschikt is geworden bouwt dus pensioen op zonder
dat zijn (vroegere) werkgever daarvoor pensioenpremie betaalt. Bij een werknemer wordt de mate
van arbeidsongeschiktheid vastgesteld door het UWV. Voor de predikant is in de overeenkomst de
uitzondering vastgelegd dat de premievrije voortzetting ingaat op de datum waarop de predikant
recht krijgt op een uitkering op grond van de door de kerk afgesloten arbeidsongeschiktheids-
verzekering.
Door deze bepaling had de predikant een voordeel ten opzichte van de werknemer. Bij AEGON ging
namelijk de uitkering na één jaar in en bij het UWV na twee jaar. Bovendien was het criterium
anders: AEGON kijkt alleen naar de geschiktheid voor het beroep van predikant, terwijl het UWV
beoordeelt op grond van de geschiktheid voor 'gangbare arbeid'. PfZW heeft aan de NGA geschreven
dat na de verlenging van de aansluiting de premievrije voortzetting afhankelijk is van het
gelijktrekken van de voorwaarden. De NGA is per 1 april 2019 met AEGON gewijzigde voorwaarden
overeengekomen:

0 Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat in na twee verzuimjaren (was één jaar).
ø Het criterium voor arbeidsongeschiktheid wordt gangbare arbeid.
0 De eindleeftijd is de AOW-leeftijd met een maximum van 70 jaar.

De wijzigingen zijn vastgelegd in een vernieuwd Reglement arbeidsongeschiktheid.

3. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van predikanten van NGK en GKv.
ln 2018 hebben NGA, SKW en Predikantenvereniging/CGMV overlegd over de harmonisatie. Er was
voldoende overeenstemming om dit in 2019 verder uit te werken in technisch overleg tussen het
bureau van SKW en twee bestuursleden van NGA. Dit resulteerde in een raamwerk, dat door het
bureau aan de partijen beschikbaar is gesteld. ln een overleg van 25 september is besloten de
harmonisatie van de arbeidsvoonNaarden te parkeren, omdat alles samenhangt met de wijze waarop
de toekomstige pensioenregeling wordt ingevuld.

4. Overleg met GKv over de harmonisatie van het emeritaat.
ln 2019 heeft de VSE deelgenomen aan het overleg over de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden.
Gesprekken tussen NGA en VSE hebben opgeleverd, dat er extern advies wordt ingewonnen. Dat is
nodig vanwege de verschillende standpunten en de grote belangen die er mee zijn gemoeid. De NGA
had de aansluiting bij PfZW met tien jaar verlengd. De VSE had besloten zich niet aan te sluiten, maar
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de dekkingsgraad te verbeteren binnen eigen beheer. ln december 2019 hebben NGA en VSE het
adviesbureau Sprenkels & Verschuren een onderzoeksopdracht verstrekt.

5. Arbo-contract met Regiopoortwachters.nl.
Het contract is per 31 december 2019 beëindigd. Het SKW heeft vanaf 1 januari 2020 voor de NGK-
predikanten een nieuw contract gesloten bij Regiopoortwachters.nl. Dit contract voorziet aansluitend
op de voorwaarden van het arbeidsongeschiktheidspensioen in een begeleiding gedurende twee
ziektejaren. De dienstverlening van het SKW ten aanzien van ziekgemelde predikanten is vanaf 2020
voor NGK, GKv en CGK gelijkgetrokken.

6. Samenwerking met het Steunpunt Kerkenwerk
ln het rapport aan de Landelijke Vergadering Zeewolde 2019 is een voorstel opgenomen over de
uitvoering van taken, waar tot nu toe de NGA verantwoordelijk voor was. Dit voorstel is op 11 januari
2020 door de Landelijke Vergadering aanvaard. Een aantal activiteiten wordt vanaf 2020 zelfstandig
door het SKW uitgevoerd, zonder dat de NGA daar als opdrachtgever tussen zit. Omdat het SKW een
vereniging is met de ledenvergadering als het hoogste gezag, heeft de Landelijke Vergadering het
SKW de bevoegdheid gegeven deze activiteiten uit te voeren en het SKW heeft de
verantwoordelijkheid hiervoor aanvaard. Het SKW zal van de werkzaamheden verslag uitbrengen aan
de Landelijke Vergadering in een bijlage van het rapport van de NGA.

Vanaf 2020 is het SKW zelfstandig bevoegd voor onder meer de volgende taken:
0 adviezen over de toepassing van de WAP-richtlijn en de WAP-regeling;
0 regelen van de verzuim- en re-integratiebegeleiding van predikanten;
ø verzamelen en registreren van traktementsgegevens;
0 uitvoerend werk inzake het arbeidsongeschiktheidspensioen;
0 controle van de door de kerken geregistreerde gegevens bij PfZW;
0 uitvoeren TOP-regeling.

7. Hoofdelijke omslag
De hoofdelijke omslag is overeenkomstig het door de Landelijke Vergadering verleende budget
vastgesteld op 6 7,00 per lid.

8. WAP-regeling 2020
De traktementstabel is met ingang van 1 januari 2020 met 2,32% verhoogd op basis van de index van
cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen.
De cijfers en de tekst zijn door het SKW voorbereid en door de NGA gecontroleerd.
Het SKW heeft de WAP-regeling 2020 op 18 december 2019 gepubliceerd.

9. Adviezen van de NGA aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers
De advisering is overgedragen aan het SKW. Het SKW overlegt met de NGA over nieuwe
onderwerpen. ln 2019 is de NGA bij vier adviezen betrokken geweest.

10. TOP-regeling
De per 1januari 2015 ingevoerde regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten heeft één
deelnemer. Eind 2019 nemen nog twee predikanten aan de vorige regeling deel.
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De bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de NGA is ongewijzigd sinds het vorige jaarverslag en bestaat uit:
0 Voorzitter de heer W.H. Martens MBA
0 2e Voorzitter mevrouw Drs. J. Gerkema-Mudde
° Secretaris de heer H. van Rees AAG
0 2e Secretaris mevrouw Mr. Dr. A.H. Pool
0 Penningmeester de heer Drs. J.G. van Dalen
0 Lid vacant

Mevrouw Gerkema vertegenwoordigt binnen het bestuur de kerkelijk werkers. De positie van een
vertegenwoordiger van de predikanten is vacant.

Het beloningsbeleid:

Het bestuur van de NGA ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

De financiële verantwoording:

Zie jaarrekening 2019.

De inkomsten van de NGA zijn met name kerkelijke afdrachten van aangesloten NG-kerken,
ontvangen interest en eventuele financiële giften.
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Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

BALANS
bedragen in é

Vervolg
Pagina
Datum

NGA 2019
6

05-10-2020

Per 31 december
Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
Bestemmingsreserve TO P-regeling

Totaal eigen vermogen
Voorziening AOW-gat
Voorziening indexering arbeidsongeschiktheidspensioen
Schulden
Totaal passiva

toelichting 2019

1.802
434.748

2018

1.504
469.370

436.550 470.874

324.773
0

50.861

285.619
11.299
56.000

375.634
58.481

2.435
0

352.918
87.619

3.008
27.329

436.550 470.874
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Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

bedragen in 6

Baten
Ontvangen uit kerkelijke afdrachten
Incidentele baten
Ontvangen intrest

Totaal inkomsten

Lasten
Uitkeringen TOP-regeling

Premie arbeidsongeschiktheidspensioen
predikanten
Kosten verzuimbegeleiding
Mutatie voorzieningen
Incidentele lasten
Algemene kosten

Totaal uitgaven

Saldo van baten en lasten

toe-
Iich ting

10

11

12
13
14
15
16

Realisatie
2019

230.454
6.927

89

Begroting
2019

231.000

2.000

Realisatie
2018

196.182

274
237.470 233.000 196.456

27.158

184.988
8.944

-13.135
2.758
4.041

37.900

188.000
10.000

6.000

24.492

186.568
9.408

41.247
42.600

3.653
214.754 241.900 307.968

22.716 -8.900 -111.512

Verdeling van het saldo van baten en lasten:
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
Bestemmingsreserve TOP-regeling
Totaal

39.154
-11.299

-5.139

1.100
-10.000

-86.104
-9.408

-16.000
22.716 -8.900 -111.512

18



Vervolg
Pagina
Datum 05-10-2020

NGA 2019
8

TOELICHTINGEN
bedragen in 6

1 Vorderingen
Te ontvangen intrest banken
Vorderingen op verzekeraars
Vooruitbetaalde kosten

2 Liquide middelen
ING Zakelijke Rekeningen
ABN AMRO betaalrekening
ABN AMRO Private Banking Spaarrekening
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening
ING Vermogen Spaarrekening

3 Vrij beschikbaar eigen vermogen
Het vrij beschikbaar eigen vermogen heeft zich als volgt ontwikkeld:

Per 1 januari
aandeel verdeling saldo boekjaar
Vrij eigen vermogen per 31 december

Eind 2019
84

1.534
184

Eind 2018
267

1.053
184

1.802

Eind 2019
196.211

756
53

227.728
10.000

1.504

Eind 2018
10.887

906
20.047

227.530
210.000

434.748

2019

285.619
39.154

469.370

2018

371.723
-86.104

324.773 285.619

Het Vrij beschikbaar eigen vermogen dient als buffer ter voorfínanciering van de premie aan AEGON
(jaarlijks 6180.000 à 6190.000). Als buffer voor onvoorziene uitgaven wordt door het bestuur
bovendien een bedrag van ë 90.000 wenselijk geacht.

4 Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
De Landelijke Vergadering heeft in het oprichtingsbesluít van de NGA het bestuur van de NGA
opgedragen uit de door de SEV over te dragen bedragen 6 50.000 te bestemmen voor de
verzuimbegeleiding en re-integratie van predikanten. Deze bestemmingsreserve wordt aangewend ter
financiering van de door de arbodienst Regiopoortwachters.nl te leveren diensten.

Omdat deze taak m.i.v. 2020 overgaat naar het Steunpunt Kerkenwerk, kan het restant van deze
bestemmingsreserve vrijvallen.

De bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie heeft zich
als volgt ontwikkeld:

Per 1 januari
Onttrekking kosten verzuimbegeleiding
Vrijval ten gunste van het Saldo van baten en lasten
Per 31 december

2019

11.299
-8.944
-2.355

2018

20.707
-9.408

0 11.299
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5 Bestemmingsreserve TOP-regeling
De hoogte van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de schatting van de nog te verwachten
uitkeringen voor de deelnemende predikanten.
De bestemmingsreserve TOP-regeling ontwikkelt zich als volgt: 2019 2018

Per 1 januari 56.000 72.000

Mutatie i.v.m. gedane uitkeringen -27.158 -24.492
Dotatie i.v.m. verwachte uitkeringen (nieuwe) deelnemers 31.861 11.292

Mutatie i.v.m. vrijval wegens lagere inschatting toekomstige
kosten deelnemende predikanten -9.842 -2.800
Per 31 december 50.861 56.000

6 Voorzieningen

6.1 Voorziening AOW~gat
De voorziening betreft het gat tussen op 65 jaar eindigende uitkeringen en de ingang van de AOW.

De regeling voorziet in een maandelijkse uitkering ter grootte van de AOW voor een gehuwde inclusief
de vakantie-uitkering met een voor elke deelnemer op grond van een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep vastgestelde procentuele opslag. De regeling betreft de bij ASR ingegane uitkeringen. Deze
uitkeringen eindigen op de eerste van de maand volgend op de 65-jarige leeftijd. De voorziening ultimo
2019 is gebaseerd op de in januari 2020 geldende AOW-uitkering van 6 911,01. De voorziening is gelijk
aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.

De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld: 2019 2018
Voorziening per 1 januari 87.619 53.552
Uitkeringen -16.003 -7.180
Herrekening n.a.v. herziening, nieuwe deelnemer 38.434
Herrekening n.a.v. gewijzigde AOW-bedragen 1.611 2.813
Vrijval n.a.v. gewijzigde AOW-leeftijden -14.746

58.481 87.619

6.2 Voorziening indexering arbeidsongeschiktheidspensioen
De voorziening betreft de uitkeringen onder de tot 1 juli 2009 geldende verzekering van
arbeidsongeschiktheidspensioen bij ASR. Deze uitkeringen zijn gelijkblijvend. De NGA verstrekt een
aanvulling ter grootte van de gemiste indexeringen, waarbij de indexering door Pensioenfonds Zorg en
Welzijn (PfZW) maatgevend is. Het startpunt is de indexering door PfZW van 0,94% per 1 januari 2014.
De voorziening is gelijk aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.
De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld: 2019 2018

Voorziening per 1 januari 3.008 3.582
Uitkeringen -573 -574
Voorziening per 31 december 2.435 3.008
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7 Schulden Eind 2019 Eind 2018
De schulden zijn als volgt samengesteld:

Nog niet afgehandelde uitkeringen AOW-compensatie - 2.855
Te betalen namens derden - 19.590
Te betalen incidentele lasten - 4.884

0 27.329

8 Kerkelijke afdrachten
De kerkelijke afdracht is door de Landelijke Vergadering voor de jaren 2018-2020 vastgesteld op é 7,00
per lid. lnning vindt plaats door de Financiële Commissie.
De afdracht is als volgt: 2019 2018

aantal leden 32.922 32.697
afdracht per lid 7,00 6,00

totale afdracht 230.454 196.182

9 lncidentele baten 2019
Nagekomen baten SEV 6.927

10 Ontvangen intrest 2019 2018

Ontvangen intrest op spaarrekeningen 89 274

11 Uitkeringen TOP-regeling
Per 1 januari 2015 is een nieuwe regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten (TOP) van kracht
geworden. Voor deze regeling zijn in het verslagjaar uitkeringen verricht.

Daarnaast wordt voor twee predikanten een uitkering uit de oude TOP-regeling verstrekt. Bij deze
regeling wordt een deel van de taken van de deelnemende predikant door een daarvoor gekwalificeerd
persoon uitgevoerd. De regeling verstrekt aan kerken hiervoor een vergoeding. De totale vergoeding
per predikant over de looptijd van de regeling is gemaximeerd (in 2019 E 72.792).

2019 2018
Door de NGA werden uitkeringen verstrekt tot een totaal van 27.158 24.492

12 Premie arbeidsongeschiktheidspensioen 2019 2018
Dit is de premie die door AEGON in rekening is gebracht voor de
verzekering van het arbeidsongeschiktheidspensioen van de predikanten 184988 186568

13 Kosten verzuimbegeleiding 2019 2018
Er is een contract gesloten met de arbodienst Regiopoortwachters.nl voor de begeleiding en re-
integratie van zieke predikanten. De kosten betreffen het jaarabonnement en eventuele losse
verrichtingen.
ln 2019 kwam de verzuimbegeleiding voor het laatst ten laste van de NGA. Dit gaat over naar het
Steunpunt Kerkenwerk.
Kosten verzuimbegeleiding 8.944 9.408
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Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Jaarverslag 2020

De naam van de instelling:

Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Het RSIN of het fiscaal nummer:

855246571

De contactgegevens:

Secretariaat:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.n|

Adresgegevens voor de Belastingdienst en het ANBI-portal:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.nl

De doelstelling:
Op 11 januari 2020 is door de Landelijke Vergadering het rapport van de NGA besproken en daarbij is
de opdracht vastgesteld voor de volgende periode. Met die opdracht is het Steunpunt Kerkenwerk
(SKW) zelfstandig verantwoordelijk geworden voor een aantal taken, die eerst door het SKW namens
de NGA werden uitgevoerd. Zo is de verzuim- en re-integratiebegeleiding van predikanten
overgegaan naar het SKW. Dat geldt ook voor alle uitvoerende taken betreffende het
arbeidsongeschiktheidspensioen, het PfZW-pensioen en de TOP-regeling. Het SKW sluit namens de
leden een regeling af voor de arbeidsvoorwaarden van de kerkelijk werkers. Die geldt voor zowel
NGK als GKv. Het SKW geeft advies aan kerkenraden en predikanten over de toepassing van de WAP-
richtlijn en de WAP-regeling.

Op opdracht van de NGA is sinds 11 januari 2020 als volgt:
1. De WAP-richtlijn beheren (voorwaarden bij de verbintenis tussen gemeente en predikant) en

zo nodig aan de Landelijke Vergadering voorstellen doen tot wijziging;
2. Jaarlijks vaststellen van de WAP-regeling (regeling traktementen en vergoedingen);
3. In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over een voornemen tot ontslag om

gewichtige redenen;
4. Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten: afsluiten verzekering

en betalen van de verzekeringspremie;

Secretariaat: Bankrekening: K.v.K.
De heer H. van Rees NL93 INGB 0006 2026 60 nummer 63462176
Meinwerkstraat 14 t.n.v. Nederlands Gereformeerde Instelling ANBI: Sinds 22-11-2014 is de NGA
3881 BX Putten Arbeidszaken aangemerkt als een Algemeen Nut
Email: secretaris.nga@ngk.nl Beogende Instelling
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5. Vaststellen van het Reglement arbeidsongeschiktheid ter informatie van de predikanten en
kerken over de begeleiding en het arbeidsongeschiktheidspensioen;

6. De kerken vertegenwoordigen bij PfZW als het gaat om contractuele zaken;
7. lnzake de TOP-regeling de uitkeringen goedkeuren en betalen en het adviseren van de

Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;
8. Het met het SKW overeengekomen Protocol van samenwerking up-to-date houden;
9. De NG Kerken vertegenwoordigen in het harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden

en pensioenregeling voor predikanten van NGK en GKV;
10. Het voeren van het financieel beheer in overeenstemming met de driejarenbegroting,

waarbij de bijdragen door de Financiële Commissie worden geïnd;
11. Het publiceren van gegevens over het werkterrein van de NGA op www.ngk.nl;
12. Van deze werkzaamheden verslag uitbrengen aan de kerken met het oog op de volgende

Landelijke Vergadering.

Het beleidsplan 2021:

De NGA zal de meeste aandacht nodig hebben voor het vertegenwoordigen van de NG kerken in het
harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling voor de predikanten van NGK
en GKv.

Het verslag van de activiteiten:

ln 2020 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van predikanten van NGK en GKv.
Hiermee is in 2020 geen voortgang geboekt. ln 2019 is besloten de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden te parkeren, omdat alles samenhangt met de wijze waarop de toekomstige
pensioenregeling wordt ingevuld.

2. Overleg met GKv over de harmonisatie van het emeritaat.
Het emeritaat wordt binnen de GKv verzorgd door de VSE, een vereniging waar de kerken lid van zijn.
Gesprekken tussen NGA en VSE hebben opgeleverd, dat er extern advies wordt ingewonnen. Dat is
nodig vanwege de verschillende standpunten en de grote belangen die er mee zijn gemoeid. De NGA
had de aansluiting bij PfZW met tien jaar verlengd. De VSE had besloten zich niet aan te sluiten, maar
de dekkingsgraad te verbeteren binnen eigen beheer. ln december 2019 hebben NGA en VSE het
adviesbureau Sprenkels & Verschuren een onderzoeksopdracht verstrekt. Vertegenwoordigers van NGA
en VSE hebben het onderzoek begeleid. Het onderzoek betrof het in de toekomst op te bouwen
emeritaat. Daarbij werden de regelingen en de kosten bij VSE en PfZW vergeleken. Bij gebrek aan een
nieuwe gezamenlijke traktementsregeling werden de beide bestaande traktementsregelingen gebruikt.
Dat levert vier mogelijke combinaties. Het rapport adviseerde de combinatie PfZW/WAP-regeling nader
te onderzoeken. De verdere verkenningen zijn nog niet afgerond.

3. Samenwerking met het Steunpunt Kerkenwerk
Het SKW voert nu een aantal taken zelfstandig uit, die voorheen door de NGA werden verzorgd.
Daarom heeft het SKW geen toegang meer tot elektronische dossiers van de NGA. De dossiers inzake
predikanten zijn overgedragen. De NGA heeft geen toegang meer tot informatie bij PfZW. De
jaarlijkse WAP-regeling wordt door het SKW voorbereid en ook op de eigen website gepubliceerd. De
webpagina van de NGA verwijst er naar.

WM
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4. Hoofdelijke omslag
De hoofdelijke omslag is overeenkomstig het door de Landelijke Vergadering verleende budget
vastgesteld op E 7,00 per lid.

5. WAP-regeling 2021
De traktementstabel is met ingang van 1 januari 2021 met 3,22% verhoogd op basis van de index van
cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen.
De cijfers en de tekst zijn door het SKW voorbereid en door de NGA gecontroleerd.
Het SKW heeft de WAP-regeling 2021 op 18 december 2020 gepubliceerd.

6. TOP-regeling
De per 1 januari 2015 ingevoerde regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten had binnen het
boekjaar twee deelnemers. De uitkeringen aan de laatste deelnemers van de vorige regeling zijn in
2020 beëindigd.

De bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de NGA is ongewijzigd sinds het vorige jaarverslag en bestaat uit:
0 Voorzitter de heer W.H. Martens MBA
~ 2e Voorzitter mevrouw Drs. J. Gerkema-Mudde
° Secretaris de heer H. van Rees AAG
0 2e Secretaris mevrouw Mr. Dr. A.H. Pool
0 Penningmeester de heer Drs. J.G. van Dalen
0 Lid vacant

Het beloningsbeleid:

Het bestuur van de NGA ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

De financiële verantwoording:

Zie jaarrekening 2020.

De inkomsten van de NGA zijn met name kerkelijke afdrachten van aangesloten NG-kerken,
ontvangen interest en eventuele financiële giften.
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NGA 2020
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Per 31 december
Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
Bestemmingsreserve TOP-regeling

Totaal eigen vermogen
Voorziening AOW-gat
Voorziening indexering arbeidsongeschiktheidspensíoen
Schulden
Totaal passiva

toelichting

.h
01

2020

1.176
437.598

2019

1.802
434.748

438.774 436.550

357.569

19.189

324.773
0

50.861
376.758

60.023
1.862

131

375.634
58.481

2.435
0

438.774 436.550

“W”
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Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
bedragen in E

lichting

Baten
Ontvangen uit kerkelijke afdrachten 8
Incidentele baten 9
Ontvangen intrest 10

toe- Realisatie
2020

229.915
540

6

Begrotin
g 2020

231.000

2.000

Realisati
e 2019

230.454
6.927

89
Totaal inkomsten 230.461 233.000 237.470

Lasten
Uitkeringen TOP-regeling 11
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen predikanten 12
Kosten verzuimbegeleiding 13
M utatíe voorzieningen 14
Incidentele lasten 15
Algemene kosten 16

32.286
188.580

1.542
2.940
3.989

41.000
188.000

10.000

6.000

27.158
184.988

8.944
-13.135

2.758
4.041

Totaal uitgaven 229.337 245.000 214.754

Saldo van baten en lasten 1.124 -12.000 22.716

Verdeling van het saldo van baten en lasten:
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
Bestemmingsreserve TOP-regeling

32.796

-31.672

-2.000
-10.000

39.154
-11.299

-5.139
Totaal 1.124 -12.000 22.716
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TOELICHTINGEN
bedragen in ë

1 Vorderingen Eind 2020 Eind
2019

Te ontvangen intrest banken 6 84
Vorderingen op verzekeraars 986 1.534
Vooruitbetaalde kosten 184 184

1.176 1.802

2 Liquide middelen Eind 2020 Eind
2019

ING Zakelijke Rekeningen 129.172 196.211
ABN AMRO betaalrekening 624 756
ABN AMRO Private Banking Spaarrekening 0 53
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening 227.802 227.728
ING Vermogen Spaarrekening 80.000 10.000

437.598 434.748

3 Vrij beschikbaar eigen vermogen 2020 2019
Het vrij beschikbaar eigen vermogen heeft zich als volgt ontwikkeld:

Per 1 januari 324.773 285.619
aandeel verdeling saldo boekjaar 32.796 39.154
Vrij eigen vermogen per 31 december 357.569 324.773

Het Vrij beschikbaar eigen vermogen dient als buffer ter voorfinanciering van de premie aan AEGON
(jaarlijks 6180.000 à 6190.000). Als buffer voor onvoorziene uitgaven wordt door het bestuur
bovendien een bedrag van E 90.000 wenselijk geacht.

4 Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
De Landelijke Vergadering heeft in het oprichtingsbesluit van de NGA het bestuur van de NGA
opgedragen uit de door de SEV over te dragen bedragen ë 50.000 te bestemmen voor de
verzuimbegeleiding en re-integratie van predikanten. Deze bestemmingsreserve werd aangewend ter
financiering van de door de arbodienst Regiopoortwachters.n| te leveren diensten.

Deze taak is m.i.v. 2020 overgegaan naar het Steunpunt Kerkenwerk en het restant van deze
bestemmingsreserve is ultimo 2019 vrijgevallen.
De bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie heeft zich als 2020 2019
volgt ontwikkeld:

Per 1 januari - 11.299
Onttrekking kosten verzuimbegeleiding - -8.944
Vrijval ten gunste van het Saldo van baten en lasten - -2.355
Per 31 december - 0

(WL
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5 Bestemmingsreserve TOP-regeling
De hoogte van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de schatting van de nog te verwachten
uitkeringen voor de deelnemende predikanten.
De bestemmingsreserve TOP-regeling ontwikkelt zich als volgt: 2020 2019

Per 1 januari 50.861 56.000

Mutatie i.v.m. gedane uitkeringen -32.286 -27.158
Dotatie i.v.m. verwachte uitkeringen (nieuwe) deelnemers 614 31.861
Mutatie i.v.m. vrijval wegens lagere inschatting toekomstige - -9.842
kosten deelnemende predikanten
Per 31 december 19.189 50.861

6 Voorzieningen

6.1 Voorziening AOW-gat
De voorziening betreft het gat tussen op 65 jaar eindigende uitkeringen en de ingang van de AOW.
De regeling voorziet in een maandelijkse uitkering ter grootte van de AOW voor een gehuwde
inclusief de vakantie-uitkering met een voor elke deelnemer op grond van een uitspraak van de
Centrale Raad van Beroep vastgestelde procentuele opslag. De regeling betreft de bij ASR ingegane
uitkeringen. Deze uitkeringen eindigen op de eerste van de maand volgend op de 65-jarige leeftijd. De
voorziening ultimo 2020 is gebaseerd op de in januari 2021 geldende AOW-uitkering van E 935,04. De
voorziening is gelijk aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.

De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld: 2020 2019
Voorziening per 1 januari 58.481 87.619
Uitkeringen 0 -16.003
Herrekening n.a.v. gewijzigde AOW-bedragen 1.542 1.611
Vrijval n.a.v. gewijzigde AOW-leeftijden - -14.746

60.023 58.481

6.2 Voorziening indexering arbeidsongeschiktheidspensioen
De voorziening betreft de uitkeringen onder de tot 1 juli 2009 geldende verzekering van
arbeidsongeschiktheidspensioen bij ASR. Deze uitkeringen zijn gelijkblijvend. De NGA verstrekt een
aanvulling ter grootte van de gemiste indexeringen, waarbij de indexering door Pensioenfonds Zorg en
Welzijn (PfZW) maatgevend is. Het startpunt is de indexering door PfZW van 0,94% per 1 januari 2014.
De voorziening is gelijk aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.
De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld: 2020 2019

Voorziening per 1januari 2.435 3.008
Uitkeringen -573 -573
Voorziening per 31 december 1.862 2.435

7 Schulden Eind 2020 Eind
2019

De schulden zijn als volgt samengesteld:
Nog te betalen abonnement online beveiligd archief 131 -

131 0

deW/L
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8 Kerkelijke afdrachten
De kerkelijke afdracht is door de Landelijke Vergadering voor de jaren 2018~2020 vastgesteld op 6
7,00 per lid. lnning vindt plaats door de Financiële Commissie.
De afdracht is als volgt: 2020 2019

aantal leden 32.845 32.922
afdracht per lid 7,00 7,00
totale afdracht 229.915 230.454

9 lncidentele baten 2020 2019
Nagekomen baten SEV 540 6.927

10 Ontvangen intrest 2020 2019
Ontvangen intrest op spaarrekeningen 6 89

11 Uitkeringen TOP-regeling
Per 1 januari 2015 is een nieuwe regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten (TOP) van kracht
geworden. Voor deze regeling zijn in het verslagjaar uitkeringen verstrekt.
Daarnaast werden voor twee predikanten voor het laatst uitkeringen verstrekt uit de oude TOP-
regeling.
Door de NGA werden uitkeringen verstrekt 2020 2019

voor de oude TOP-regeling 19.861 23.200
voor de nieuwe TOP-regeling 12.425 3.958

32.286 27.158

12 Premie arbeidsongeschiktheidspensioen 2020 2019
Dit is de premie die door AEGON in rekening is gebracht voor de verzekering 188.580 184.988
van het arbeidsongeschiktheidspensioen van de predikanten

13 Kosten vgzuimbegeleiding 2020 2019
Er is een contract met de arbodienst Regiopoortwachters.nl voor de begeleiding en re-integratie van
zieke predikanten. De kosten betroffen het jaarabonnement en eventuele losse verrichtingen.
ln 2019 kwam de verzuimbegeleidíng voor het laatst ten laste van de NGA. Dit is overgegaan naar het
Steunpunt Kerkenwerk.

Kosten verzuimbegeleidíng - 8.944

14 Mutatie voorzieningen 2020 2019
Dit betreft de mutatie van de voorziening AOW-gat en de voorziening indexering
arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals toegelicht onder punt 6.
Toevoeging resp. vrijval voorzieningen 1.542 -13.135
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lncidentele lasten 2020 2019
ln 2020 heeft een adviesbureau berekeningen verricht aan de 2940
pensioenregelingen van NGK en GKv. De kosten zijn naar rato van
de ledenaantallen verdeeld tussen NGA en VSE.
ln 2019' kon de financiële zorgplicht voor een predikant niet plaatselijk worden 1.330
vervuld, maar werd deels door de regio en deels landelijk overgenomen. De
NGA nam een deel van de lasten voor haar rekening.
Cassatie bij de Hoge Raad inzake Hattem/Gort (2019) 1.428

2.940 2.758

Algemene kosten
Specificatie van de algemene kosten 2020 2019

17

Reis- en vergaderkosten ~ 2.116 2.231
Verzekeringspremies _ 1.0923 1.098
Online beveiligd archief ' 261 253
Kantoorkosten . 195 138
Bankkosten ' 325 321

3.989 4.041

Vergelijking met het budget
Het aanvullend NGA-rapport gedateerd 07-08-2017 aan de Landelijke Vergadering vermeldt een
meerjarenbudget. Dit is opgenomen in de Staat van Baten en Lasten.
Naast de niet in de begroting genoemde baten en lasten (vrijval voorzieningen, incidentele baten en
lasten) zijn de TOP-uitkeringen lager dan begroot en zijn de kosten voor de verzuimbegeleiding voor
de NGA komen te vervallen.

Online vergadering, 6 mei 2021 4
Het bestuur (bij rondzending getl keAl)

W.H. Martens MBA, voorzitter

H. van Rees AAG, secretaris

Drs. J.G. van Dalen, penningmeester

Drs. J. Gerkema-Mudde, tweede voorzitter"

Mr. Dr. A.H. Pool, tweede secretaris ///
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Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Jaarverslag 2021

De naam van de instelling:

Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Het RSIN of het fiscaal nummer:

855246571

De contactgegevens:

Secretariaat:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.nl

Adresgegevens voor de Belastingdienst en het ANBI-portal:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.nl

De doelstelling:

De opdracht van de NGA is sinds het besluit van de Landelijke Vergadering op 11 januari 2020 als
volgt:
1. De WAP-richtlijn beheren (voorwaarden bij de verbintenis tussen gemeente en predikant) en

zo nodig aan de Landelijke Vergadering voorstellen doen tot wijziging;
2. Jaarlijks vaststellen van de WAP-regeling (regeling traktementen en vergoedingen);
3. In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over een voornemen tot ontslag om

gewichtige redenen;
4. Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten: afsluiten verzekering

en betalen van de verzekeringspremie;
5. Vaststellen van het Reglement arbeidsongeschiktheid ter informatie van de predikanten en

kerken over de begeleiding en het arbeídsongeschiktheidspensioen;
6. De kerken vertegenwoordigen bij PfZW als het gaat om contractuele zaken;
7. Inzake de TOP-regeling de uitkeringen goedkeuren en betalen en het adviseren van de

Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;
Het met het SKW overeengekomen Protocol van samenwerking up-to-date houden;

9. De NG Kerken vertegenwoordigen in het harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden
en pensioenregeling voor predikanten van NGK en GKV;

.°°

Secretariaat: Bankrekening: K.v.K.
De heer H. van Rees NL93 INGB 0006 2026 60 nummer 63462176
Meinwerkstraat 14 t.n.v. Nederlands Gereformeerde instelling ANBI: Sinds 22-11-2014 is de NGA
3881 BX Putten Arbeidszaken aangemerkt als een Algemeen Nut
Email: secretaris.nga@ngk.nl Beogende Instelling
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10. Het voeren van het financieel beheer in overeenstemming met de driejarenbegroting,
waarbij de bijdragen door de Financiële Commissie worden geïnd;

11. Het publiceren van gegevens over het werkterrein van de NGA op www.ngk.n|;
12. Van deze werkzaamheden verslag uitbrengen aan de kerken met het oog op de volgende

Landelijke Vergadering.

Het beleidsplan 2022:

De NGA zal evenals in 2021 de meeste aandacht nodig hebben voor het vertegenwoordigen van de
NG kerken in het harmonisatieoverleg over de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling voor de
predikanten van NGK en GKv.

Het verslag van de activiteiten:

ln 2021 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:

1. Overleg met GKv over de harmonisatie van het emeritaat.
|n het vorige verslag is vermeld, dat NGA en VSE het adviesbureau Sprenkels & Verschuren hebben
ingeschakeld en dat het rapport adviseerde de combinatie PfZW/WAP-regeling nader te onderzoeken.
Het rapport is door VSE om hen moverende redenen niet met NGA besproken, maar VSE heeft wel aan
NGA een plan gepresenteerd voor de harmonisatie van het emeritaat. Nadat over de uitgangspunten
voor dit plan overeenstemming was bereikt zijn de financiële gevolgen voor VSE doorgerekend door
actuarieel bureau Triple A, de vaste adviseur van VSE. Parallel werd dit met dezelfde gegevens ook
gedaan door de actuarieel deskundige binnen NGA 1. Daarbij zijn ook de voornemens betreffende de
geharmoniseerde predikantstraktementen meegenomen en de daarmee samenhangende gevolgen
voor de uitkeringen aan emeriti. Eind 2021 zijn er nog geen conclusies getrokken.

2. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van predikanten van NGK en GKv.
lnspelend op de ontwikkeling rond het emeritaat is het werk aan de harmonisatie van de overige
arbeidsvoorwaarden hervat. Er zijn met SKW en cGMV/Predikantenvereniging nieuwe
traktementstabellen en arbeidsvoorwaarden voorbereid.

3. Hoofdelijke omslag
Op grond van de grootte van het verwachte vrij beschikbare eigen vermogen heeft het bestuur
besloten de hoofdelijke omslag voor 2021 met ë 1,00 te verlagen tot ë 6,00 per lid.

4. WAP-regeling 2022
De traktementstabel is met ingang van 1 januari 2022 met 1,85% verhoogd op basis van de index van
cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen.
De cijfers en de tekst zijn door het SKW voorbereid en door de NGA gecontroleerd.
Het SKW heeft de WAP-regeling 2021 op 17 december 2021 gepubliceerd.

5. TOP-regeling
De regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten had binnen het boekjaar één deelnemer.

1 De gegevens waren anoniem en zijn niet verder gedeeld.
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De bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de NGA is ongewijzigd sinds het vorige jaarverslag en bestaat uit:
0 Voorzitter de heer W.H. Martens MBA
0 2e Voorzitter mevrouw Drs. J. Gerkema-Mudde
0 Secretaris de heer H. van Rees AAG
° 2e Secretaris mevrouw Mr. Dr. A.H. Pool
° Penningmeester de heer Drs. J.G. van Dalen
0 Lid vacant

Het beloningsbeleid:

Het bestuur van de NGA ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

De financiële verantwoording:

Zie jaarrekening 2021.

De inkomsten van de NGA zijn met name kerkelijke afdrachten van aangesloten NG-kerken,
ontvangen interest en eventuele financiële giften.
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Per 31 december
Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve TOP-regeling
Totaal eigen vermogen
Voorziening AOW~gat
Voorziening indexering arbeidsongeschiktheidspensioen
Schulden
Totaal passiva

toelichting 2021

184
428.534

2020

1.176
437.598

428.718 438.774

291.863
70.222

357.569
19.189

362.085
61.077

1.289
4.267

376.758
60.023

1.862
131

428.718 438.774
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Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
bedragen in ë

Baten
Ontvangen uit kerkelijke afdrachten
lncidentele baten
Ontvangen intrest
Totaal inkomsten

Lasten
Uitkeringen TOP-regeling
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen predikanten
Mutatie voorzieningen
Incidentele lasten
Algemene kosten
Betaalde interest
Totaal uitgaven

Saldo van baten en lasten

toe-
lichting

m

Realisatie
2021

195.582

Begroting
2021

231.000

100

Realisatie
2020

229.915
540

6
195.582 231.100 230.461

10
11
12
13
14
15

10.110
196.555

1.054

2.087
449

33.000
188.000

4.000

4.000

32.286
188.580

1.542
2.940
3.989

210.255 229.000 229.337

-14.673 2.100 1.124

Verdeling van het saldo van baten en lasten:
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve TOP-regeling
Totaal

-65.706
51.033

2.100 32.796
-31.672

-14.673 2.100 1.124
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TOELICHTINGEN
bedragen in i

1 Vorderingen Eind 2021 Eind 2020
Te ontvangen intrest banken - 6
Vorderingen op verzekeraars - 986
Vooruitbetaalde kosten 184 184

184 1.176

2 Liquide middelen Eind 2021 Eind 2020
ING Zakelijke Rekeningen 195.398 129.172
ABN AMRO betaalrekening 329 624
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening 227.807 227.802
lNG Vermogen Spaarrekening 5.000 80.000

428.534 437.598

3 Vrij beschikbaar eigen vermogen 2021 2020
Het vrij beschikbaar eigen vermogen heeft zich als volgt ontwikkeld:

Per 1 januari 357.569 324.773
aandeel verdeling saldo boekjaar -65.706 32.796
Vrij eigen vermogen per 31 december 291.863 357.569

Het Vrij beschikbaar eigen vermogen dient als buffer ter voorfinanciering van de premie aan AEGON
(jaarlijks 6180.000 à 6190.000). Als buffer voor onvoorziene uitgaven wordt door het bestuur bovendien
een bedrag van 6 90.000 wenselijk geacht.

4 Bestemmingsreserve TOP-regeling
De hoogte van deze bestemmingsreserve is gelijk aan de schatting van de nog te verwachten
uitkeringen voor de deelnemende predikanten.
De bestemmingsreserve TOP-regeling ontwikkelt zich als volgt: 2021 2020

Per 1 januari 19.189 50.861
Mutatie i.v.m. gedane uitkeringen -10.110 -32.286
Dotatie i.v.m. verwachte uitkeringen (nieuwe) deelnemers 61.143 614
Per 31 december 70.222 19.189
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5 Voorzieningen

5.1 Voorziening AOW-gat
De voorziening betreft het gat tussen op 65 jaar eindigende uitkeringen en de ingang van de AOW.
De regeling voorziet in een maandelijkse uitkering ter grootte van de AOW voor een gehuwde inclusief
de vakantie-uitkering met een voor elke deelnemer op grond van een uitspraak van de Centrale Raad
van Beroep vastgestelde procentuele opslag. De regeling betreft de bij ASR ingegane uitkeringen. Deze
uitkeringen eindigen op de eerste van de maand volgend op de 65-jarige leeftijd. De voorziening ultimo
2021 is gebaseerd op de in januari 2022 geldende AOW-uitkering van 6951,46. De voorziening is gelijk
aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.

De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld: 2021 2020
Voorziening per 1 januari 60.023 58.481
Uitkeringen - -
Herrekening n.a.v. gewijzigde AOW-bedragen 1.054 1.542

61.077 60.023

5.2 Voorziening indexering orbeidsongeschiktheidspensioen
De voorziening betreft de uitkeringen onder de tot 1 juli 2009 geldende verzekering van
arbeidsongeschiktheidspensioen bij ASR. Deze uitkeringen zijn gelijkblijvend. De NGA verstrekt een
aanvulling ter grootte van de gemiste indexeringen, waarbij de indexering door Pensioenfonds Zorg en
Welzijn (PfZW) maatgevend is. Het startpunt is de indexering door PfZW van 0,94% per 1 januari 2014.
De voorziening is gelijk aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.

De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld: 2021 2020
Voorziening per 1 januari 1.862 2.435
Uitkeringen -573 -573
Voorziening per 31 december 1.289 1.862

6 Schulden Eind 2021 Eind 2020
De schulden zijn als volgt samengesteld:

Nog te betalen abonnement online beveiligd archief - 131
Nog te betalen aan Aegon (arbeidsongeschiktheidspremie 2021) 4.126 -
Nog te betalen interest 141 -

4.267 131

7 Kerkelijke afdrachten
De kerkelijke afdracht is door de Landelijke Vergadering voor de jaren 2021-2023 vastgesteld op 6 7,00
per lid. lnning vindt plaats door de Financiële Commissie.
De afdracht is als volgt: 2021 2020

aantal leden 32.597 32.845
afdracht per lid 6,00 7,00
totale afdracht 195.582 229.915
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8 Incidentele baten
Nagekomen baten SEV

9 Ontvangen intrest
Ontvangen intrest op spaarrekeningen

10 Uitkeringen TOP-regeling

2021

2021

2020
540

2020

Per 1 januari 2015 is een nieuwe regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten (TOP) van kracht
geworden. Voor deze regeling zijn in het verslagjaar uitkeringen verstrekt.
Daarnaast werden in 2020 voor het laatst uitkeringen verstrekt uit de oude TOP-regeling.
Door de NGA werden uitkeringen verstrekt

voor de oude TOP-regeling
voor de nieuwe TOP-regeling

11 Premie arbeidsongeschiktheidspensioen
Dit is de premie die door AEGON in rekening is gebracht voor de verzekering
van het arbeidsongeschiktheidspensioen van de predikanten

12 Mutatie voorzieningen
Dit betreft de mutatie van de voorziening AOW-gat en de voorziening indexering
arbeidsongeschiktheidspensioen, zoals toegelicht onder punt 5.
Toevoeging voorzieningen

13 Incidentele lasten
\n 2020 heeft een adviesbureau berekeningen verricht aan de
pensioenregelingen van NGK en GKv. De kosten zijn naar rato van
de ledenaantallen verdeeld tussen NGA en VSE.

14 Algemene kosten
Specificatie van de algemene kosten

Reis- en vergaderkosten
Verzekeringspremies
Online beveiligd archief
Kantoorkosten
Bankkosten

15 Betaalde interest
Betaalde interest liquiditeiten

2021

10.110
10.110

2021
196.555

2021

1.054

2021

2021
188

1.092
261
203
343

2.087

2021
449

2020
19.861
12.425
32.286

2020
188.580

2020

1.542

2020
2.940

2020
2.116
1.092

261
195
325

3.989

2020
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Het rapport gedateerd 26-09-2012 aan de Landelijke Vergadering Zeewolde 2019 vermeldt een
meerjarenbudget. Dit is opgenomen in de Staat van Baten en Lasten.
Ten opzichte van de begroting zijn de TOP-uitkeringen in het verslagjaar aanzienlijk lager. Hetzelfde
geldt voor de inkomsten als gevolg van het besluit om voor 2021 de bijdrage per ziel te verlagen van 67
naar 66.

- -

Amersfoort, 27 mei 2022
Het bestuur,

W.H. Martens MBA, voorzitter "

H. van Rees AAG, secretaris

Drs. LG. van Dalen, penningmeester

Drs. J. Gerkema-Mudde, tweede voorzitter

Mr. Dr. A.H. Pool, tweede secretaris

W!

40


	44.2 - NGA Rapport aan LV Zoetermeer 2022 - mee bezig
	44.2 - NGA - bijlagen.pdf



