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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.		
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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 2016 
• In	2016	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	besluitvorming	omtrent	de	financiële	garantstelling	door	de	Stichting	bij	de	Regeling	
Permanente	Educatie.	De	vacature	voor	een	bestuurslid	met	juridische	achtergrond	personeelsbeleid	
(HRM)	is	niet	ingevuld.	Het	bestuur	blijft	haar	best	doen	om	de	vacature	alsnog	ingevuld	te	krijgen.	

• Met	ingang	van	1	januari	2017	is	het	risico	van	arbeidsongeschiktheid	van	predikanten	van	de	Bond	
collectief	verzekerd	bij	verzekeringsmaatschappij	AEGON.	Per	genoemde	datum	kan	er	bij	nieuwe	
ziektegevallen	geen	beroep	meer	worden	gedaan	op	de	Regeling	Tegemoetkoming	bij	Langdurige	
Arbeidsongeschiktheid	van	predikanten.		

• De	RTLA-regeling	werd	in	2010	ingesteld	en	geldt	nog	steeds	voor	lopende	ziektegevallen	aangemeld	
voor	1	januari	2017.	De	financiering	van	deze	regeling	geschiedt	in	zijn	geheel	uit	het	daartoe	in	de	
jaarrekening	bestemde	vermogen	van	de	Stichting.	In	twee	gevallen	wordt	een	beroep	op	de	regeling	
gedaan:	een	per	15	mei	2011,	de	ander	per	29	september	2016.	Het	streven	is	om	de	periode,	waarop	
de	regeling	noodzakelijkerwijs	ingezet	moet	worden,	zo	kort	mogelijk	te	laten	zijn.	

• De	begeleiding	bij	ziekte	is	met	ingang	van	1	januari	2017,	in	alle	gevallen,	overgedragen	aan	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 van predikanten die 
nog beroep kunnen doen op de RTLA-regeling. Daarnaast dient de waardegroei van het vermogen 
toereikend te zijn voor het voldoen van de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
predikanten. Bovendien worden betaling van de uitvoeringskosten en van de overige regelingen van 
de Stichting bekostigd te worden uit de opbrengsten van de beleggingen. 

• Stichting RP heeft zich garant gesteld voor de kosten van de Permanente Educatie, in afwachting 
van aanpassing van de Statuten van Fonds Nuis, voor een periode van 5 jaar, voor een nader af te 
spreken gemaximaliseerd aantal personen.  

	

Ontwikkelingen binnen de sector rechtspositieregelingen: 
• In	het	afgelopen	jaar	verschenen	er	twee	keer	Uitvoeringsbepalingen.	Om	de	salarissen	in	de	pas	te	

laten	lopen	met	de	PKN	werd	in	december	2015	aangekondigd	dat	de	salaristabellen	voor	predikanten	
en	gemeentelijk	werkers	per	1	juli	2016	met	4%	verhoogd	zouden	worden.	Per	1	januari	2017	
verschenen	opnieuw	Uitvoeringsbepalingen.	De	salarissen	werden	per	die	datum	niet	verhoogd.	
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• De	Eindejaarsuitkering	2016,	de	Reiskostenvergoeding	en	de	Tegemoetkoming	in	de	premie	

zorgverzekering	bleven	ongewijzigd,	respectievelijk	8,3%,	€	0,28	per	kilometer	en	€	145,16.	De	
Spreekbeurtvergoeding	bleef	onveranderd	€	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	de	premie	voor	het	
arbeidsongeschiktheidspensioen	is	gestegen	naar	0,5%	(was	0,4%).	

	

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	 Werkelijk	 Begroot	 Begroot	 Begroot	
		 Omschrijving	 2014	 2015	 2016	 2016	 2017	 2018	
		 	 		 		 		 		 		 		
BIJDRAGEN	 Van	instellingen	 €	166.092	 €	170.292	 €	176.658	 €	0	 €	0	 €	0	

		 Premieafdracht	aan	PFZW	 -€	166.092	 -€	170.299	 €	-176.656	 €	0	 €	0	 		

		 	 €	0	 -€	7	 €	2	 €	0	 €	0	 €	0	
		 	 		 		 		 		 		 		
OPBRENGST	 Rente	 €	62.725	 €	53.007	 €	49.481	 €	48.000	 €	48.000	 €	48.000	
BELEGGINGEN	 Dividend	 €	28.720	 €	34.394	 €	28.937	 €	30.000	 €	30.000	 €	35.000	
		 Beleggingsresultaat	 €	52.137	 €	68.679	 €	91.402	 €	0	 €	0	 €	0	

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

		 	
€	143.582	 €	336.950	 €	169.820	 €	78.000	 €	78.000	 €	83.000	

		 	
		 		 		 		 		 		

		 TOTALE	INKOMSTEN	 €	143.582	 €	336.943	 €	169.822	 €	78.000	 €	78.000	 €	83.000	

	
	

	 	 	 	 	 	UITGAVEN	 		 Werkelijk	 Werkelijk	 Werkelijk	 Begroot	 Begroot	 Begroot	
		 Omschrijving	 2014	 2015	 2016	 2016	 2017	 2018	
		 	 		 		 		 		 		 		
ALGEMENE	 Bestuurskosten	 €	2.420	 €	1.945	 €	1.538	 €	4.000	 €	4.000	 €	4.000	
KOSTEN	 Accountantskasten	 €	4.023	 €	3.260	 €	3.380	 €	4.000	 €	4.100	 €	3.500	
		 RTLA-uitkering	 €	17.563	 €	15.149	 €	33.386	 €	18.000	 €	12.500	 €	18.000	
		 Kosten	IM-VEG	 €	17.600	 €	17.893	 €	18.132	 €	17.750	 €	17.750	 €	19.000	
		 Kosten	A.O.-verzekering	 €	0	 €	0	 €	0	 €	30.000	 €	30.000	 €	30.000	
		 Kosten	Arbodienst	 €	529	 €	793	 €	1.697	 €	1.000	 €	500	 €	1.000	
		 Kosten	begeleiding	RTLA	 €	5.990	 €	3.933	 €	6.703	 €	10.000	 €	5.000	 €	5.000	
		 Advieskosten	 €	25.197	 €	27.002	 €	19.991	 €	18.000	 €	26.000	 €	21.000	
		 Bankkosten	 €	4.694	 €	4.763	 €	3.900	 €	15.000	 €	5.000	 €	5.000	

		 Overige	alg.	kosten	 €	1.643	 €	1.762	 €	2.296	 €	0	 €	2.300	 €	2.000	

		 	
€	79.659	 €	76.500	 €	91.023	 €	118.750	 €	106.850	 €	108.500	

		 	
		 		 		 		 		 		

		 TOTALE	UITGAVEN	 €	79.659	 €	76.500	 €	91.023	 €	118.750	 €	106.850	 €	108.500	

	
	

	 	 	 	 	 	
		 NETTO-RESULTAAT	 €	63.923	 €	260.443	 €	78.799	 -€	40.750	 -€	28.850	 -€	25.500	
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Voorgenomen	bestedingen	en	toelichting	

Vanwege	de	lage	rente	en	de	verkoop	van	de	obligaties	in	2015	is	de	opbrengt	rente	lager.	Opbrengst	
dividend	is	gelijk	aan	2014.	Het	beleggingsresultaat	per	balansdatum	is	positief,	een	rendement	van	7%.	

De	RTLA-uitkering	is	veel	hoger,	dit	betreft	deels	een	nabetaling	en	een	tweede	uitkeringsgerechtigde.	

Kosten	Arbodienst	zijn	hoger,	de	reden	hiervan	is	dat	wij	wegens	ontevredenheid	een	andere	Arbodienst	
in	de	arm	genomen	hebben	en	vanwege	de	overgang	naar	Aegon	geen	abonnement	hebben	afgesloten,	
betalen	wij	per	verrichting.	De	continue	vertragingen	door	PGGM	in	het	AO-verzekeringstraject	heeft	
geleid	tot	deze	extra	kosten.		Bovendien	waren	er	in	2016	relatief	veel	ziekmeldingen	en	verrichtingen	
Arbodienst.	Wij	zijn	echter	wel	tevreden	over	deze	Arbodienst,	een	pleister	op	de	wonde	is	dan	het	
spreekwoord	goedkoop	is	duurkoop,	dan	kunnen	we	beter	wat	meer	betalen	voor	een	goede	begeleiding	
van	onze	gewaardeerde	predikanten.	Dit	moet	de	predikant-gemeente-SRP	ten	goede	komen.	

Tenslotte	zien	we	lagere	advieskosten	door	een	verlaging	van	de	management-fee		van	0,1%	en	lagere	
bankkosten	door	minder	aandelentransacties.	

	


