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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 
2019: 

Algemeen 
In 2019 is het bestuur van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling vier keer bijeen geweest. 
Helaas moest een door de bondsvergadering goedgekeurde bestuurskandidaat op het laatste moment om 
persoonlijke redenen zijn toegezegde medewerking intrekken. Daarmee is de functie van secretaris 
tijdelijk vacant, en wordt deze door de voorzitter waargenomen. Inmiddels heeft een nieuwe kandidaat 
zich gemeld als mogelijk bestuurslid. 
De toekomst van SRP is onderwerp van gesprek geweest binnen de bestuursvergaderingen. Dit heeft te 
maken met een verandering in de uitvoering van de Stichting, zoals het uitbesteden van de Regeling 
Tegemoetkoming Langdurig Arbeidsverzuim. Het heeft ook te maken met het gegeven dat er minder 
predikanten in actieve dienst zijn. 
Bovendien is het economisch veld veranderd. De voortdurende lage rentestand vraagt wellicht om 
heroverweging van de uitgangspunten van het beleggingsstatuut. 
In het komend jaar zal het bestuur zich nader bezinnen op het werk voor de toekomst. 
 
Bond 
Er is een eenmalige pensioengevende uitkering van € 450,00 naar rato van de werktijd gedaan aan de 
deelnemers uit een gift van de voormalige V.E.G. Utrecht. 
Besloten werd dat € 30.000,00 uit de financiële reserve van de Stichting zal worden onttrokken ten 
behoeve van de tijdelijke aanstelling van een gemeente-regiocoach voor de Bond. 
Er is contact geweest met de Stichting ’76 in verband met hun geplande opheffing. Een deel van de taken 
van Stichting ‘76 heeft direct te maken met de taken van SRP. 
Het Handboek Administratieve Procedures is geüpdatet. Het Handboek regelt de procedure van de 
werkzaamheden van de intermediair tussen Bond van V.E.G. en het Pensioenfonds. 
 
Instanties 
Met PfZW en met Aegon is regelmatig contact geweest over de aanpassing van de pensioenleeftijd en 
over de restverdiencapaciteit. Als gevolg van de aanpassingen diende iedere V.E.G. het pensioencontract 
voor de eigen gemeente opnieuw te tekenen. 
In verband met aangescherpte regels in het bankwezen is er regelmatig contact geweest met onze 
contactpersoon bij ABN AMRO. Zij hebben ons ondergebracht bij ABN AMRO Mees Pierson Instituten & 
Charitas Religieus. 
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Ook met Aegon is regelmatig contact geweest over de verzekering van langdurige arbeidsongeschiktheid 
bij predikanten. Deze verzekering is vorig jaar bij Aegon ondergebracht en behoeft regelmatig 
afstemming. De Arbo-uitvoering van Aegon is in goed overleg uitbesteed aan Arbodienst Perspectief. 
 
Rechtspositie 
In 2019 verscheen er twee keer een Nieuwsbulletin en één keer de Uitvoeringsbepalingen. Per 1 januari 
2019 werden de salarissen verhoogd met 2%. Verder stegen de werktijdonafhankelijke tegemoetkoming 
in de premie ziektekostenvergoeding, en de spreekbeurtvergoeding. De premie voor het 
arbeidsongeschiktheid pensioen daalde. 
 
Financiën 
Meer dan in voorgaande jaren is er nagedacht en informatie ingewonnen over het beleggingsprofiel. 
Dit heeft te maken met de veranderde economische situatie wereldwijd. 
De financiële ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar: 

· Per saldo is het vermogen van de Stichting RP in het jaar 2019 toegenomen met € 65.723 of met 
circa 2,2%. Het resultaat over het vermogen was positief € 153.459. 

· De “stille reserve” (het verschil tussen beurswaarde en de balanswaarde van de aandelen) is in 
2019 gestegen, van € 155.519 naar € 509.930, de effectenrekening bij de bank had € 120.356 
minder aan liquide middelen beschikbaar voor beleggingen. 

· De inkomsten uit rente zijn gedaald, door de zeer lage rentepercentages op spaarrekeningen. Het 
bestuur is echter voorzichtig in het herbeleggen van deze middelen, er kan immers ook een 
plotselinge correctie komen op de aandelenbeurs. 

· Op de dividenduitkeringen wordt door diverse landen dividendbelasting ingehouden, er wordt 
waar mogelijk getracht om deze belasting in de desbetreffende landen terug te vragen. Echter 
daarbij mogen de kosten niet boven de baten gaan. 

· Het netto resultaat over 2019 is € 66.631. Het bestuur heeft besloten het gehele resultaat toe te 
voegen aan de algemene reserve. 
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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: 

 

 


