
Algemene gegevens  

Naam ANBI:   Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling 

    van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland      

RSIN / Fiscaalnummer:  8099.79.330 

Websiteadres:   www.srp-veg.nl   

Email:    secretaris@srp-veg.nl 

Adres:    Pres. Kennedylaan 311  

Postcode en plaats:  6883 AK  Velp   

Postadres:   Reiger 88 

Postcode en Plaats  8103 AW  Raalte 
 
De Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten  
in Nederland, verder te noemen  SRP-  is een zelfstandige stichting. De  datum van oprichting is  
16-02-2001.   
De stichting functioneert als ‘deelorganisatie’ binnen de Bond in de zin van artikel 12 van de statuten van 
de Bond, alwaar het begrip deelorganisatie wordt omschreven als een in de Bond functionerende 
instelling tot het uitvoeren van een bepaalde taak, niet zijnde van incidenteel of tijdelijk karakter.  

 

Grondslag 

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals 
hij in het Oude Testament is beloofd en in het Nieuwe Testament is geopenbaard als het Hoofd van de 
Gemeente en de Heiland van de wereld.  
Als haar belangrijkste taken ziet de stichting het regelen en onderhouden van een rechtspositieregeling 
voor predikanten en pastoraal werkers, een regeling tegemoetkoming bij langdurige 
arbeidsongeschiktheid van predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie 
tussen de bondsgemeenschap en PFZW.  
De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap die aangesloten is bij het CIO en van 
de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften 
en schenkingen aan onze stichting mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze stichting  geen 
belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de 
ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.  
 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden die, op voordracht van het comité, worden gekozen door de 
jaarvergadering van de Bond. Ten behoeve van de kandidaatstelling pleegt het comité overleg met het 
bestuur van de stichting. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de 
Bondsvergadering.  
 

 

 

http://www.srp-veg.nl/
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Beloningsbeleid 

Bestuursleden van de stichting  ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk 
gemaakte onkosten kunnen worden vergoed  
 

Doel en opdracht 

De stichting stelt zich ten doel om vanwege de Bond, door middel van regelgeving en uitvoering daarvan, 
inhoud te geven aan het scheppen van verantwoorde bestaansmogelijkheden voor de bij de instellingen 
functionerende predikanten, pastoraal werkers e.a. 
Hiertoe behoort, ten behoeve van deze functionarissen, het regelen en onderhouden van een 
rechtspositieregeling, een regeling tegemoetkoming bij langdurige arbeidsongeschiktheid van 
predikanten en een aan het bondsbureau verbonden intermediairfunctie tussen instellingen en 
deelnemers enerzijds en PFZW anderzijds.  
 

Verslag Activiteiten 

Een verslag van de activiteiten van de stichting vindt u hieronder samengevat in het beknopte jaarverslag: 

Jaarverslag 2015 

 In 2015 is het bestuur van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling vier keer volgens de 
afgesproken cyclus bijeen geweest. Daarnaast werd er één extra bestuursvergadering gehouden 
vanwege ontwikkelingen rondom een lopend beroep op de RTLA-regeling. De vacature voor een 
bestuurslid met juridische achtergrond personeelsbeleid (HRM) is niet ingevuld. Een kandidaat 
bestuurslid verleent ons incidenteel van advies op dit terrein. Het bestuur blijft haar best doen om de 
vacature alsnog ingevuld te krijgen. 

 Vanaf 2010 is de Regeling Tegemoetkoming bij Langdurige Arbeidsongeschiktheid van predikanten 
(RTLA-regeling) van kracht. De financiering van de regeling geschiedt geheel uit het daartoe in de 
jaarrekening bestemde vermogen. Sinds 15 mei 2011 wordt er een beroep gedaan op deze regeling. 
Het streven is om de periode, waarop de regeling noodzakelijkerwijs ingezet moet worden, zo kort 
mogelijk te laten zijn. Bij de poging om het lopende begeleidingstraject in goede banen te leiden, 
zagen we ons genoodzaakt om juridische bijstand in te schakelen.  

 In de Bondsvergadering 2015 is besloten om de RTLA-regeling met ingang van 1 januari 2016 in te 
trekken en het risico van arbeidsongeschiktheid van predikanten van de Bond per deze datum 
collectief te verzekeren bij verzekeringsmaatschappij AEGON. 

 Het Beleggingsstatuut wordt jaarlijks vastgesteld. Het beleid is gericht op stabiele waardegroei, 
waarbij de waarde van de beleggingen voldoende garantie moet bieden voor het kunnen voldoen aan 
de (toekomstige) uitkeringen met betrekking tot arbeidsongeschiktheid van de deelnemende 
predikanten, terwijl de opbrengst van de beleggingen voldoende moet zijn voor de betaling van de 
uitvoeringskosten en van de overige regelingen van de stichting. 

 
Ontwikkelingen binnen de sector rechtspositieregelingen: 

 Per 1 juli 2015 zijn er geen uitvoeringsbepalingen verschenen, per 1 januari 2016 verschenen deze wel. 
De salaristabellen voor predikanten en gemeentelijk werkers zijn per die datum met 1,5% verhoogd. 
Om de salarissen in de pas te laten lopen met de PKN zullen de salarissen per 1 juli 2016 met 4% 
worden verhoogd. 

 De Eindejaarsuitkering 2015, de Reiskostenvergoeding en de Tegemoetkoming in de premie 
zorgverzekering bleven ongewijzigd, respectievelijk 8,3%, € 0,28 per kilometer en € 145,16. De 
Spreekbeurtvergoeding is verhoogd naar € 120,-. 

 De verdeling van de pensioenpremie blijft ongewijzigd 50% voor rekening van de werkgever. De premie 
voor ouderdoms- en partnerpensioen blijft gehandhaafd op 23,5%. De hoogte van 
arbeidsongeschiktheidspremie blijft ongewijzigd op 0,4%. 
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 In aansluiting op de ambtenarenbonus heeft de PKN eind 2015 de predikanten eenmalig € 500,- uitgekeerd, 
naar rato van de werktijd. Stichting RP wilde deze maatregel volgen, maar tegelijk ook de gemeenten niet 
extra belasten. Daarom is besloten om de gift die de stichting ontving na het ontbinden van de V.E.G. 
Amersfoort, deels te gebruiken voor een eenmalige uitkering aan predikanten en gemeentelijk werkers van  
€ 500,- naar rato van de werktijd. De peildatum van de werktijd was 1 september 2015. 

 

Verkorte staat van inkomsten en uitgaven met toelichting  

Onderstaande staat van inkomsten en uitgaven geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en 

de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk 

gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

Resultatenrekening Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling van de Bond van Vrije 

Evangelische Gemeenten in Nederland: 

INKOMSTEN   Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot 

  Omschrijving 2014 2015 2015 2016 2017 2018 

  
 

            

BIJDRAGEN Van instellingen € 166.092 € 170.292 € 0 € 0 € 0 € 0 

  Premieafdracht aan PFZW -€ 166.092 -€ 170.299 € 0 € 0 € 0   

  
 

€ 0 -€ 7 € 0 € 0 € 0 € 0 

  
 

            

OPBRENGST Rente € 62.725 € 53.007 € 60.000 € 48.000 € 48.000 € 48.000 

BELEGGINGEN Dividend € 28.720 € 34.394 € 25.000 € 30.000 € 30.000 € 35.000 

  Beleggingsresultaat € 52.137 € 68.679 € 0 € 0 € 0 € 0 

  Beleggingsresult. Oblig. € 0 € 180.870 € 0 € 0 € 0 € 0 

  
 

€ 143.582 € 336.950 € 85.000 € 78.000 € 78.000 € 83.000 

  
 

            

  TOTALE INKOMSTEN € 143.582 € 336.943 € 85.000 € 78.000 € 78.000 € 83.000 

 
 

      UITGAVEN   Werkelijk Werkelijk Begroot Begroot Begroot Begroot 

  Omschrijving 2014 2015 2015 2016 2017 2018 

  
 

            

ALGEMENE Bestuurskosten € 2.420 € 1.945 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 

KOSTEN Accountantskasten € 4.023 € 3.260 € 4.000 € 4.000 € 4.100 € 3.500 

  RTLA-uitkering € 17.563 € 15.149 € 18.000 € 18.000 € 12.500 € 18.000 

  Kosten IM-VEG € 17.600 € 17.893 € 17.750 € 17.750 € 17.750 € 19.000 

  Kosten A.O.-verzekering € 0 € 0 € 0 € 30.000 € 30.000 € 30.000 

  Kosten Arbodienst € 529 € 793 € 1.000 € 1.000 € 500 € 1.000 

  Kosten begeleiding RTLA € 5.990 € 3.933 € 10.000 € 10.000 € 5.000 € 5.000 

  Advieskosten € 25.197 € 27.002 € 18.000 € 18.000 € 26.000 € 21.000 

  Bankkosten € 4.694 € 4.763 € 16.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 

  Overige alg. kosten € 1.643 € 1.762 € 0 € 0 € 2.300 € 2.000 

  
 

€ 79.659 € 76.500 € 88.750 € 118.750 € 106.850 € 108.500 

  
 

            

  TOTALE UITGAVEN € 79.659 € 76.500 € 88.750 € 118.750 € 106.850 € 108.500 

 
 

      
  NETTO-RESULTAAT € 63.923 € 260.443 -€ 3.750 € 40.750 -€ 28.850 -€ 25.500 
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Voorgenomen bestedingen en toelichting 

Het beleggingsresultaat valt uiteindelijk niet tegen, ondanks de schommelingen op de aandelenbeurzen, 
twee kwartalen waren negatief, twee positief met per saldo een positief resultaat. 
 
Het beleggingsresultaat op de verkoop 4% obligaties Ned. 37 heeft € 180.870 opgebracht. Een moeilijke 
maar wel overwogen beslissing door het bestuur. De opbrengst van 4% per jaar is momenteel op een 
bankrekening niet te behalen, de koers was op dat moment echter zo hoog dat het wellicht goed was om 
deze winst te nemen, Het vrijgekomen bedrag is thans geparkeerd op de vermogensrekening en het 
bestuur onderzoekt op welke wijze dit vermogen verantwoord herbelegd kan worden. 
 
De kosten laten geen buitensporigheden zien, kosten begeleiding RTLA betreft de kosten voor 
rechtsbijstand inzake de RTLA. 
 
De advieskosten van Fintessa blijft de penningmeester zorgen baren, dit zal bij de eerste gelegenheid 
besproken worden, echter om de portefeuille elders onder te brengen zal ook extra kosten met zich 
meebrengen. 
 
In de statuten van de Stichting is geen regeling opgenomen over de bestemming van het saldo van baten 
en lasten. Het bestuur heeft besloten net netto resultaat van € 260.443 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve (het RTLA-fonds) 
 
 


