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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 2018

In 2018 is het bestuur van de Stichting Rechtspositie- en Pensioenregeling vier keer volgens de afgesproken
cyclus bijeen geweest. Als nieuw bestuurslid trad mw. K. Wever aan. Secretaris dhr. P. Verdoorn nam na 10
jaar trouwe dienst afscheid als bestuurslid. Helaas moest een door de bondsvergadering goedgekeurde
kandidaat voor het bestuur op het laatste moment om persoonlijke redenen zijn toegezegde medewerking
intrekken. Het bestuur blijft zoeken naar de invulling van de laatste vacature. Het bestuur gaat werken met
een digitale Dropbox met het oog op veiligheid en overdraagbaarheid.
De RTLA-regeling werd in 2010 ingesteld en geldt nog steeds voor één nog lopend ziektegeval, reeds
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. Een eerste beroep op de regeling dateert van 15
mei 2011 en geldt nog steeds.
De begeleiding bij ziekte is met ingang van 1 januari 2017, in alle nieuwe gevallen, overgedragen aan
AEGON.
PfZW heeft laten weten de contracten te willen aanpassen op pensioenleeftijd en restverdiencapaciteit.
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 volgende
verplichtingen:
De uitkering aan één predikant die nog beroep kan doen op de oude RTLA-regeling.
Uitkeringen gedurende een tweede jaar van ziekte. Dit overeenkomstig de huidige AO-regeling.
Het voldoen van de premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor predikanten.
Betaling van de uitvoeringskosten en van de overige regelingen van de Stichting.
Stichting RP had zich garant gesteld voor de kosten van de Permanente Educatie voor een periode van 5
jaar, voor een nader af te spreken gemaximaliseerd aantal personen. Na een rechterlijke uitspraak
betreffende het gebruik van de gelden van Fonds Nuis is de noodzaak van garantstelling door SRP komen
te vervallen.
Aan het eind van het kalenderjaar is besloten om het beleggingsprofiel te veranderen naar neutraal, 20 %
van de aandelen te verkopen en te streven naar een verhouding van 50% aandelen/obligaties en 50%
liquide middelen.
De 5 ½ % obligaties NL1998 worden in porties ingewisseld voor certificaten Rabobank 6 ½ %. Er werden 4
stuks 7 % IEX obligaties aangekocht.
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Ontwikkelingen binnen de sector rechtspositieregelingen

Er zijn in het afgelopen jaar regelmatig contacten geweest met gemeenten, predikanten en gemeentelijk
werkers.
In 2018 verschenen 3 Nieuwsbulletins en 2 keer Uitvoeringsbepalingen.
Per 1 januari 2018 werden de salarissen verhoogd met 1,4%. Verder stegen de werktijdonafhankelijke
tegemoetkoming in de premie ziektekostenvergoeding, de spreekbeurtvergoeding en wederom de
premie voor arbeidsongeschiktheid.
De Eindejaarsuitkering 2018 en de Reiskostenvergoeding bleven ongewijzigd, respectievelijk 8,3%, € 0,28 per
kilometer. De Tegemoetkoming in de premie zorgverzekering bedraagt thans € 147,19 per maand en de
Spreekbeurtvergoeding is gesteld op € 124,- per spreekbeurt.
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 met de laatste verhoging per 1 januari 2018 gestegen naar 0,7%.
Er is een eenmalige uitkering van 1,4 % gedaan als tegemoetkoming voor een vergelijkbare salarisverhoging
met terugwerkende kracht binnen de Protestantse Kerk Nederland.

De financiële ontwikkelingen van het afgelopen boekjaar
Per saldo is het vermogen van de Stichting RP in het jaar 2018 toegenomen met € 17.958 of met circa
0,6%. Het resultaat over het vermogen was positief € 109.572. In 2018 werd opnieuw gebruik gemaakt
van het RTLA-fonds, de uitkering aan een gerechtigde bedroeg € 11.974. Voor het jaar 2019 is er geen
bedrag opgenomen als verplichting op korte termijn. De “stille reserve” (het verschil tussen beurswaarde
en de balanswaarde van de aandelen) is in 2018 gedaald, van € 291.104 eind 2017 naar € 155.519 eind
2018, de effectenrekening bij de bank had € 34.960 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, hetgeen in december 2018 ook gebeurde. 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 totale bedrag aan dividendbelasting is derhalve ten laste gebracht van het
resultaat. Het netto resultaat over 2018 is € 14.276 positief. Het bestuur heeft besloten dit resultaat ten
gunste van de algemene reserves te brengen.
Er is een latente verplichting opgenomen voor uitkeringen van zieke predikanten in het tweede ziektejaar,
welke voor rekening van de Stichting RP komen. Een bedrag van € 483.687 exclusief pensioenpremie,
zijnde het verzekerd jaarsalaris van alle predikanten. Met ingang van 1 januari 2017 is er een AOverzekering ondergebracht bij Aegon, de premie hiervoor in 2019 is € 18.380 en reeds opgenomen als
verplichting op korte termijn.
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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:

Voorgenomen bestedingen en toelichting
•
•
•

•

Vanwege de lage rentestand is de opbrengst van rente opnieuw lager dan voorgaande jaren.
Het resultaat uit dividenden is aanzienlijk hoger dan de voorgaande jaren, voornamelijk uit
buitenlandse fondsen.
Het beleggingsresultaat is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren, dit is het gevolg van een flinke
koersdaling in de maand december 2018. Tijdens het opstellen van de jaarrapportage stegen de
koersen weer.
Het negatieve beleggingsresultaat obligaties, betreft de koers van de Rabobank certificaten,
waardering tegen de laagste koers, hetzij de aankoopkoers of de koers op balansdatum.

pag. 5
•
•

•

Er is in dit boekjaar aan één persoon een RTLA-uitkering uitgekeerd, in 2017 waren dit er twee.
De kosten voor dividendbelasting wordt sinds het boekjaar 2017 direct van het resultaat
afgeboekt, mocht er dividendbelasting teruggevraagd kunnen worden, dan wordt dit hierop
verrekend.
Het nettoresultaat is door het bestuur toegevoegd aan de algemene reserve.

