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Rapport van deputaten emeritikas (artikel 13 K.O.) - uitwerking GS-besluit 2019
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1. Inleiding
Op 14 november 2019 nam de generale synode een aantal besluiten over de rapportage
inzake de emeritikas. Een van de gevolgen daarvan is dat aan de huidige synode een nadere
uitwerking gepresenteerd moet worden. Die treft u aan in dit rapport, dat werd opgesteld
door deputaten naar art. 13 K.O.
De genomen besluiten (integraal) waren:
1. handelingen van deputaten goed te keuren en waardering uit te spreken voor het
verrichte werk;
2. secundi (§ 1.1.2.).In art.3 van bijlage 7A, 7B en 7C vervalt de zin ‘Voor de vier
deputaten worden ook secundi benoemd’;
3. naar bevind van zaken (§ 3.1.).In zeer specifieke situaties, waarin de regels niet, of
niet voldoende voorzien, kunnen deputaten emeritikas zoveel als mogelijk in de geest
van de regelingen en naar bevind van zaken handelen. Deputaten dienen de gang van
zaken bij dergelijke specifieke situaties vast te leggen zodat een uniform gedrag
ontstaat;
4. PFZW (§ 4.4.).Bij de behandeling en bepaling van arbeidsongeschiktheid kiest de
generale synode voor de optie waarbij de kerken zelf kunnen blijven beslissen of en in
hoeverre een predikant arbeidsongeschiktheid is.
5. deputaten op te dragen, zo nodig in overleg met deputaten kerkorde en kerkrecht,
onderzoek te doen naar, en een (uitvoerings)regeling te ontwerpen voor
arbeidsongeschiktheid, en daarover in maart 2020 te rapporteren aan deze generale
synode. Verder deputaten op te dragen beleid te ontwikkelen hoe (deels)
arbeidsongeschikt verklaarde predikanten (of huidige emeriti in een vergelijkbare
situatie) gestimuleerd kunnen worden om passend werk te zoeken voor het gedeelte
waartoe zij in staat zijn. De kosten van de (uitvoerings)regeling komen in principe
voor de emeritikas;
6. deeltijdemeritaat (§ 5.1.7.). Aan art. 13 K.O. wordt een artikel 9 toegevoegd met
regelingen betreffende flexibel emeritaat, arbeidsongeschiktheid en deeltijdwerk. Dit
artikel 9 heeft voorrang op de bestaande regelingen.
a. een predikant kan tot maximaal 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd emeritaat aanvragen. De emeritaatsuitkering wordt gekort met een op het
moment van de aanvraag nader te bepalen percentage voor elk jaar eerder stoppen;
b. in geval van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van langdurige aard
wordt geen emeritaat verleend, maar kan na verloop van 2 jaar bij de classis een
uitkering wegens arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd op grond van een
medische en arbeidsdeskundige beoordeling van de door de aan KerkenWerk
verbonden arbo-organisatie. Op basis van het op deze beoordeling vastgestelde
percentage arbeidsongeschiktheid wordt door emeritikas de uitkering berekend;
c. in overleg met de gemeente en/of de classis kan de predikant besluiten om na het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door te werken voor bijvoorbeeld 50 of
75%. De emeritikas kan dan 50 of 25% van de standaard-emeritaatsuitkering
aanvullen als deeltijdwerkuitkering. Ook voor het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd kan de predikant besluiten minder te gaan werken, maar er
bestaat dan geen recht op een uitkering;
7. tussentijdse verhoging omslag (§ 6.6.). Indien dat naar aanleiding van sterke daling
van het ledental noodzakelijk blijkt hebben deputaten emeritikas het mandaat om, in
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9.

overleg met deputaten vertegenwoordiging van de kerken en DFZ, de omslag
tussentijds aan te passen;
splitsing omslag (§ 6.6.). Het bedrag van de minimumbijdrage wordt gesplitst in een
bedrag voor de oudedagsvoorziening en voor arbeidsongeschiktheid;
Opnieuw deputaten te benoemen.

2. Arbeidsongeschiktheid in hoofdlijnen
Arbeidsongeschiktheid is een treurige zaak met grote consequenties. De materie is
bovendien behoorlijk complex. In deze paragraaf willen we op hoofdlijnen aangeven hoe
een en ander nu gaat verlopen. Een verdere toegankelijke beschrijving staat in de
handleiding die is aangepast, zie bijlage 4 bij dit rapport. De formele regelingen zijn
noodzakelijkerwijs minder toegankelijk en staan in artikel 13 en bijlage 7 van de kerkorde,
zie bijlagen 1 en 2; we adviseren om na de volgende hoofdstukjes dit rapport ook in die
volgorde te lezen.
Arbeidsongeschiktheid wordt vooraf gegaan door een periode van ziek zijn en, helaas, niet
voldoende herstellen. Al vroeg in dit traject (na enige weken) komen predikant en
kerkenraad in aanraking met de arbo-organisatie. Deze heeft als doel/taak het bevorderen
van herstel en het kunnen hervatten van de arbeid, eventueel in mindere mate dan voor de
ziekteperiode. Als volledig herstel niet mogelijk blijkt, raakt er sprake van
arbeidsongeschiktheid (AO). De arbo-organisatie stelt dan vast in hoeverre daarvan sprake
is, er wordt een percentage vastgesteld. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre de predikant
nog in staat is tot arbeid die past bij zijn opleiding en ervaring en uiteraard bij zijn
gezondheidssituatie. Wat past of niet past verschilt per individueel geval. Bijvoorbeeld: als
een predikant met late roeping voordien een baan had als accountant kan werk in die sector
ook wel passend zijn. Deputaten en het steunpunt kerkenwerk (SKW) hanteren als stelregel
dat indien een predikant 50% of minder arbeidsongeschikt is, er gestreefd wordt naar
arbeid als gemeentepredikant; bij grotere arbeidsongeschiktheid gaat in de begeleiding ook
gekeken worden naar ander werk. Maar dit is geen ‘ijzeren wet’ en hangt bijvoorbeeld ook
af van de wensen en mogelijkheden van de betrokken predikant. Indien bij het aan de slag
blijven als gemeentepredikant een rol kan worden gespeeld door de huidige gemeente
waaraan de predikant is verbonden, heeft dat uiteraard voordelen, maar de gemeente is
daartoe niet verplicht. Na de (gedeeltelijke) AO-verklaring is de kerkenraad ontslagen van
de belofte over het betalen van een traktement. De rolverdeling tussen SKW, deputaten
emeritikas en andere relevante deputaatschappen moet in de komende periode nader
vastgesteld gaan worden.
De emeritikas verstrekt bij AO twee uitkeringen: de basis-AO uitkering die direct afhangt
van het percentage arbeidsongeschiktheid en een aanvullende AO-uitkering die dit aanvult
tot 100% van de AO-uitkering zolang er nog geen passende arbeid is gevonden (of als
gevonden passende arbeid noodgedwongen moet stoppen).
Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid, die duurt tot de AOW-gerechtigde leeftijd
of tot alsnog bereikt volledig herstel, houdt de arbo-organisatie regelmatig contact met de
predikant om na te gaan of er verslechtering of verbetering plaatsvindt waardoor het
percentage moet/kan worden bijgesteld. De driejaarlijkse informatieronde daarover bij de
classes vervalt daarmee. Ook in deze periode blijft het doel van de arbo-organisatie herstel
en re-integratie waar daar mogelijkheden voor zijn. Detailafspraken moeten nog verder
gemaakt worden, maar deputaten emeritikas streven ernaar dat herkeuringen in deze
periode zo veel mogelijk vermeden zullen worden, in elk geval geen automatisme zullen
zijn; waar sprake is van definitieve en permanente AO heeft het geen zin een predikant
daarover nodeloos lastig te vallen.
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In het gehele traject van ziek zijn en arbeidsongeschikt zijn speelt de arbo-organisatie dus
een belangrijke rol. De arbo-organisatie heeft strikte geheimhouding ten aanzien van
medische gegevens. Over het proces (voortgang, conclusies) wordt gerapporteerd aan
SKW. Tijdens de ziekteperiode heeft het SKW daarover vooral contact met de kerkenraad,
tijdens arbeidsongeschiktheid met deputaten emeritikas. En steeds natuurlijk ook met de
predikant.
3. Uitwerking
De genomen besluiten vragen om een nadere uitwerking en ons is opgedragen over de
uitwerking van arbeidsongeschiktheid in maart 2020 te rapporteren. Die uitwerking, maar
ook besluiten over vervroegd emeritaat en deeltijdwerk hebben effect op art. 13 en bijlage
7 van de kerkorde. Ook het nieuwe lid 9 van art. 13 wordt daarbij geraakt. Op de website
van deputaten emeritikas staan verder de documenten ‘handleiding’ en ‘handreiking
ziekteverzuim CGK-predikanten’ (dit laatste document is eigendom van en wordt beheerd
door het steunpunt kerkenwerk). Ook deze documenten dienen aangepast op de genoemde
besluiten en uitwerking daarvan.
Het is vrijwel ondoenlijk om de aanpassingen te beperken tot alleen het besluit over
arbeidsongeschiktheid, waartoe besluit 5 in strikte zin oproept. Na de besluitvorming in
november hebben deputaten emeritikas daarom alle door de besluitvorming gewenste
aanpassingen geformuleerd in artikel 13 en bijlage 7 van de kerkorde. Daarbij zijn ook
verbeteringen doorgevoerd voor inmiddels achterhaalde of minder duidelijke teksten.
Omdat arbeidsongeschiktheid effect heeft op diverse onderdelen van de bestaande tekst,
bleek dat artikel 13 een erg warrige structuur zou krijgen als we ons daarbij beperken tot
lokale tekstaanpassingen en stellen we u voor de volgorde van dat artikel te herstructureren
en achtereenvolgens daarin aan de orde te stellen:
- emeritaat;
- vervroegd emeritaat en deeltijdwerk;
- arbeidsongeschiktheid;
- regels bij overlijden
- álgemene regels.
In bijlage 1a zijn de bestaande teksten (incl. nieuw lid 9 zoals besloten op 14 november
2019) en nieuwe teksten voor artikel 13 opgenomen, waarbij de nieuwe teksten zijn
geplaatst in volgorde vergelijkbaar met de oude teksten, zodat u de verschillen kunt
beoordelen; de artikelen hebben wel vast de nieuwe nummering gekregen. In bijlage 1b
staat dan artikel 13 in de voorgestelde volgorde. Bijlage 2 bevat de oude en nieuwe teksten
van bijlage7 K.O. Bij controle bleken ook op enige andere plekken in de kerkorde kleine
aanpassingen aan te bevelen, zie bijlage 3. De aanpassingen zijn, met enige gerichte
vragen, ook voorgelegd aan deputaten kerkorde en kerkrecht, waarna hun aanbevelingen
zijn verwerkt. In de genoemde bijlagen 1a, 2 en 3 bij dit rapport vindt u de oude teksten in
de linker kolom en de nieuwe teksten in de rechter kolom. Daartussenin de motivaties voor
de aanpassingen.
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De aanpassingen in art. 13 K.O. en bijlage 7 K.O. hebben ook hun weerslag op de
handleiding van deputaten emeritikas. De nieuwe handleiding (die geen formele
instemming door de synode behoeft) vindt u ter informatie in bijlage 4.

50

Ten slotte is in november ook contact opgenomen met het steunpunt kerkenwerk over
toepassen op CGK van de ziekteregeling zoals die geldt voor GKv, uiteraard met
inachtneming van afwijkende punten (zoals doorbetaling bij ziekte gedurende twee jaren).
In goede samenwerking werd een nieuwe handreiking door SKW opgesteld en worden
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nieuwe afspraken gemaakt over de procedures en vergoedingen voor de diensten van
SKW. Nadere informatie over de uitvoeringsovereenkomst is opgenomen in bijlage 5; het
maken van afspraken daarover is nog niet afgerond en eventuele specifieke wensen uit uw
vergadering kunnen daarin nog worden ingebracht. De nieuwe handreiking treft u aan als
bijlage 6.
4. Overgangsmaatregelen
Als ingangsdatum voor de aangepaste regelingen geldt de verschijningsdatum van het
besluitenboekje van deze synode waarin de besluiten over de emeritikas zijn opgenomen;
dit is wel een tijd na de datum waarop de oude voorwaarden van PFZW stopten geldig te
zijn. De verplichting om te voorzien in het pensioentekort van predikanten die na 1-1-2020
met AO te maken krijgen wordt daarom met terugwerkende kracht tot die datum
nagekomen.
Met predikanten die op het moment dat de besluiten geldig raken al arbeidsongeschikt zijn
kan op twee manieren worden omgegaan:
1. acties ondernemen door ze aan te melden bij SKW/Arbodienst, de mate van
arbeidsongeschiktheid vaststellen en hen een maatwerktraject aanbieden om te zoeken
naar passende arbeid zoals dat nu ook gedaan zal worden voor nieuwe gevallen van
arbeidsongeschiktheid. Zolang dat werk niet is gevonden wordt de huidige AOuitkering gehandhaafd;
2. geen acties ondernemen, ze blijven 100% arbeidsongeschikt en blijven de volledige
AO-uitkering ontvangen.
In beide gevallen blijven de huidige arbeidsongeschikten toch ook emerituspredikant (in
tegenstelling tot nieuwe gevallen). Deputaten emeritikas willen contact opnemen met de
dan huidige arbeidsongeschikten en hen vragen naar hun voorkeur en die dan ook volgen.
Indien betrokkenen dicht bij de AOW-gerechtigde leeftijd zijn of evident 100%
arbeidsongeschikt, wordt zonder vragen te stellen uitgegaan van manier 2.
We zullen de deputaten jaarboek verzoeken in het register van predikanten de betekenis
van een sterretje bij de naam van een predikant te duiden als ‘emeritus- of (deels)
arbeidsongeschikte predikant’. Een alternatief zou zijn om voor arbeidsongeschikten een
apart nieuw tekentje te gaan gebruiken, maar dat kan stigmatiserend werken, is
waarschijnlijk in strijd met de privacy wetgeving en levert de vraag op wat te doen met de
huidige arbeidsongeschikten, die immers in het verleden emeritus zijn verklaard.
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In bijlage 7 K.O. is nu aangegeven dat de vooruitbetaling van de uitkeringen zal wijzigen
van per kwartaal naar per maand. Dit sluit beter aan bij de huidige maatschappelijke
inrichting. Dit gebeurt door in overleg met het dienstenbureau en na het versturen van een
brief met uitleg op een geschikt moment de kwartaaluitkeringen te vervangen door
maanduitkeringen die een derde zijn van de kwartaaluitkeringen. Voor de ontvangers van
uitkeringen betekent dit eenmalig een fiscaal voordeel: in het jaar van overgang hebben ze
wel hetzelfde te besteden, maar fiscaal ontvangen ze in dat jaar 10/12 van andere jaren. Dat
levert een lagere belastingaanslag op en wellicht eenmalige toekenning of verhoging van
toeslagen.
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Vooralsnog handhaven we de periode van twee jaar ziekteverlof voordat een AO-uitkering
kan aanvangen. Dit is in lijn met de huidige maatschappelijke trends. Deputaten zijn
voornemens om van wijzigingen in die trends serieus te bespreken om die te volgen, zoals
de voorstellen van de commissie Borstlap. Het voornemen om maatschappelijke trends
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waar dat verantwoord is te volgen, willen we echter niet opnemen in art 13 of bijlage 7, om
te vermijden dat daarmee discussie kan ontstaan over het ontlenen van rechten aan
politieke besluiten waarover geen expliciete besluitvorming voor de emeritikas heeft
plaatsgevonden.
5
Wij stellen u wegens overdracht van werk naar het dienstenbureau voor om de taken van
twee penningmeesters te combineren. Wij zoeken nog naar een geschikte kandidaat
daarvoor en willen de huidige benoemingen continueren totdat die gevonden is, waarna
wisseling kan plaatsvinden in overleg met deputaten vertegenwoordiging.
10
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5. Besluitvoorstel
Wij stellen u voor om te besluiten:
1. in te stemmen met de nieuwe teksten voor art 13 en bijlage 7 van de kerkorde, zoals
weergegeven in de bijlagen 1(b) en 2 van dit rapport;
2. in te stemmen met de aanpassingen in de kerkorde zoals aangegeven in bijlage 3 bij dit
rapport (tenzij ‘nader te bepalen’);
3. het college van bestuur van de TUA opdracht te geven om gedeelten van bijlagen uit
de kerkorde die gaan over emeritaat of ziektebegeleiding dan wel
arbeidsongeschiktheid van hoogleraren te harmoniseren met de nieuwe regels voor
predikanten.
We vertrouwen er op dat deze uitwerking voldoende inzicht geeft in de aanpak rond
arbeidsongeschiktheid en wensen u Gods zegen toe bij de verdere beraadslagingen.
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Namens deputaten art. 13 K.O.,
I.L. Stolk, secretaris
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Bijlage 1a: Aanpassingen in artikel 13 K.O. (oude volgorde)
Oude tekst (2016+ nov 2019)
Doorhaling geeft links aan wat is
weggehaald.
Emeritaat.
Art. 13. Als een dienaar des Woords door
ouderdom, ziekte of om andere reden niet
meer in staat is tot uitoefening van zijn ambt
behoudt hij niettemin de eer en de naam van
dienaar des Woords en heeft de kerk die hij
gediend heeft, naar behoren in zijn levens
onderhoud te voorzien.
Dezelfde verplichting heeft de kerk in het
algemeen ook ten opzichte van weduwen en
wezen der dienaren.
De gezamenlijke kerken onder houden een
algemene kas tot steun aan de plaatselijke
kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten. Aan de generale
synode is het beheer opgedragen.
Met ingang van 1 januari 2013 wordt aan
deze verplichting ook invulling gegeven
door een deelname in het pensioenfonds
Zorg en Welzijn.

Motivatie en opmerkingen
Art. 13 gaat ook over arbeidsongeschiktheid
(AO), zonder emeritaat

Nieuwe tekst (2020)
onderstreping geeft rechts aan wat is
toegevoegd.
Emeritaat en arbeidsongeschiktheid.

De reden is niet relevant en art 13 gaat
intussen over zoveel meer.

Art. 13. Als een dienaar des Woords niet meer
in staat is tot uitoefening van zijn ambt behoudt
hij niettemin de eer en de naam van dienaar des
Enkele taalaanpassingen (onderhouden is één Woords en heeft de kerk die hij gediend heeft,
woord, ‘der’-> ‘van de’, e.d.)
naar behoren in zijn levensonderhoud te
voorzien.

De kas is er ten behoeve van alle
uitkeringen, en betreffen niet alleen meer
emeriti.

Leeswijzer toegevoegd en referentie aan
AOW-gerechtigde leeftijd hier naar toe
verplaatst.

Dezelfde verplichting heeft de kerk in het
algemeen ook ten opzichte van weduwen en
wezen van de dienaren.
De gezamenlijke kerken onderhouden hiervoor
een algemene kas tot steun aan de plaatselijke
kerken. Aan de generale synode is het beheer
opgedragen.
Met ingang van 1 januari 2013 wordt aan deze
verplichting ook invulling gegeven door een
deelname in het pensioenfonds Zorg en
Welzijn.
Emeritaat kan worden aangevraagd rond het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zie
lid 1 t/m 3. Bij langdurige ziekte van een
dienaar die nog niet die leeftijd heeft bereikt,
kan een uitkering worden aangevraagd wegens
arbeidsongeschiktheid, zie lid 4. Voor
uitkeringen bij overlijden zie lid 5.
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Oude tekst (2016+ nov 2019)

Motivatie en opmerkingen

1.a. De emeritaatverklaring geschiedt op
aanvraag van de belanghebbende via de
kerkenraad door de classis, bijgestaan door
de deputaten van de particuliere synode.
Indien niet wegens het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd emeritaat wordt
aangevraagd, dienen attesten van twee
geneesheren te worden overgelegd. In deze
attesten dienen de geneesheren ook aan te
geven in hoeverre er in de komende jaren
medisch gezien nog uitzicht is op gehele of
gedeeltelijke terugkeer in de ambtelijke
dienst en/of deelname aan het arbeidsproces
op andere wijze. (2004)

Emeritus worden is niet meer op basis van
AO. AO wordt besproken in nieuw lid 4. De
procedure maakt geen gebruik meer van
attesten ter classis (maar van een AOverklaring door de arbo-organisatie).

b. Emeritering mag niet plaats hebben,
indien de tuchtmaatregel van schorsing van
toepassing is.
c. Bij ongeschiktheid van een dienaar die
nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft
bereikt, is de kerkenraad gehouden hem
twee jaar ziekteverlof te geven, behoudens
de situatie waarin het duidelijk is dat de
dienaar niet meer in actieve dienst zal
kunnen terugkeren, zulks naar het
gezamenlijk oordeel van kerkenraden en
deputaten art. 13 K.O.
De procedure voor het aanvragen van
emeritaat kan na een periode van tenminste
één jaar ziekteverlof worden gestart. Indien
emeritering plaatsvindt binnen twee jaar na
het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid
dan behoudt de gemeente de financiële
verantwoordelijkheid jegens de predikant tot

Ongewijzigd.

Art 13 beneden AOW-gerechtigde leeftijd
gaat altijd over gezondheidsproblemen.
Ter vermijding van AO is het belangrijk om
steeds ook kleine ziekteperioden te melden
bij de arbo-organisatie. De toevoeging
‘ingaande . . .’, die is overgenomen uit de
GKv regeling, verbindt negatieve
consequenties aan het nalaten daarvan.
De in het verleden in een enkel geval
toegepaste verkorting van de
tweejaarsperiode geeft aanleiding tot
willekeur en onduidelijkheid en wordt
geschrapt. Bij schrijnende noodgevallen,

Nieuwe tekst (2020)
1. Emeritaat
a. De emeritaatverklaring geschiedt op
aanvraag van de belanghebbende via de
kerkenraad door de classis, bijgestaan door de
deputaten van de particuliere synode.

b. Emeritering mag niet plaats hebben, indien
de tuchtmaatregel van schorsing van toepassing
is.
4. Arbeidsongeschiktheid.
a. Bij ongeschiktheid om gezondheidsreden
van een dienaar die nog niet de AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt, is de
kerkenraad gehouden hem twee jaar
ziekteverlof te geven, ingaande per datum
eerste ziektemelding bij de arbo-organisatie;
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Oude tekst (2016+ nov 2019)
aan het einde van die periode. Vanuit
emeritikas kan de gemeente over deze
periode een vergoeding tegemoet zien ter
grootte van de uitkering aan
arbeidsongeschikte predikanten. Na afloop
van de periode van twee jaren wordt
uitgekeerd aan de betrokken predikant.

Motivatie en opmerkingen
waarvoor deze bepaling was bedoeld, kan de
hardheidsclausule worden ingeroepen (bijl.
7A art 17, etc.).

Nieuwe tekst (2020)

d. De classes zijn gehouden bij gevallen van
emeritering beneden de AOW-gerechtigde
leeftijd te onderzoeken of de in art. 13
bedoelde ongeschiktheid tot de dienst
mogelijk heeft opgehouden en dus het
emeritaat moet worden ingetrokken. Door
deputaten art. 13 K.O. wordt ingaande het
jaar 2005 elke drie jaar bij de betreffende
classes nagegaan of deze bepaling wordt
toegepast tot het moment dat de AOWgerechtigde leeftijd wordt bereikt.

In oude regeling betreft emeritering beneden
AOW-gerechtigde leeftijd altijd (een vorm
van) AO, wat in de nieuwe situatie geen
emeritering meer met zich meebrengt. In
plaats van de oude ‘altijd 100%’ komt nu de
beoordeling van de arbo-organisatie.

4d. de classes zijn gehouden zich bij de
aanvraag van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering te
conformeren aan het door de arbo-organisatie
vastgestelde percentage van
arbeidsongeschiktheid dat immers als objectief
gegeven doorslaggevend dient te zijn. Op basis
van het op deze beoordeling vastgestelde
percentage arbeidsongeschiktheid wordt door
emeritikas de uitkering berekend. De arboorganisatie is er voor verantwoordelijk jaarlijks
contact met de predikant te hebben om na te
gaan of dit percentage aangepast moet of kan
worden;

De taak om nadien de vinger aan de pols te
houden wordt belegd bij de onafhankelijke
arbo-organisatie.

Ook een AO-predikant blijft verbonden aan
een kerkenraad die o.a. verantwoordelijk
blijft voor pastorale begeleiding en voor
toezicht op leer en leven.
Als de predikant niet geheel AO wordt
verklaard, is hij in principe beroepbaar voor
het percentage dat hij nog werken kan. Als
beleid geldt: indien 50% of meer
arbeidsgeschikt dan zoeken naar werk als
gemeentepredikant (rolverdeling SKW, EK
en andere deputaatschappen nader vast te
stellen), indien minder dan 50% dan zoeken
naar andere passende arbeid (bestaande

4f. een predikant die geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt wordt verklaard is aan de
gemeente waar hij werkt of werkte verbonden
op dezelfde manier als een emerituspredikant,
maar is beroepbaar voor het
(inkomens)percentage dat hij niet
arbeidsongeschikt is; bij aannemen van zo’n
beroep raakt hij geheel verbonden aan die
nieuwe gemeente
(arbeidsongeschiktheidspercentage plus
resterend percentage);
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2. De generale synode spreekt uit:
a. dat de classes, bijgestaan door de
deputaten ad art. 49 K.O., met alle ernst er
naar zullen staan om het beginsel van art. 13
K.O. te hand haven, volgens welk beginsel
slechts aan dienaren des Woords die door
ouderdom, ziekte of om andere reden
onbekwaam geworden zijn tot uitoefening
van het ambt, emeritaat wordt verleend,
alsmede in enkele andere gevallen.
b. dat bij aanvragen voor emeritering
beneden de leeftijd van AOW-gerechtigde
leeftijd de verklaringen van geneeskundigen
als objectieve gegevens doorslaggevend
dienen te zijn. De classes zijn gerechtigd van
de aanvragende dienaar des Woords te
vragen, dat hij zich onderwerpt aan een
geneeskundig onderzoek door één of meer
door de classis aangewezen geneeskundigen.
c. dat de classis van elke emeritaatverlening
binnen veertien dagen kennis dient te geven
aan deputaten naar art. 13 K.O. (1977)

Motivatie en opmerkingen
dienstverlening via SKW).

Nieuwe tekst (2020)

Vastleggen van overgang AO naar emeritaat.
Op AOW-leeftijd stopt deze. Als er passende
arbeid werd verricht en wordt voortgezet
volgt in plaats van de AO-uitkering een
deeltijdwerkuitkering, anders Bij stoppen
van passende arbeid of als daarvan geen
sprake is (b.v. bij 100%
arbeidsongeschiktheid) volgt emeritaat.

4g. bij het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd eindigt de uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid en kan emeritaat worden
aangevraagd, conform de daarvoor geldende
regels (of een deeltijdwerkuitkering indien
passende arbeid wordt voortgezet).

Zie opmerking dep KOKR bij nieuw lid 4c.
Ingeval van AO wordt geen emeritaat
verleend.
‘andere gevallen’ is een rudiment uit de tijd
dat hoogleraren bij hun benoeming met
emeritaat gingen; dat doen we terecht al lang
niet meer (input KOKR).
Dit was vooral een herhaling van lid 1a, en is
in de nieuwe regeling geheel anders, zoals nu
beschreven in nieuw lid 4.

AO-aanvraag is zonder emeritaat maar moet
wel gemeld worden aan deputaten
emeritikas, evenals uitkering wegens
deeltijdwerk.

6. De generale synode spreekt verder uit:
a. dat de classes, met betrekking tot emeritaat
bijgestaan door de deputaten ad art. 49 K.O.,
met alle ernst er naar zullen staan om het
beginsel van art. 13 K.O. te handhaven,
volgens welk beginsel slechts aan dienaren des
Woords die door ouderdom of
arbeidsongeschiktheid onbekwaam geworden
zijn tot uitoefening van het ambt, daarvoor een
uitkering wordt verleend;

6b. dat de classis van elke emeritaatverlening
of aanvraag van een uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid of deeltijdwerk binnen
veertien dagen kennis dient te geven aan
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Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst (2020)
deputaten naar art. 13 K.O.;

Tekst aangepast, jaartal hoort bij oude tekst
d. dat de deputaten ad art. 13 K.O. verplicht
zijn op aanvrage van de betrokken
kerkenraad de emeriterende kerk financiële
steun te bieden overeenkomstig de daarvoor
geldende regels.

Ingeval AO (en deeltijd na AOW-leeftijd)
nog geen emeritaat, dus geen emeriterende
kerk.

6c. dat de deputaten ad art. 13 K.O. verplicht
zijn op aanvrage van de betrokken kerkenraad
hem de financiële steun te bieden
overeenkomstig de daarvoor geldende regels;

3. Als een predikant emeritus wordt
verklaard, gelden de volgende regels:
a. het emeritaat gaat in op de dag, daarvoor
door de classis bepaald;

Ongewijzigd

2. Als een predikant emeritus wordt verklaard,
gelden de volgende regels:
a. het emeritaat gaat in op de dag, daarvoor
door de classis bepaald;

b. vanaf de datum waarop het emeritaat
ingaat, behoudt hij nog drie maanden het
genot van traktement en pastorie dan wel
van een andersoortige uitkering zoals de
uitkering voortijdige ambtsbeëindiging;

Lid 2b heeft betrekking op ‘gewoon’
emeritaat, niet op aanvang
arbeidsongeschiktheid (die immers is
voorafgegaan door twee jaar ziekteverlof).
Een ‘andersoortige uitkering’ zou dan nu ook
kunnen slaan op de AO-uitkering op het
moment dat die eindigt wegens het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd – en dat
was natuurlijk niet de bedoeling van dit
artikel.

2b. vanaf de datum waarop het emeritaat
ingaat, behoudt hij nog drie maanden het genot
van traktement en pastorie dan wel van de
uitkering voortijdige ambtsbeëindiging;

een predikantsweduwe behoudt gedurende
drie maanden na het overlijden van haar
echtgenoot het recht op het volle traktement
en op het bewonen van de pastorie.
Uitkeringen van PFZW over deze drie
maanden worden in mindering gebracht op
het doorbetaalde volle traktement;

De oude tekst is te ruim, immers de
echtgenote van een (al jaren)
emerituspredikant is bij diens overlijden ook
‘predikantsweduwe’, maar dan vast geen
recht op 3 maanden vol traktement en
pastorie. Toegevoegd uitkering naar art 13
K..O. (is de AO- of deeltijdwerkuitkering);
het gaat hier dus over een regeling voor
weduwen van actieve predikanten. Met
‘pastorie’ wordt mede bedoeld de situaties
waar sprake is van een huur- of eigen

5b. een predikantsweduwe die achterblijft in
een pastorie behoudt gedurende drie maanden
na het overlijden van haar echtgenoot het recht
op het volle traktement en op het bewonen van
de pastorie dan wel van een uitkering naar art
13 K.O. Uitkeringen van PFZW over deze drie
maanden worden in mindering gebracht op het
doorbetaalde volle traktement of uitkering naar
art 13 K.O.;
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Oude tekst (2016+ nov 2019)

Motivatie en opmerkingen
woning. Merk op dat in bijlage 7 is geregeld
dat weduwen van emeriti vijf maanden recht
houden op de volle emeritusuitkering.

Nieuwe tekst (2020)

c. na het verstrijken van die termijn begint
Ongewijzigd.
de uitkering tot het bedrag, waarvoor de
gemeente zich garant heeft gesteld, als in de
beroepsbrief omschreven en overeenkomstig
de richtlijnen, door de generale synode
vastgesteld in de instructie voor de deputaten
ad art. 13 K.O.;

2c. na het verstrijken van die termijn begint de
uitkering tot het bedrag, waarvoor de gemeente
zich garant heeft gesteld, als in de beroepsbrief
omschreven en overeenkomstig de richtlijnen,
door de generale synode vastgesteld in de
instructie voor de deputaten ad art. 13 K.O.;

d. de bovengenoemde termijn van drie
maanden geldt niet bij emeritering of
overlijden van een predikant die bijzondere
arbeid verrichtte naar artikel 6 K.O. en zijn
traktement niet ontving van zijn kerkenraad
of van enig deputaatschap in onze kerken;
(1986)

Ongewijzigd.

2d. de bovengenoemde termijn van drie
maanden geldt niet bij emeritering of
overlijden van een predikant die bijzondere
arbeid verrichtte naar artikel 6 K.O. en zijn
traktement niet ontving van zijn kerkenraad of
van enig deputaatschap in onze kerken; (1986)

e. bij emeritering na toepassing van de
bepaling 1c begint de uitkering op de datum
van emeritering, met dien verstande dat de
kerkenraad deze uitkering dient aan te vullen
tot het onder 3b genoemde genot. (1992)

In oude tekst handelt lid 1c over
arbeidsongeschiktheid. Bij emeritering na
AO kan van een kerkenraad niet verlangd
worden dat 3 maanden pastorie en volledig
traktement wordt nabetaald. Ook vervalt
hiermee de plicht om 3 maanden aan te
vullen bij aanvang AO-uitkering, de
kerkenraad heeft dan immers al twee jaar
ziekteverlof achter de rug.

4. Bij het overlijden van een predikant,
hetzij in actieve dienst of na reeds verleend
emeritaat, die een weduwe en/of kinderen
nalaat, verzoekt de desbetreffende
kerkenraad binnen veertien dagen na dit

Situaties met uitkering toegevoegd in de
tekst.

5. Overlijden
a. Bij het overlijden van een predikant, hetzij in
actieve dienst of na reeds verleend emeritaat of
een uitkering ontvangend wegens
arbeidsongeschiktheid of voortijdige
ambtsbeëindiging, die een weduwe en/of

9.06/54
Oude tekst (2016+ nov 2019)
overlijden aan deputaten ad art. 13 K.O.
financiële steun ten behoeve van de
voorziening in het levensonderhoud van de
weduwe en/of haar kinderen.
Tevens wordt, in geval van een overlijden
van een predikant in actieve dienst, door de
desbetreffende kerkenraad PFZW
geïnformeerd. Bij overlijden van een
emeritus
predikant informeren de nagelaten
betrekkingen PFZW.

Motivatie en opmerkingen

5. Er is geen bezwaar een emerituspredikant
tot deputaat te benoemen.

Dit lid geldt ook voor AO, waarbij we er van
uitgaan dat een predikant in zijn reactie naar
een deputaatschap verantwoord rekening
houdt met zijn gezondheidssituatie.

6. Een predikantsweduwe die hertrouwt,
heeft geen recht meer op een uitkering uit de
emeritikas. Als de echtgenoot, met wie zij
als weduwe is getrouwd, komt te overlijden,
krijgt zij met ingang van de datum van dit
overlijden weer aanspraak op de weduweuitkering uit de kas, echter met aftrek van
inkomsten die zij geniet als gevolg van haar
laatste huwelijk.

De uitkeringen van PFZW aan de
predikantsweduwe worden levenslang
uitgekeerd.

PFZW wordt tegenwoordig door de
burgerlijke stand geïnformeerd.

Als de weduwe en/of haar partner kiezen
voor een geregistreerd partnerschap in plaats
van voor een huwelijk, is het rechtvaardig
dat ook dan de weduwe-uitkering zal
stoppen.
Dit is wel waar, maar gaat buiten deputaten
emeritikas om.

Nieuwe tekst (2020)
kinderen nalaat, verzoekt de desbetreffende
kerkenraad binnen veertien dagen na dit
overlijden aan deputaten ad art. 13 K.O.
financiële steun ten behoeve van de
voorziening in het levensonderhoud van de
weduwe en/of haar kinderen.

6d. er is geen bezwaar een arbeidsongeschikte
of emerituspredikant tot deputaat te benoemen;

5c. een predikantsweduwe die hertrouwt, heeft
geen recht meer op een uitkering uit de
emeritikas. Als de echtgenoot, met wie zij als
weduwe is getrouwd, komt te overlijden, krijgt
zij met ingang van de datum van dit overlijden
weer aanspraak op de weduwe-uitkering uit de
kas, echter met aftrek van inkomsten die zij
geniet als gevolg van haar laatste huwelijk;
onder hertrouwen of huwelijk wordt in dit
verband tevens verstaan een geregistreerd
partnerschap;
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7. Uit de algemene kas tot steun aan de
kerken ten behoeve van de verzorging van
emeriti predikanten, predikantsweduwen en
–wezen kan geen steun verleend worden ter
verzorging van broeders, die volgens art. 3
K.O. de kerken met het spreken van een
stichtelijk woord hebben gediend, of van
hun weduwen en wezen.
8. Eventuele gehele of gedeeltelijke
voorziening in het onderhoud van haar die
een ongehuwde predikant heeft verzorgd,
behoort tot de competentie van de
desbetreffende kerkenraad.
(Instructie voor de deputaten naar art. 13
K.O.: bijlage 7.)
GS2019 besloot: Aan art. 13 K.O. wordt een
artikel 9 toegevoegd met regelingen
betreffende flexibel emeritaat,
arbeidsongeschiktheid en deeltijdwerk. Dit
artikel 9 heeft voorrang op de bestaande
regelingen.
9. a. Een predikant kan tot maximaal 5 jaar
voor het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd emeritaat aanvragen. De
emeritaatsuitkering wordt gekort met een op
het moment van de aanvraag nader te
bepalen percentage voor elk jaar eerder
stoppen.

Motivatie en opmerkingen
De strekking is dezelfde, in compacter en
moderner taalgebruik.

Nieuwe tekst (2020)
6e. de emeritikas verleent geen uitkering aan
broeders die naar art 3. K.O de kerken hebben
gediend, of aan hun weduwen en wezen.

De verwijzing naar bijlage 7 komt nu na 6e.

(Instructie voor de deputaten naar art. 13 K.O.:
bijlage 7).

Veronderstelling weggehaald dat
verzorgende een vrouw zou zijn.
De verwijzing naar bijlage 7 komt nu na 6e.

5d. eventuele gehele of gedeeltelijke
voorziening in het onderhoud van degene die
een ongehuwde predikant heeft verzorgd,
behoort tot de competentie van de
desbetreffende kerkenraad.

Voorrangsregeling overbodig nu de zaken in
alle leden van art 13 en bijlage 7 zijn
verwerkt.

3. Vervroegd of (deels) uitgesteld emeritaat.

Ongewijzigd

a. Een predikant kan tot maximaal 5 jaar voor
het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
emeritaat aanvragen. De emeritaatsuitkering
wordt gekort met een op het moment van de
aanvraag nader te bepalen percentage voor elk
jaar eerder stoppen;
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b. In geval van gehele of gedeeltelijke
arbeidsongeschiktheid van langdurige aard
wordt geen emeritaat verleend, maar kan na
verloop van 2 jaar bij de classis een
uitkering wegens arbeidsongeschiktheid
worden aangevraagd op grond van een
medische en arbeidsdeskundige beoordeling
van de door de aan KerkenWerk (KeW)
verbonden arbo-organisatie.

Motivatie en opmerkingen
Tijdstip gecorrigeerd (niet na verloop van de
twee jaar maar nog daarbinnen). Rol classis
vermeld in 4c.
Correcte naamgeving toegepast

Deze zin komt nu terug in lid 4d.
Op basis van het op deze beoordeling
vastgestelde percentage
arbeidsongeschiktheid wordt door emeritikas
de uitkering berekend.
Nieuw 4c en 4e: enige praktische
toevoegingen conform de aanvraag van AOuitkering.

Nieuwe tekst (2020)
4b. wanneer voor het einde van de tweejaars
periode blijkt dat er sprake blijft van gehele of
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van
langdurige aard, kan een uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd op
grond van een medische en arbeidskundige
beoordeling door de aan steunpunt kerkenwerk
verbonden arbo-organisatie;

4c. de aanvraag geschiedt op aangeven van de
belanghebbende of de arbo-organisatie via de
kerkenraad door de classis.

Merk op dat in 4c dep. Art 49 niet worden
genoemd; uit een brief van dep KOKR
citeren we: ‘De classis wordt altijd betrokken
in een wijziging van de beroepsbrief. Zij
heeft daarbij een goedkeuringsrecht: zij moet
immers controleren of alles conform de
kerkelijke randvoorwaarden is. Dat is bij
ziekte ook zo: de doorslaggevende attesten
van artsen. Het is voor discussie vatbaar of
deputaten art. 49 K.O. erbij moeten zijn. De
attesten van de artsen zijn immers
doorslaggevend. Er valt voor te pleiten dat
deze deputaten alleen worden opgeroepen
wanneer er sprake is van echt emeritaat.’
4e. de uitkering gaat in op de dag, daarvoor
door de classis bepaald, maar niet eerder dan
twee jaar na de eerste ziekmelding;
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c. In overleg met de gemeente en/of de
classis kan de predikant besluiten om na het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
door te werken voor bijvoorbeeld 50 of 75%.
De emeritikas kan dan 50 of 25% van de
standaard-emeritaatsuitkering aanvullen als
deeltijdwerkuitkering. Ook voor het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd
kan de predikant besluiten minder te gaan
werken, maar er bestaat dan geen recht op
een uitkering;

Motivatie en opmerkingen
Toestemming van de classis is niet optioneel
(zie commentaar dep KOKR bij 4c) en is
apart benoemd in de nieuwe laatste zin van
dit lid.
Maak duidelijk dat het gaat om voorbeelden
en niet om een beperking tot deze twee
percentages.
Bij deeltijdwerkuitkering: emeritikas keert
uit over de dienstjaren vóór 2013; over de
jaren daarna kunnen desgewenst afspraken
met PFZW worden gemaakt, ook voor
minder werken vóór de AOW-gerechtigde
leeftijd (b.v. hoog/laag constructies).

Nieuwe tekst (2020)
3b. in overleg met de kerkenraad kan de
predikant besluiten om na het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd door te werken voor
bijvoorbeeld 50 of 75%. De emeritikas kan dan
(bij deze twee voorbeelden) 50 of 25% van de
standaard-emeritaatsuitkering aanvullen als
deeltijdwerkuitkering, rekening houdend met
zijn persoonlijke uitkeringsfactor. Ook voor het
bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd kan
de predikant in overleg met de kerkenraad
besluiten minder te gaan werken, maar er
bestaat dan geen recht op een uitkering.
Omdat bij beide soorten besluit de
voorwaarden van de beroepsbrief worden
aangepast, dient de classis hiermee in te
stemmen, van welke instemming binnen
veertien dagen kennis wordt gegeven aan
deputaten ad art 13 K.O.
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Bijlage 1b: Aanpassingen in artikel 13 K.O. (nieuwe volgorde)
Emeritaat en arbeidsongeschiktheid.
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Art. 13. Als een dienaar des Woords niet meer in staat is tot uitoefening van zijn ambt
behoudt hij niettemin de eer en de naam van dienaar des Woords en heeft de kerk die hij
gediend heeft, naar behoren in zijn levensonderhoud te voorzien.
Dezelfde verplichting heeft de kerk in het algemeen ook ten opzichte van weduwen en
wezen van de dienaren. De gezamenlijke kerken onderhouden hiervoor een algemene kas
tot steun aan de plaatselijke kerken. Aan de generale synode is het beheer opgedragen. Met
ingang van 1 januari 2013 wordt aan deze verplichting ook invulling gegeven door een
deelname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Emeritaat kan worden aangevraagd rond het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd,
zie lid 1 t/m 3. Bij langdurige ziekte van een dienaar die nog niet die leeftijd heeft bereikt,
kan een uitkering worden aangevraagd wegens arbeidsongeschiktheid, zie lid 4. Voor
uitkeringen bij overlijden zie lid 5.
1. Emeritaat
a. De emeritaatverklaring geschiedt op aanvraag van de belanghebbende via de
kerkenraad door de classis, bijgestaan door de deputaten van de particuliere synode;
b. emeritering mag niet plaats hebben, indien de tuchtmaatregel van schorsing van
toepassing is.
2. Als een predikant emeritus wordt verklaard, gelden de volgende regels:
a. het emeritaat gaat in op de dag, daarvoor door de classis bepaald;
b. vanaf de datum waarop het emeritaat ingaat, behoudt hij nog drie maanden het
genot van traktement en pastorie dan wel van de uitkering voortijdige
ambtsbeëindiging;
c. na het verstrijken van die termijn begint de uitkering tot het bedrag, waarvoor de
gemeente zich garant heeft gesteld, als in de beroepsbrief omschreven en
overeenkomstig de richtlijnen, door de generale synode vastgesteld in de instructie
voor de deputaten ad art. 13 K.O.;
d. de bovengenoemde termijn van drie maanden geldt niet bij emeritering of
overlijden van een predikant die bijzondere arbeid verrichtte naar artikel 6 K.O. en
zijn traktement niet ontving van zijn kerkenraad of van enig deputaatschap in onze
kerken; (1986)
3. Vervroegd of (deels) uitgesteld emeritaat.
a. Een predikant kan tot maximaal 5 jaar voor het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd emeritaat aanvragen. De emeritaatsuitkering wordt gekort met een op het
moment van de aanvraag nader te bepalen percentage voor elk jaar eerder stoppen;
b. in overleg met de kerkenraad kan de predikant besluiten om na het bereiken van de
AOW-gerechtigde leeftijd door te werken voor bijvoorbeeld 50 of 75%. De
emeritikas kan dan (bij deze twee voorbeelden) 50 of 25% van de standaardemeritaatsuitkering aanvullen als deeltijdwerkuitkering, rekening houdend met zijn
persoonlijke uitkeringsfactor. Ook voor het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd kan de predikant in overleg met de kerkenraad besluiten minder te gaan
werken, maar er bestaat dan geen recht op een uitkering. Omdat bij beide soorten
besluit de voorwaarden van de beroepsbrief worden aangepast, dient de classis

9.06/59
hiermee in te stemmen, van welke instemming binnen veertien dagen kennis wordt
gegeven aan deputaten ad art 13 K.O.
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4. Arbeidsongeschiktheid.
a. Bij ongeschiktheid om gezondheidsreden van een dienaar die nog niet de AOWgerechtigde leeftijd heeft bereikt, is de kerkenraad gehouden hem twee jaar
ziekteverlof te geven, ingaande per datum eerste ziektemelding bij de arboorganisatie;
b. wanneer voor het einde van de tweejaars periode blijkt dat er sprake blijft van
gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van langdurige aard, kan een
uitkering wegens arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd op grond van een
medische en arbeidskundige beoordeling door de aan steunpunt kerkenwerk
verbonden arbo-organisatie;
c. de aanvraag geschiedt op aangeven van de belanghebbende of de arbo-organisatie
via de kerkenraad door de classis;
d. de classes zijn gehouden zich bij de aanvraag van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering te conformeren aan het door de arbo-organisatie
vastgestelde percentage van arbeidsongeschiktheid dat immers als objectief
gegeven doorslaggevend dient te zijn. Op basis van het op deze beoordeling
vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid wordt door emeritikas de uitkering
berekend. De arbo-organisatie is er voor verantwoordelijk jaarlijks contact met de
predikant te hebben om na te gaan of dit percentage aangepast moet of kan worden;
e. de uitkering gaat in op de dag, daarvoor door de classis bepaald, maar niet eerder
dan twee jaar na de eerste ziekmelding;
f. een predikant die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt verklaard is aan de
gemeente waar hij werkt of werkte verbonden op dezelfde manier als een
emerituspredikant, maar is beroepbaar voor het (inkomens)percentage dat hij niet
arbeidsongeschikt is; bij aannemen van zo’n beroep raakt hij geheel verbonden aan
die nieuwe gemeente (arbeidsongeschiktheidspercentage plus resterend
percentage);
g. bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd eindigt de uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid en kan emeritaat worden aangevraagd, conform de daarvoor
geldende regels (of een deeltijdwerkuitkering indien passende arbeid wordt
voortgezet).
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5. Overlijden
a. Bij het overlijden van een predikant, hetzij in actieve dienst of na reeds verleend
emeritaat of een uitkering ontvangend wegens arbeidsongeschiktheid of voortijdige
ambtsbeëindiging, die een weduwe en/of kinderen nalaat, verzoekt de
desbetreffende kerkenraad binnen veertien dagen na dit overlijden aan deputaten ad
art. 13 K.O. financiële steun ten behoeve van de voorziening in het
levensonderhoud van de weduwe en/of haar kinderen.
b. een predikantsweduwe die achterblijft in een pastorie behoudt gedurende drie
maanden na het overlijden van haar echtgenoot het recht op het volle traktement en
op het bewonen van de pastorie dan wel van een uitkering naar art 13 K.O.
Uitkeringen van PFZW over deze drie maanden worden in mindering gebracht op
het doorbetaalde volle traktement of uitkering naar art 13 K.O.;
c. een predikantsweduwe die hertrouwt, heeft geen recht meer op een uitkering uit de
emeritikas. Als de echtgenoot, met wie zij als weduwe is getrouwd, komt te
overlijden, krijgt zij met ingang van de datum van dit overlijden weer aanspraak op
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de weduwe-uitkering uit de kas, echter met aftrek van inkomsten die zij geniet als
gevolg van haar laatste huwelijk; onder hertrouwen of huwelijk wordt in dit
verband tevens verstaan een geregistreerd partnerschap;
d. eventuele gehele of gedeeltelijke voorziening in het onderhoud van degene die een
ongehuwde predikant heeft verzorgd, behoort tot de competentie van de
desbetreffende kerkenraad.
6. De generale synode spreekt verder uit:
a. dat de classes, met betrekking tot emeritaat bijgestaan door de deputaten ad art. 49
K.O., met alle ernst er naar zullen staan om het beginsel van art. 13 K.O. te
handhaven, volgens welk beginsel slechts aan dienaren des Woords die door
ouderdom of arbeidsongeschiktheid onbekwaam geworden zijn tot uitoefening van
het ambt, daarvoor een uitkering wordt verleend;
b. dat de classis van elke emeritaatverlening of aanvraag van een uitkering wegens
arbeidsongeschiktheid of deeltijdwerk binnen veertien dagen kennis dient te geven
aan deputaten naar art. 13 K.O.;
c. dat de deputaten ad art. 13 K.O. verplicht zijn op aanvrage van de betrokken
kerkenraad hem de financiële steun te bieden overeenkomstig de daarvoor geldende
regels;
d. er is geen bezwaar een arbeidsongeschikte of emerituspredikant tot deputaat te
benoemen;
e. de emeritikas verleent geen uitkering aan broeders die naar art 3. K.O de kerken
hebben gediend, of aan hun weduwen en wezen.
(Instructie voor de deputaten naar art. 13 K.O.: bijlage 7).
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Bijlage 2: Aanpassingen in bijlage 7 K.O.
Oude tekst
Bijlage 7 (art. 13 K.O.)

Motivatie en opmerkingen
Doorhalingen geven links aan wat
weggehaald is, onderstrepingen geven
rechts aan wat toegevoegd is.

Nieuwe tekst
Bijlage 7 (art. 13 K.O.)

Bijlage 7A
De bepalingen in deze bijlage 7A hebben
betrekking op een verdere uitwerking van art. 13
K.O. en betreffen de uitkeringen die tot en met
Ongewijzigd
2013 zijn ingegaan. Hieronder worden ook
verstaan weduwen- en wezenuitkeringen die na
2013 kunnen opkomen door overlijden van de
emerituspredikant die tot en met 2013 een
uitkering genoot.
Ook gelden deze bepalingen voor de in artikel
23 genoemde categorie predikanten. De
artikelen 1 tot en met 4 en 20 tot en met 23
betreffen algemene bepalingen. Vanaf art. 5 tot
en met 19 zijn de regels met betrekking tot de
uitkeringen opgenomen.

Bijlage 7A
De bepalingen in deze bijlage 7A hebben
betrekking op een verdere uitwerking van art.
13 K.O. en betreffen de uitkeringen die tot en
met 2013 zijn ingegaan. Hieronder worden
ook verstaan weduwen- en wezenuitkeringen
die na 2013 kunnen opkomen door overlijden
van de emerituspredikant die tot en met 2013
een uitkering genoot.
Ook gelden deze bepalingen voor de in artikel
23 genoemde categorie predikanten. De
artikelen 1 tot en met 4 en 20 tot en met 24
betreffen algemene bepalingen. Vanaf art. 5
tot en met 19 zijn de regels met betrekking tot
de uitkeringen opgenomen.

Art. 1.
De plaatselijke kerken zijn verplicht
overeenkomstig Gods Woord in het
levensonderhoud van hun emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen op een
verantwoorde wijze te voorzien. De kerken
hebben aan deze verplichting uitdrukking
gegeven in art. 13 K.O.

Ongewijzigd

Art. 1.
De plaatselijke kerken zijn verplicht
overeenkomstig Gods Woord in het
levensonderhoud van hun
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen op een verantwoorde wijze te
voorzien. De kerken hebben aan deze
verplichting uitdrukking gegeven in art. 13
K.O.

Art. 2.
Er bestaat een algemene kas, die gerechtigd is
aan de plaatselijke kerken uitkeringen te doen
om aan de in art. 1 bedoelde verplichtingen te
helpen voldoen. In overleg met de
desbetreffende kerkenraden kunnen de

Arbeidsongeschikten en deeltijdwerkers

Art. 2.
Er bestaat een algemene kas, die gerechtigd is
aan de plaatselijke kerken uitkeringen te doen
om aan de in art. 1 bedoelde verplichtingen te
helpen voldoen. In overleg met de
desbetreffende kerkenraden kunnen de
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Oude tekst
uitkeringen uit de kas ook rechtstreeks aan de
belanghebbende emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen worden gedaan.
Art. 3.
Het beheer van de kas is opgedragen aan zeven
deputaten, die daartoe machtiging en instructie
ontvangen van de generale synode. De
voorzitter, de eerste en de tweede
penningmeester en de vier deputaten worden
benoemd door de generale synode voor de
periode die ligt tussen de benoemende en de
volgende generale synode. Zij zijn
herbenoembaar. Voor de vier deputaten worden
ook secundi benoemd.
Deputaten zijn verplicht op aanvraag van de
desbetreffende kerkenraad steun te
verlenen, overeenkomstig de in deze instructie
gestelde regels.
Art. 4.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een classis
bericht van emeritaatverlening hebben
ontvangen, zenden zij aan de desbetreffende
kerkenraad een formulier met verzoek de daarop
gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 5.
De uitkeringen uit de kas aan de
emerituspredikanten en de predikantsweduwen
zijn afgeleid van de door de generale synode
vastgestelde uitkeringsgrondslag. Deze is vanaf
2012 gefixeerd op 130% van het middelloon

Motivatie en opmerkingen
zijn nog geen emeritus.

Na overdracht van werk aan het
dienstenbureau kan het werk van eerste en
tweede penningmeester door één deputaat
uitgevoerd worden. Dat is overzichtelijker
en goedkoper.
Conform eerder GS-besluit geen secundi
meer.

Geen emeritus bij arbeidsongeschiktheid
en deeltijdwerk.

Historie uit 2012 niet meer van belang
voor deze bijlage.

Nieuwe tekst
uitkeringen uit de kas ook rechtstreeks aan de
belanghebbende predikanten,
predikantsweduwen en -wezen worden
gedaan.
Art. 3.
Het beheer van de kas is opgedragen aan zes
deputaten, die daartoe machtiging en
instructie ontvangen van de generale synode.
De voorzitter, de penningmeester en de vier
deputaten worden benoemd door de generale
synode voor de periode die ligt tussen de
benoemende en de volgende generale synode.
Zij zijn herbenoembaar. Deputaten zijn
verplicht op aanvraag van de desbetreffende
kerkenraad steun te verlenen, overeenkomstig
de in deze instructie gestelde regels.

Art. 4.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een
classis bericht ontvangen van
emeritaatverlening, deeltijdwerk of
arbeidsongeschiktheid, zenden zij aan de
desbetreffende kerkenraad een formulier met
verzoek de daarop gevraagde inlichtingen te
verstrekken.
Art. 5.
De uitkeringen uit de kas aan de
emerituspredikanten en de
predikantsweduwen zijn vastgesteld door de
generale synode en kunnen jaarlijks door
middel van indexering worden aangepast.
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Oude tekst
(gemiddelde van de aanvaarde
minimumtraktementen gedurende 37 jaren). De
in art. 7 en 12 bedoelde uitkeringen kunnen
jaarlijks door middel van indexering worden
aangepast.
Voor het toepassen van indexering gelden de
volgende regels:
a. deputaten emeritikas volgen het
indexeringsbeleid van PFZW.
b. indexeert PFZW dan volgt emeritikas,
waarbij het door PFZW gehanteerde
percentage als maximum geldt. Het
indexeringspercentage zal lager zijn indien
het behaalde beleggingsresultaat van
emeritikas over het voorgaande jaar, zoals
berekend door de vermogensbeheerder,
onder aftrek van 1%-punt, een lager niveau
heeft dan dat van PFZW.
c. als de indexering van PFZW negatief is,
beraden deputaten emeritikas zich op de
situatie.

Motivatie en opmerkingen

Art. 6.
De uitkeringen worden per kwartaal bij
vooruitbetaling gedaan.

Artikelen 6 en 7 samengenomen want
beide zeer kort na aanpassing en hebben
hetzelfde onderwerp.

Nieuwe tekst

Voor het toepassen van indexering gelden de
volgende regels:
a. deputaten emeritikas volgen het
indexeringsbeleid van PFZW.
Om iets te baseren op een beleggingsresultaat
b. indexeert PFZW dan volgt emeritikas,
van slechts 1 jaar is onjuist. Alleen als er
waarbij het door PFZW gehanteerde
dringende redenen zijn willen we afwijken van
percentage als maximum geldt, tenzij er
de indexering die PFZW toepast.
dringende redenen zijn om daarvan af te
wijken.
c. als de indexering van PFZW negatief is,
beraden deputaten emeritikas zich op de
situatie.

Betaling per maand sluit aan bij
maatschappelijke financiële processen en
vermindert de noodzaak tot correctie bij
overlijden. De overgang zal overlegd
worden met het dienstenbureau en vooraf
goed worden aangekondigd. Ontvangers
van uitkeringen gaan er in totaal niet op
voor- of achteruit.

Art. 6.
De uitkeringen worden per maand bij
vooruitbetaling gedaan. Voor de actuele
hoogte van de diverse uitkeringen voor
emerituspredikanten wordt verwezen naar de
handleiding op www.cgk.nl/emeritikas .
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Oude tekst
Art. 7.
Voor de actuele hoogte van de diverse
uitkeringen voor emerituspredikanten wordt
verwezen naar ‘Overzicht uitkeringen emeriti’
op www.cgk.nl/emeritikas .
Bovendien worden aan emerituspredikanten
beneden de AOW-gerechtigde leeftijd de hun
opgelegde aanslagen in de premieheffing voor
de volksverzekeringen gerestitueerd voor zover
de aanslagen betrekking hebben op de tijd die
valt na de datum waarop hun uitkering uit de
emeritikas is ingegaan.
Art. 8.
Op de uitkering ingevolge art. 7 voor
emerituspredikanten met een AOW- gerechtigde
leeftijd worden in mindering gebracht:
a. inkomsten die predikanten genieten uit
hoofde van de vervulling van bijzondere
arbeid, als bedoeld in art. 6 K.O., inclusief
een hun als zodanig toegekend pensioen,
voor zover die 15% van de
uitkeringsgrondslag zoals vermeld in
artikel 5 te boven gaan;
b. pensioenrechten die voortvloeien uit de
vervulling van functies vóór en/of
nevenfuncties tijdens de ambtsperiode,
voor zover die 15% van de
uitkeringsgrondslag zoals vermeld in
artikel 5 te boven gaan;
c. de korting op de AOW-uitkering, die
voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn
gedurende het verblijf buitenslands.

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst

Genoemd overzicht staat niet apart op de
website.
Compensatie van premieheffing voor
volksverzekeringen is voor nieuwe
gevallen al in 2007 afgeschaft door de
synode. Indien deze achterhaalde situatie
nog in een enkel geval praktijk zou zijn,
dan krijgen betreffende
uitkeringsgerechtigden een persoonlijk
brief waarin wordt aangegeven dat in hun
geval die compensatie blijft doorgaan.
Hernummering van artikelen
Artikel geldt ook voor vervroegd
emeritaat.
Oude tekst kon gelezen worden als
drempel per opgesomd punt ipv drempel
voor geheel ervan.
15% van uitkeringsgrondslag was al
vervallen (want uitkeringsgrondslag
vervallen als basis)

Een korting in mindering brengen is
verwarrend; bedoeling was: eventuele
AOW-korting wordt niet gecompenseerd.

Art. 7.
Op de uitkering ingevolge art. 2 voor
emerituspredikanten worden in mindering
gebracht:
a. inkomsten die predikanten genieten uit
hoofde van de vervulling van bijzondere
arbeid, als bedoeld in art. 6 K.O.,
inclusief een hun als zodanig toegekend
pensioen;
b. pensioenrechten die voortvloeien uit de
vervulling van functies vóór en/of
nevenfuncties tijdens de ambtsperiode.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor het bedrag dat
het pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten tezamen een vrijgestelde drempel
(genoemd in de handleiding) te boven gaan.
De AOW-korting, die voortvloeit uit het nietverzekerd zijn gedurende een buitenlands
verblijf wordt niet gecompenseerd.
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Oude tekst

Motivatie en opmerkingen
Nieuw artikel over inhoudingen op
deeltijdwerkuitkering.

Art. 9.
Op de uitkering ingevolge art. 7 aan
emerituspredikanten beneden de AOWgerechtigde leeftijd worden in mindering
gebracht:
a. inkomsten als genoemd in art. 8 sub a;
b. inkomsten uit arbeid, van welke aard die
ook moge zijn, voor zover deze 15% van de
uitkeringsgrondslag zoals vermeld in art. 5
te boven gaan;
c. pensioenrechten als omschreven en beperkt
in art. 8 sub b.

‘emerituspredikanten beneden de AOWgerechtigde leeftijd’ was in oude regeling
gelijk aan: arbeidsongeschikten. Dat
aangepast en gevolgen en uitwerking van
genomen GS-besluit ingebracht:
- je kunt ook deels AO zijn
- Inzet SKW / arbo-organisatie
- Bij gebrek aan passend werk past EK
bij
- 15% uitkeringsgrondslag gold al niet
meer
- Kosten arbo zijn voor EK
Samenvatting: alle kosten rondom
arbeidsongeschiktheid zijn voor de

Nieuwe tekst
Art 8.
Op de uitkeringen wegens deeltijdwerk na de
AOW-gerechtigde leeftijd worden in
mindering gebracht:
a. inkomsten uit hoofde van een functie in
bijzondere dienst (bijv. ziekenhuispastor
etc.), inclusief pensioen, tenzij dit het
afgesproken deeltijdwerk betreft;
b. pensioenrechten die voortvloeien uit
vroegere (neven)functies.
c. inkomsten uit werkzaamheden die een
predikant nog verricht naast het
afgesproken deeltijdwerk.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor het bedrag dat
het pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten tezamen een vrijgestelde drempel
(genoemd in de handleiding) te boven gaan,
welke drempel vermenigvuldigd wordt met
100% minus het deeltijdpercentage.
Art. 9.
De basisuitkering aan een deels
arbeidsongeschikte predikant wordt berekend
als de uitkering aan een volledig
arbeidsongeschikte predikant maal het
percentage arbeidsongeschiktheid zoals
vastgesteld door de arbo-organisatie. Zolang
een deels arbeidsongeschikte predikant geen
of onvoldoende passend werk heeft kunnen
aanvaarden wordt de uitkering aangevuld tot
het bedrag dat geldt voor een volledig
arbeidsongeschikte predikant; dit geldt ook
bij gedwongen stoppen van zulk werk als het
eerder wel gedaan werd.
Op de basisuitkering worden geen inkomsten
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Oude tekst

Motivatie en opmerkingen
emeritikas.

Nieuwe tekst
in mindering gebracht. Op de aanvullende
uitkering ingevolge arbeidsongeschiktheid
Merk op dat, mede om het zoeken van
worden in mindering gebracht:
passende arbeid te stimuleren, de
a. inkomsten als genoemd in art. 7 sub a;
inhouding van inkomsten voor de
b. inkomsten uit arbeid, van welke aard die
aanvullende AO-uitkering glijdend
ook moge zijn;
verloopt van 0% zolang minder verdiend
c. pensioenrechten als omschreven en
wordt dan de drempel die ook voor emeriti
beperkt in art. 7 sub b.
geldt, tot 100% bij inkomsten die gelijk
De mate van mindering hangt af van de
zijn aan het veronderstelde overgebleven
hoogte van de genoemde inkomsten in relatie
verdienvermogen.
tot het vastgestelde verdienvermogen ondanks
arbeidsongeschiktheid; als dat
Immers als met passende arbeid het
verdienvermogen daadwerkelijk wordt
beoogde inkomenspercentage
gerealiseerd is de aanvullende uitkering nihil,
daadwerkelijk wordt verdiend, is het niet
bij inkomsten minder dan het drempelbedrag
de bedoeling dat ter hoogte van de drempel uit de handleiding wordt geen mindering
nog steeds een aanvullende uitkering
toegepast, daartussenin naar rato.
plaatsvindt. Merk ook op dat indien met
passende arbeid meer wordt verdiend dan
De kosten voor arbeidskundig onderzoek door
het beoogde inkomenspercentage ook geen de arbo-organisatie en voor begeleiding bij
inhouding daarvan op de basisuitkering
het zoeken van passende arbeid zijn voor
plaatsvindt. Wel ligt in zo’n geval in de
rekening van de emeritikas, evenals de kosten
lijn der verwachting dat het percentage
voor de jaarlijkse opvolging na
arbeidsongeschiktheid op gegeven moment arbeidsongeschiktheidsverklaring.
lager zal worden vastgesteld, waarmee de
Predikanten zijn in principe verplicht aan die
basisuitkering ook wordt verlaagd.
opvolging mee te werken; bij weigering
kunnen deputaten in redelijkheid een korting
vaststellen tussen 10% en 25%, na betrokkene
gehoord te hebben.
De arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd.
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Oude tekst

Art. 10.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een
kerkenraad bericht ontvangen van het overlijden
van een predikant, hetzij in actieve dienst of na
reeds verleend emeritaat, die een weduwe en/of
kinderen nalaat, zenden zij aan die kerkenraad
een formulier met verzoek de daarop gevraagde
inlichtingen te verstrekken.
Art. 11.
Een weduwe van een emerituspredikant
ontvangt gedurende een periode van vijf
maanden na de maand waarin haar echtgenoot is
overleden, nog dezelfde uitkering die haar
echtgenoot zou hebben genoten als hij niet zou
zijn overleden. Daarna wordt aan de weduwe de
weduwenuitkering uit de kas betaald.

Motivatie en opmerkingen
Consequentie van genomen GS-besluit:
pensioentekort door wegvallen van
premievrije pensioenopbouw komt ten
laste van EK.

Nieuwe tekst
Art 10.
Tijdens de periode van (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid wordt (gedeeltelijk)
geen pensioen opgebouwd bij PFZW. Het
pensioentekort dat zo ontstaat wordt door
Deputaten willen wel de vrije hand houden emeritikas gecompenseerd, inclusief
in keuze van geschikte maatregelen. In elk uitkeringen voor weduwen en wezen.
geval is mogelijk: aanvullende uitkering
Deputaten art. 13 K.O. treffen daarvoor
naast PFZW verstrekken bij bereiken
verschillende daartoe geschikte maatregelen.
AOW-gerechtigde leeftijd. Echter daarmee
wordt de levensduur van de kas aanzienlijk
verlengd en graag gaan we op zoek naar
maatregelen die dat kunnen vermijden,
bijvoorbeeld inkopen van een uitkering
ineens of afsluiten van een verzekering.
Mogelijkheden en fiscale gevolgen zijn
echter nog onvoldoende in kaart om daar
nu al op vooruit te lopen.
Art. 11.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een
kerkenraad bericht ontvangen van het
Arbeidsongeschikte predikant is nog niet
overlijden van een predikant, hetzij in actieve
met emeritaat maar dit artikel gaat ook
dienst of na reeds verleend emeritaat of
over die situatie.
(deels) arbeidsongeschikt, die een weduwe
en/of kinderen nalaat, zenden zij aan die
kerkenraad een formulier met verzoek de
daarop gevraagde inlichtingen te verstrekken.
Arbeidsongeschiktheid en deeltijdwerk
leiden nog niet tot emeritaat, maar de zorg
voor hun weduwen valt wel onder EK.

Art. 12.
Een weduwe van:
- een emerituspredikant;
- een (deels) arbeidsongeschikte
predikant;
- een predikant die een
deeltijdwerkuitkering ontving;
ontvangt gedurende een periode van vijf
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Oude tekst

Motivatie en opmerkingen
Over de maand van overlijden bestond
onduidelijkheid; de nu gekozen
formulering geeft weer wat altijd al de
praktijk was.

Nieuwe tekst
maanden na de maand waarin haar echtgenoot
is overleden, en ook over die maand, nog
dezelfde uitkering die haar echtgenoot zou
hebben genoten als hij niet zou zijn
overleden. Daarna wordt aan de weduwe de
weduwenuitkering uit de kas betaald.

Art. 12.
Voor de actuele hoogte van de diverse
uitkeringen voor weduwen wordt verwezen naar
‘Overzicht uitkeringen emeriti’ op
www.cgk.nl/emeritikas
Bovendien worden aan de in dit artikel bedoelde
weduwen, die de AOW-gerechtigde leeftijd nog
niet hebben bereikt, alsmede aan de in dit artikel
genoemde kinderen, de hun opgelegde
aanslagen in de premieheffing voor de
volksverzekeringen gerestitueerd voor zover de
aanslagen betrekking hebben op de tijd die valt
na de datum waarop hun uitkering uit de
emeritikas is ingegaan.

In oude tekst genoemde referentie was niet
goed te vinden op de website.

Art. 13.
Voor de actuele hoogte van de diverse
uitkeringen voor weduwen wordt verwezen
naar de handleiding op
www.cgk.nl/emeritikas .

Compensatie van premieheffing voor
volksverzekeringen is voor nieuwe
gevallen al in 2007 afgeschaft door de
synode. Indien deze achterhaalde situatie
nog in een enkel geval praktijk zou zijn,
dan krijgen betreffende
uitkeringsgerechtigden een persoonlijk
brief waarin wordt aangegeven dat in hun
geval die compensatie blijft doorgaan.

Art. 13.
Aan weduwen die recht hebben op een uitkering Ongewijzigd
ingevolge de ANW, doch bij wie dit recht in
verband met de inkomenstoets niet of niet
geheel tot een uitkering leidt, wordt deze korting
niet door de emeritikas gecompenseerd.

Art. 14.
Aan weduwen die recht hebben op een
uitkering ingevolge de ANW, doch bij wie dit
recht in verband met de inkomenstoets niet of
niet geheel tot een uitkering leidt, wordt deze
korting niet door de emeritikas
gecompenseerd.

Art. 14.
Op de weduwenuitkering ingevolge art. 12 en
13 van deze instructie wordt in mindering
gebracht:
a. het weduwepensioen waarop de weduwe
recht heeft op grond van

Art. 15.
Op de weduwenuitkering ingevolge art. 13 en
14 van deze instructie wordt in mindering
gebracht:
a. het weduwepensioen waarop de weduwe
recht heeft op grond van
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Oude tekst
pensioengerechtigde diensttijd die haar
echtgenoot voor zijn overlijden heeft
doorgebracht in functies voor en/of
nevenfuncties tijdens zijn ambtsperiode. Bij
een eerder huwelijk tevens het
weduwepensioen waarop zij recht heeft uit
dat huwelijk;
b. de korting op de AOW-uitkering, die
voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn
gedurende het verblijf buitenslands;
c. voor weduwen beneden de AOWgerechtigde leeftijd, die geen recht hebben
op een uitkering ingevolge de ANW, de uit
arbeid verkregen inkomsten, waaronder
begrepen uitkeringen en eigen pensioen.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor zover het
pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten een bedrag van 15% van het
uitkeringsgrondslag zoals vermeld in art. 5 te
boven gaan.

Motivatie en opmerkingen

Art. 15.
Aan volle wezen beneden de leeftijd van 16 jaar
en aan volle wezen in de leeftijd van 16 tot 27
jaar die studeren of invalide zijn en die niet over
voldoende inkomsten beschikken, wordt een
uitkering uit de kas verstrekt gelijk aan 50% van
de door deze wezen genoten uitkering krachtens
de ANW, onder aftrek van eigen inkomsten,
anders dan de genoten ANW-uitkering.
Wordt de ANW-uitkering voor een volle wees
beëindigd of ingetrokken omdat hij voor een

Ongewijzigd.

Ook hier bedoeld: een eventuele korting
op de AOW wordt niet gecompenseerd.

Uitkeringsgrondslag was al geen basis
meer voor emeritikas uitkeringen.

Nieuwe tekst
pensioengerechtigde diensttijd die haar
echtgenoot voor zijn overlijden heeft
doorgebracht in functies voor en/of
nevenfuncties tijdens zijn ambtsperiode.
Bij een eerder huwelijk tevens het
weduwepensioen waarop zij recht heeft
uit dat huwelijk;

b. voor weduwen beneden de AOWgerechtigde leeftijd, die geen recht
hebben op een uitkering ingevolge de
ANW, de uit arbeid verkregen inkomsten,
waaronder begrepen uitkeringen en eigen
pensioen.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor het bedrag dat
het pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten tezamen een vrijgestelde drempel
(genoemd in de handleiding) te boven gaan.
De AOW-korting, die voortvloeit uit het nietverzekerd zijn gedurende een buitenlands
verblijf wordt niet gecompenseerd.
Art. 16.
Aan volle wezen beneden de leeftijd van 16
jaar en aan volle wezen in de leeftijd van 16
tot 27 jaar die studeren of invalide zijn en die
niet over voldoende inkomsten beschikken,
wordt een uitkering uit de kas verstrekt gelijk
aan 50% van de door deze wezen genoten
uitkering krachtens de ANW, onder aftrek
van eigen inkomsten, anders dan de genoten
ANW-uitkering.
Wordt de ANW-uitkering voor een volle

9.06/70
Oude tekst
Motivatie en opmerkingen
uitkering krachtens de Wajong c.q. WAZ in
aanmerking komt, dan blijft deze wees, indien
zijn Wajong c.q. WAZ-uitkering en zijn
eventuele overige inkomsten niet voldoende zijn
om in zijn onderhoud te voorzien, tot het
bereiken van de 27-jarige leeftijd een
aanvullende uitkering uit de emeritikas genieten,
zodanig dat zijn inkomen gelijk is aan 150% van
de uitkering krachtens de ANW voor wezen van
16-21 jaar.
Art. 16.
Aan een emerituspredikant-weduwnaar die de
AOW-gerechtigde leeftijd heeft en hertrouwt
met een vrouw die ook de AOW-gerechtigde
leeftijd heeft, wordt de uitkering uit de
emeritikas verleend die geldt voor gehuwde
emerituspredikanten.
Art. 17.
Aangezien art. 13 K.O. beoogt in het
levensonderhoud te voorzien, kan van de als
norm geldende bedragen worden afgeweken in
gevallen van bijzondere noden of slechts
gedeeltelijke onbekwaamheid tot uitoefening
van de dienst. Een en ander ter beoordeling van
deputaten art. 13 K.O. gehoord de
belanghebbende.

Nieuwe tekst
wees beëindigd of ingetrokken omdat hij1
voor een uitkering krachtens de Wajong c.q.
WAZ in aanmerking komt, dan blijft deze
wees, indien zijn Wajong c.q. WAZ-uitkering
en zijn eventuele overige inkomsten niet
voldoende zijn om in zijn onderhoud te
voorzien, tot het bereiken van de 27-jarige
leeftijd een aanvullende uitkering uit de
emeritikas genieten, zodanig dat zijn inkomen
gelijk is aan 150% van de uitkering krachtens
de ANW voor wezen van 16-21 jaar.

Een bepaling, die is ontstaan doordat
vroeger AOW-uitkeringen van beide
partners in de berekening werden
betrokken.
Ouderdomsuitkering voor gehuwde en
niet-gehuwde emeriti is gelijk. Artikel
vervalt.
Door vervroegd of verlaat emeritaat
kunnen uitkeringsmomenten verschuiven.
Ook dat dient te vallen onder de
hardheidsclausule. De reden ‘slechts
gedeeltelijke onbekwaamheid’ is nu
ondergebracht in de reguliere teksten van
art 13 en bijlage 7 en kan daarmee
vervallen als reden voor toepassing van de
hardheidsclausule.

Art. 17.
Aangezien art. 13 K.O. beoogt in het
levensonderhoud te voorzien, kan van de als
norm geldende bedragen en
uitkeringsmomenten worden afgeweken in
gevallen van bijzondere noden. Een en ander
ter beoordeling van deputaten art. 13 K.O.
gehoord de belanghebbende.

1 Om complex of gekunsteld taalgebruik te vermijden wordt voor wezen de mannelijke vorm gebruikt, de regels gelden uiteraard evenzeer voor vrouwelijke wezen.

9.06/71
Oude tekst
Art. 18.
Aan alle belanghebbenden wordt jaarlijks, in de
maand mei, een procentuele vakantietoelage
uitbetaald. Het percentage van die toelage is
gelijk aan het percentage dat jaarlijks door
deputaten financiële zaken geadviseerd wordt
voor de vakantietoelage voor de in actieve
dienst zijnde predikanten.
Het percentage wordt berekend over het bedrag
van de uitkering die voor de belanghebbende in
het desbetreffende kalenderjaar is vastgesteld,
en in evenredigheid aan het aantal maanden dat
de belanghebbende over een periode van 12
maanden, voorafgaande aan 1 juni, in het genot
van een uitkering is geweest.
Art. 19.
Bij overlijden van een emerituspredikant, een
predikantsweduwe of een volle wees van een
predikant worden de uitkeringen aan de
nabestaanden nog betaald over de twee maanden
volgende op de maand van overlijden.

Art. 20.
Eens per drie jaar stelt de generale synode de
verplichte minimumbijdrage per lid en per
dooplid vast ter dekking van de lopende
uitkeringen en ter ondersteuning van een
vermogen voor toekomstige verplichtingen.
Deputaten art 13 K.O. dienen hiertoe een
begroting voor de betreffende jaren in.
Uitgangspunt in deze begroting is een beheerste
ontwikkeling van de omslag: zowel wat betreft

Motivatie en opmerkingen

Oude formulering onduidelijk door
gebruiken van de term ‘kalenderjaar’.

Als bij overlijden van een predikant een
weduwe achterblijft, heeft artikel 12
voorrang op dit artikel.
De oude formulering was onhelder over de
rechten aangaande de maand van
overlijden; de nieuwe formulering geeft de
praktijk weer die deputaten al jaren lang
toepassen.
Ongewijzigd.

Nieuwe tekst
Art. 18.
Aan alle belanghebbenden wordt jaarlijks, in
de maand mei, een procentuele
vakantietoelage uitbetaald. Het percentage
van die toelage is gelijk aan het percentage
dat jaarlijks door deputaten financiële zaken
geadviseerd wordt voor de vakantietoelage
voor de predikanten in actieve dienst.
Het percentage wordt berekend over het
bedrag van de uitkeringen die aan betrokkene
werden gedaan in de periode van 12
maanden, voorafgaande aan 1 juni.

Art. 19.
Tenzij art 12 van toepassing is worden bij
overlijden van een emerituspredikant, een
predikantsweduwe of een volle wees van een
predikant de uitkeringen aan de nabestaanden
nog betaald over een periode van twee
maanden, ingaande op de datum van
overlijden.
Art. 20.
Eens per drie jaar stelt de generale synode de
verplichte minimumbijdrage per lid en per
dooplid vast ter dekking van de lopende
uitkeringen en ter ondersteuning van een
vermogen voor toekomstige verplichtingen.
Deputaten art 13 K.O. dienen hiertoe een
begroting voor de betreffende jaren in.
Uitgangspunt in deze begroting is een
beheerste ontwikkeling van de omslag: zowel

9.06/72
Oude tekst
de mogelijkheden om compensatiemaatregelen
te treffen als in te spelen op maatschappelijke en
financiële ontwikkelingen.

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst
wat betreft de mogelijkheden om
compensatiemaatregelen te treffen als in te
spelen op maatschappelijke en financiële
ontwikkelingen.

Art. 21.
Aan elke generale synode brengen deputaten
rapport uit met overlegging van de financiële
gegevens betreffende de inkomsten, de uitgaven
en het kapitaal van de kas over de voorgaande
drie jaren en van begrotingen voor de komende
drie jaren.

Ongewijzigd.

Art. 21.
Aan elke generale synode brengen deputaten
rapport uit met overlegging van de financiële
gegevens betreffende de inkomsten, de
uitgaven en het kapitaal van de kas over de
voorgaande drie jaren en van begrotingen
voor de komende drie jaren.

Art. 22.
Deputaten art. 13 K.O. zijn door de generale
synode gemachtigd tot het in ontvangst nemen
van de verplichte omslagen, giften, legaten en
erflatingen. De juiste formulering voor
legateringen en erflatingen ten gunste van de
emeritikas luidt: ‘Aan de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland ten
behoeve van de algemene kas tot steun aan de
kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’ of ‘Aan de Christelijke Gereformeerde
Kerk te ..... ten behoeve van de van de algemene
kas tot steun aan de kerken voor de verzorging
van emerituspredikanten, predikantsweduwen
en -wezen’.

Ongewijzigd.

Art. 22.
Deputaten art. 13 K.O. zijn door de generale
synode gemachtigd tot het in ontvangst
nemen van de verplichte omslagen, giften,
legaten en erflatingen. De juiste formulering
voor legateringen en erflatingen ten gunste
van de emeritikas luidt: ‘Aan de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland ten
behoeve van de algemene kas tot steun aan de
kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’ of ‘Aan de Christelijke
Gereformeerde Kerk te ..... ten behoeve van
de van de algemene kas tot steun aan de
kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’.

Art. 23.
Ter voorziening in bijzondere gevallen kennen
deputaten, onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van financiële middelen, aan
plaatselijke kerken het recht op een uitkering toe

Art. 23.
Ter voorziening in bijzondere gevallen
kennen deputaten, onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van financiële middelen, aan
plaatselijke kerken het recht op een uitkering

9.06/73
Oude tekst
ten behoeve van diegenen die de kerken in het
ambt van predikant een tijdlang hebben gediend
en hun weduwen en wezen; de uitkering wordt
op dezelfde wijze bepaald als die van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen, evenwel met dien verstande dat rekening
wordt gehouden met de tijd dat zij onze kerken
als predikant hebben gediend, terwijl het tweede
gedeelte van artikel 8 sub b van de instructie
niet van toepassing is.

Motivatie en opmerkingen

Alle inkomsten van (weduwen van)
predikanten die niet meer CGK zijn,
worden in mindering gebracht op de
berekende uitkering.

Art. 24.
Bij de uitvoering van de in artikel 23 getroffen
voorziening zijn de volgende bepalingen van
toepassing:
a. Onder uitkeringen worden uitsluitend
verstaan die waarop aanspraak bestaat vanaf
het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd en ingeval van eerder overlijden.
b. De aanvraag dient te geschieden bij de kerk
waaraan de predikant het laatst was
verbonden. Indien de betreffende kerk is
opgeheven, dient de aanvraag te geschieden
bij de door de classis waartoe de opgeheven
kerk behoorde aangewezen rechtsopvolger.
Deze kerk dient hiervan binnen 14 dagen
kennis te geven aan deputaten.
c. De hoogte van de uitkering wordt bepaald
door de van toepassing zijnde uitkering per
jaar te vermenigvuldigen met een breuk met
in de teller de diensttijd doorgebracht in
onze kerken en in de noemer het aantal te
behalen dienstjaren te stellen op 40.
Emeritikas behelst de periode tot 1-1d. Indien de uitkering tezamen met de
2013, daarna opbouw van rechten bij
aanspraken opgebouwd voor en tijdens de
PFZW

Nieuwe tekst
toe ten behoeve van diegenen die de kerken in
het ambt van predikant een tijdlang hebben
gediend en hun weduwen en wezen; de
uitkering wordt op dezelfde wijze bepaald als
die van emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen, evenwel met
dien verstande dat rekening wordt gehouden
met de tijd dat zij onze kerken als predikant
hebben gediend, terwijl de inhoudingen uit art
7 en 8 volledig, dus zonder drempel, worden
toegepast.
Art. 24.
Bij de uitvoering van de in artikel 23
getroffen voorziening zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
a. Onder uitkeringen worden uitsluitend
verstaan die waarop aanspraak bestaat
vanaf het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd en ingeval van eerder
overlijden.
b. De aanvraag dient te geschieden bij de
kerk waaraan de predikant het laatst was
verbonden. Indien de betreffende kerk is
opgeheven, dient de aanvraag te
geschieden bij de door de classis waartoe
de opgeheven kerk behoorde aangewezen
rechtsopvolger. Deze kerk dient hiervan
binnen 14 dagen kennis te geven aan
deputaten.
c. De hoogte van de uitkering wordt bepaald
door de van toepassing zijnde uitkering
per jaar te vermenigvuldigen met een
breuk met in de teller de diensttijd tot 1-12013 die werd doorgebracht in onze
kerken en in de noemer het aantal te

9.06/74
Oude tekst
ambtsperiode en na het vertrek van de
predikant, hoger is dan de van toepassing
zijnde uitkering per jaar, dan komt het
meerdere volledig in mindering op de in lid
c. berekende uitkering van de emeritikas.
De hoogte van de uitkering door PFZW
wordt hierdoor niet beïnvloed.
e. De aan artikel 23 te ontlenen aanspraken
komen na die welke kunnen worden
ontleend aan regelingen die van toepassing
zijn bij andere kerkgenootschappen c.q.
instellingen.
f. Artikel 23 is van toepassing op de
predikant, die in 1996 of later de AOWgerechtigde leeftijd bereikt of voor het
bereiken van die leeftijd komt te overlijden.

Motivatie en opmerkingen
Nieuwe formulering sub d geeft helderder
weer wat onder oude formulering d en e al
de bedoeling was.

Nieuwe tekst
behalen dienstjaren te stellen op 40.
d. De uitkering is achtergesteld bij alle
aanspraken op pensioenen en andere
uitkeringen die werden opgebouwd voor
en tijdens de ambtsperiode en na het
vertrek van de predikant. Slechts als het
totaal daarvan minder is dan de in lid c
berekende uitkering komt het tot betaling
van het verschil.

Intentie van de bepaling sub f was te
vermijden dat predikanten van voor ’96
ook een beroep gingen doen op deze
artikelen. Dat is nu niet meer relevant.

Bijlage 7B

Bijlage 7B

Algemeen
De bepalingen in deze bijlage 7B hebben
betrekking op uitkeringen die vanaf 2014
ingaan. Met ingang van 1 januari 2013 worden
de emeritaatverplichtingen ondergebracht bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dit geldt alleen
voor predikanten die op 1 januari 2013
verbonden waren aan een gemeente of
dienstbaar aan een deputaatschap/Theologische
Universiteit Apeldoorn.

Algemeen
De bepalingen in deze bijlage 7B hebben
betrekking op uitkeringen die vanaf 2014
ingaan. Met ingang van 1 januari 2013
worden de emeritaatverplichtingen
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn (PFZW). Dit geldt alleen voor
predikanten die op 1 januari 2013 verbonden
waren aan een gemeente of dienstbaar aan een
deputaatschap/Theologische Universiteit
Apeldoorn.
De voorwaarden van deelname in PFZW zijn
opgenomen in het pensioenreglement dat elke
predikant ontvangt bij inschrijving. Het
reglement wordt regelmatig vernieuwd
waarmee oude versies vervallen. De geldende

Verwijzing naar pensioenreglement uit 7C
geldt ook voor predikanten die met 7B te
maken hebben.

9.06/75
Oude tekst
Ook gelden deze bepalingen voor de in artikel
23 genoemde categorie predikanten. De
artikelen 1 tot en met 4 en 20 tot en met 23
betreffen algemene bepalingen.
In art. 5 tot en met 19 zijn de regels met
betrekking tot de uitkeringen opgenomen.

Motivatie en opmerkingen
Besloten dat emeritikas eigen beleid voert
en niet dat van PFZW.

Nieuwe tekst
versie is te raadplegen via de website van
PFZW. Regelingen over
arbeidsongeschiktheid worden ingevuld
vanuit de emeritikas.
De bepalingen in deze bijlage 7B gelden ook
voor de in artikel 23 genoemde categorie
predikanten. De artikelen 1 tot en met 4 en 20
tot en met 24 betreffen algemene bepalingen.
In art. 5 tot en met 19 zijn de regels met
betrekking tot de uitkeringen opgenomen.

Art. 1.
De plaatselijke kerken zijn verplicht
overeenkomstig Gods Woord in het
levensonderhoud van hun emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen op een
verantwoorde wijze te voorzien. De kerken
hebben aan deze verplichting uitdrukking
gegeven in art. 13 K.O.

Ongewijzigd.

Art. 1.
De plaatselijke kerken zijn verplicht
overeenkomstig Gods Woord in het
levensonderhoud van hun
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen op een verantwoorde wijze te
voorzien. De kerken hebben aan deze
verplichting uitdrukking gegeven in art. 13
K.O.

Art. 2.
Er bestaat een algemene kas, die gerechtigd is
aan de plaatselijke kerken uitkeringen te doen
om aan de in art. 1 bedoelde verplichtingen te
helpen voldoen.
In overleg met de desbetreffende kerkenraden
kunnen de uitkeringen uit de kas ook
rechtstreeks aan de belanghebbende
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen worden gedaan.

Zie 7A2

Art. 2.
Er bestaat een algemene kas, die gerechtigd is
aan de plaatselijke kerken uitkeringen te doen
om aan de in art. 1 bedoelde verplichtingen te
helpen voldoen. In overleg met de
desbetreffende kerkenraden kunnen de
uitkeringen uit de kas ook rechtstreeks aan de
belanghebbende predikanten,
predikantsweduwen en -wezen worden
gedaan.

2 Indien wijzigingen in 7B of 7C gelijk zijn als in 7A wordt als motivatie volstaan met “Zie 7A”.

9.06/76
Oude tekst
Art. 3.
Het beheer van de kas is opgedragen aan zeven
deputaten, die daartoe machtiging en instructie
ontvangen van de generale synode. De
voorzitter, de eerste en de tweede
penningmeester en de vier deputaten worden
benoemd door de generale synode voor de
periode die ligt tussen de benoemende en de
volgende generale synode. Zij zijn
herbenoembaar. Voor de vier deputaten worden
ook secundi benoemd.
Deputaten zijn verplicht op aanvraag van de
desbetreffende kerkenraad steun te verlenen
overeenkomstig de in deze instructie gestelde
regels.

Motivatie en opmerkingen
Zie 7A

Nieuwe tekst
Art. 3.
Het beheer van de kas is opgedragen aan zes
deputaten, die daartoe machtiging en
instructie ontvangen van de generale synode.
De voorzitter, de penningmeester en de vier
deputaten worden benoemd door de generale
synode voor de periode die ligt tussen de
benoemende en de volgende generale synode.
Zij zijn herbenoembaar.
Deputaten zijn verplicht op aanvraag van de
desbetreffende kerkenraad steun te verlenen
overeenkomstig de in deze instructie gestelde
regels.

Art. 4.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een classis
bericht van emeritaatverlening hebben
ontvangen, zenden zij aan de desbetreffende
kerkenraad een formulier met verzoek de daarop
gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Zie 7A

Art. 4.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een
classis bericht ontvangen van
emeritaatverlening, deeltijdwerk of
arbeidsongeschiktheid, zenden zij aan de
desbetreffende kerkenraad een formulier met
verzoek de daarop gevraagde inlichtingen te
verstrekken.

Art. 5.
De uitkeringen uit de kas aan de
emerituspredikanten en de predikantsweduwen
worden afgeleid van een door de generale
synode vastgestelde uitkeringsgrondslag. Deze
is vanaf 2012 gefixeerd op 130% van het
middelloon (gemiddelde van de aanvaarde
minimumtraktementen gedurende 37 jaren). De
in art. 7 en art.12 bedoelde uitkeringen zijn
zonder toepassing van de uitkeringsfactor en
kunnen jaarlijks door middel van indexering

Zie 7A (voor eerste deel van de
aanpassingen)

De berekening van de uitkeringsfactor is

Art. 5.
De uitkeringen uit de kas aan de
emerituspredikanten en de
predikantsweduwen zijn vastgesteld door de
generale synode en kunnen jaarlijks door
middel van indexering worden aangepast.
Vanwege de samenloop tussen emeritikas en
PFZW moeten die bedragen nog worden
vermenigvuldigd met de persoonlijke
uitkeringsfactor.

9.06/77
Oude tekst
worden aangepast.
De uitkering aan de predikant of weduwe wordt
bepaald door de ‘uitkeringsfactor’
[37 - (het verschil tussen het maximaal
bereikbare aantal dienstjaren (minimaal 37) en
de resterende diensttijd tot 65 jaar, gerekend
vanaf 1 januari 2013)]/37 .
Het maximum van de formule is bepaald op
100%. Door deze factor te vermenigvuldigen
met de uitkeringsbedrag wordt de te betalen
uitkering bepaald.
Voor het toepassen van indexering gelden de
volgende regels:
a. deputaten emeritikas volgen het
indexeringsbeleid van PFZW.
b. indexeert PFZW dan volgt emeritikas,
waarbij het door PFZW gehanteerde
percentage als maximum geldt. Het
indexeringspercentage zal lager zijn indien
het behaalde beleggingsresultaat van
emeritikas over het voorgaande jaar, zoals
berekend door de vermogensbeheerder,
onder aftrek van 1%-punt, een lager niveau
heeft dan dat van PFZW.
c. als de indexering van PFZW negatief is,
beraden deputaten emeritikas zich op de
situatie.

Motivatie en opmerkingen
anders verwoord (maar geeft hetzelfde
resultaat).

Nieuwe tekst
De berekening daarvan gaat als volgt:
- bereken M als maximaal aantal te
behalen dienstjaren met een minimum
van 37;
- bereken P als het aantal PFZW-jaren van
1-1-2013 tot aan 65-jarige leeftijd;
- de uitkeringsfactor is dan (M-P)/M, met
een maximum van 100%.

Zie 7A

Voor het toepassen van indexering gelden de
volgende regels:
a. deputaten emeritikas volgen het
indexeringsbeleid van PFZW.
b. indexeert PFZW dan volgt emeritikas,
waarbij het door PFZW gehanteerde
percentage als maximum geldt, tenzij er
dringende redenen zijn om daarvan af te
wijken;
c. als de indexering van PFZW negatief is,
beraden deputaten emeritikas zich op de
situatie.

Art. 6.
De uitkeringen worden per kwartaal bij
vooruitbetaling gedaan.

Zie 7A

Art. 6.
De uitkeringen worden per maand bij
vooruitbetaling gedaan. Voor de actuele
hoogte van de diverse uitkeringen voor
emerituspredikanten wordt verwezen naar de
handleiding op www.cgk.nl/emeritikas

Art. 7.
Voor de actuele hoogte van de diverse
uitkeringen voor emerituspredikanten wordt

9.06/78
Oude tekst
verwezen naar ‘Overzicht uitkeringen emeriti’
op www.cgk.nl/emeritikas

Motivatie en opmerkingen

Art. 8.
Zie 7A
Op de uitkering ingevolge art. 7 voor
emerituspredikanten die de AOW-gerechtigde
leeftijd hebben bereikt, worden in mindering
gebracht:
a. inkomsten die predikanten genieten uit
hoofde van de vervulling van bijzondere
arbeid, als bedoeld in art. 6 K.O., inclusief
een hun als zodanig toegekend pensioen,
voor zover die 15% van de
uitkeringsgrondslag maal de
uitkeringsfactor zoals vermeld in artikel 5 te
boven gaan;
b. pensioenrechten die voortvloeien uit de
vervulling van functies vóór en/of
nevenfuncties tijdens de ambtsperiode, voor Wel speelt de uitkeringsfactor hier nu ook
zover die 15% van de uitkeringsgrondslag
een rol.
maal de uitkeringsfactor zoals vermeld in
artikel 5 te boven gaan;
c. de korting op de AOW-uitkering die
voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn
gedurende het verblijf buitenslands.
Zie 7A (en bovendien is de
uitkeringsfactor van toepassing).

Nieuwe tekst

Art. 7.
Op de uitkering ingevolge art. 2 voor
emerituspredikanten worden in mindering
gebracht:
a. inkomsten die predikanten genieten uit
hoofde van de vervulling van bijzondere
arbeid, als bedoeld in art. 6 K.O.,
inclusief een hun als zodanig toegekend
pensioen;
b. pensioenrechten die voortvloeien uit de
vervulling van functies vóór en/of
nevenfuncties tijdens de ambtsperiode;
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor het bedrag dat
het pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten tezamen een vrijgestelde drempel
(genoemd in de handleiding),
vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor, te
boven gaan. De AOW-korting, die voortvloeit
uit het niet-verzekerd zijn gedurende een
buitenlands verblijf wordt niet
gecompenseerd.
Art 8.
Op de uitkeringen wegens deeltijdwerk na de
AOW-gerechtigde leeftijd worden in
mindering gebracht:
a. inkomsten uit hoofde van een functie in
bijzondere dienst (bijv. ziekenhuispastor
etc.), inclusief pensioen, tenzij dit het
afgesproken deeltijdwerk betreft;
b. pensioenrechten die voortvloeien uit
vroegere (neven)functies.

9.06/79
Oude tekst

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst
c. inkomsten uit werkzaamheden die een
predikant nog verricht naast het
afgesproken deeltijdwerk.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor het bedrag dat
het pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten tezamen een vrijgestelde drempel
(genoemd in de handleiding) te boven gaan,
welke drempel vermenigvuldigd wordt met
100% minus het deeltijdpercentage en met de
uitkeringsfactor.

Art. 9.
Op de uitkering ingevolge art. 7 aan
emerituspredikanten beneden de AOWgerechtigde leeftijd worden in mindering
gebracht:
a. inkomsten als genoemd in art. 8 sub a;
b. inkomsten uit arbeid, van welke aard die
ook moge zijn, voor zover deze 15% van de
uitkeringsgrondslag zoals vermeld in art. 5
te boven gaan;
c. pensioenrechten als omschreven en beperkt
in art. 8 sub b.

Zie 7A

Art. 9.
De basisuitkering aan een deels
arbeidsongeschikte predikant wordt berekend
als de uitkering aan een volledig
arbeidsongeschikte predikant maal het
percentage arbeidsongeschiktheid zoals
vastgesteld door de arbo-organisatie. Zolang
een deels arbeidsongeschikte predikant geen
of onvoldoende passend werk heeft kunnen
aanvaarden wordt de uitkering aangevuld tot
het bedrag dat geldt voor een volledig
arbeidsongeschikte predikant; dit geldt ook
bij gedwongen stoppen van zulk werk als het
eerder wel gedaan werd.
Op de basisuitkering worden geen inkomsten
in mindering gebracht. Op de aanvullende
uitkering ingevolge arbeidsongeschiktheid
worden in mindering gebracht:
a. inkomsten als genoemd in art. 7 sub a;
b. inkomsten uit arbeid, van welke aard die
ook moge zijn;
c. pensioenrechten als omschreven en
beperkt in art. 7 sub b.
De mate van mindering hangt af van de
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Oude tekst

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst
hoogte van de genoemde inkomsten in relatie
tot het vastgestelde verdienvermogen ondanks
arbeidsongeschiktheid; als dat
verdienvermogen daadwerkelijk wordt
gerealiseerd is de aanvullende uitkering nihil,
bij inkomsten minder dan het drempelbedrag
uit de handleiding wordt geen mindering
toegepast, daartussenin naar rato.
De kosten voor arbeidskundig onderzoek door
de arbo-organisatie en voor begeleiding bij
het zoeken van passende arbeid zijn voor
rekening van de emeritikas, evenals de kosten
voor de jaarlijkse opvolging na
arbeidsongeschiktheidsverklaring.
Predikanten zijn in principe verplicht aan die
opvolging mee te werken; bij weigering
kunnen deputaten in redelijkheid een korting
vaststellen tussen 10% en 25%, na betrokkene
gehoord te hebben.
De arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd.

Zie 7A

Art 10.
Tijdens de periode van (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid wordt (gedeeltelijk)
geen pensioen opgebouwd bij PFZW. Het
pensioentekort dat zo ontstaat wordt door
emeritikas gecompenseerd, inclusief
uitkeringen voor weduwen en wezen.
Deputaten art. 13 K.O. treffen daarvoor
verschillende daartoe geschikte maatregelen.

9.06/81
Oude tekst
Art. 10.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een
kerkenraad bericht ontvangen van het overlijden
van een predikant, hetzij in actieve dienst of na
reeds verleend emeritaat, die een weduwe en/of
kinderen nalaat, zenden zij aan die kerkenraad
een formulier met verzoek de daarop gevraagde
inlichtingen te verstrekken.

Motivatie en opmerkingen
Zie 7A

Nieuwe tekst
Art. 11.
Wanneer deputaten art. 13 K.O. van een
kerkenraad bericht ontvangen van het
overlijden van een predikant, hetzij in actieve
dienst of na reeds verleend emeritaat of
(deels) arbeidsongeschikt, die een weduwe
en/of kinderen nalaat, zenden zij aan die
kerkenraad een formulier met verzoek de
daarop gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 11.
Een weduwe van een emerituspredikant
ontvangt gedurende een periode van vijf
maanden na de maand waarin haar echtgenoot is
overleden, nog dezelfde uitkering die haar
echtgenoot zou hebben genoten als hij niet zou
zijn overleden. Daarna wordt aan de weduwe de
weduwen uitkering uit de kas betaald.

Zie 7A

Art. 12.
Een weduwe van :
- een emerituspredikant;
- een (deels) arbeidsongeschikte predikant;
- een predikant die een
deeltijdwerkuitkering ontving;
ontvangt gedurende een periode van vijf
maanden na de maand waarin haar echtgenoot
is overleden, en ook over die maand, nog
dezelfde uitkering die haar echtgenoot zou
hebben genoten als hij niet zou zijn
overleden. Daarna wordt aan de weduwe de
weduwen uitkering uit de kas betaald.

Art. 12.
Voor de actuele hoogte van de diverse
uitkeringen voor weduwen wordt verwezen naar
‘Overzicht .uitkeringen emeriti’ op
www.cgk.nl/emeritikas
Dit artikel is van toepassing op kinderen die de
leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt.

Zie 7A

Art. 13.
Voor de actuele hoogte van de diverse
uitkeringen voor weduwen wordt verwezen
naar de handleiding op
www.cgk.nl/emeritikas

Art. 13.
Aan weduwen die recht hebben op een uitkering
ingevolge de ANW, doch bij wie dit recht in
verband met de inkomenstoets niet of niet

Ongewijzigd

Art. 14.
Aan weduwen die recht hebben op een
uitkering ingevolge de ANW, doch bij wie dit
recht in verband met de inkomenstoets niet of

9.06/82
Oude tekst
Motivatie en opmerkingen
geheel tot een uitkering leidt, wordt deze korting
niet door de emeritikas gecompenseerd.

Nieuwe tekst
niet geheel tot een uitkering leidt, wordt deze
korting niet door de emeritikas
gecompenseerd.

Art. 14.
Op de weduwenuitkering ingevolge art. 12 en
13 van deze instructie wordt in mindering
gebracht:
a. het weduwepensioen waarop de weduwe
recht heeft op grond van
pensioengerechtigde diensttijd die haar
echtgenoot voor zijn overlijden heeft
doorgebracht in functies voor en/of
nevenfuncties tijdens zijn ambtsperiode. Bij
een eerder huwelijk tevens het
weduwepensioen waarop zij recht heeft uit
dat huwelijk;
b. de korting op de AOW-uitkering, die
voortvloeit uit het niet-verzekerd zijn
gedurende het verblijf buitenslands;
c. voor weduwen beneden de AOWgerechtigde leeftijd, die geen recht hebben
op een uitkering ingevolge de ANW, de uit
arbeid verkregen inkomsten, waaronder
begrepen uitkeringen en eigen pensioen.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor zover het
pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten een bedrag van 15% van de
uitkeringsgrondslag maal de uitkeringsfactor
zoals vermeld in art. 5 te boven gaan.

Art. 15.
Op de weduwenuitkering ingevolge art. 13 en
14 van deze instructie wordt in mindering
gebracht:
a. het weduwepensioen waarop de weduwe
recht heeft op grond van
pensioengerechtigde diensttijd die haar
echtgenoot voor zijn overlijden heeft
doorgebracht in functies voor en/of
nevenfuncties tijdens zijn ambtsperiode.
Bij een eerder huwelijk tevens het
weduwepensioen waarop zij recht heeft
uit dat huwelijk;

Zie 7A

Wel speelt nu de uitkeringsfactor ook een
rol.

b. voor weduwen beneden de AOWgerechtigde leeftijd, die geen recht
hebben op een uitkering ingevolge de
ANW, de uit arbeid verkregen inkomsten,
waaronder begrepen uitkeringen en eigen
pensioen.
Alle in dit artikel genoemde inhoudingen
worden slechts toegepast voor het bedrag dat
het pensioen en/of de uit arbeid verkregen
inkomsten tezamen een vrijgestelde drempel
(genoemd in de handleiding),
vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor, te
boven gaan. De AOW-korting, die voortvloeit
uit het niet-verzekerd zijn gedurende een
buitenlands verblijf wordt niet
gecompenseerd.

9.06/83
Oude tekst
Art. 15.
Aan volle wezen in de leeftijd tot 21 jaar wordt
een uitkering uit de kas verstrekt gelijk aan 50%
van de door deze wezen genoten uitkering
krachtens de ANW, onder aftrek van eigen
inkomsten, anders dan de genoten ANWuitkering.
Wordt de ANW-uitkering voor een volle wees
beëindigd of ingetrokken omdat hij voor een
uitkering krachtens de Wajong in aanmerking
komt, dan blijft deze wees,indien zijn Wajonguitkering en zijn eventuele overige inkomsten
niet voldoende zijn om in zijn onderhoud te
voorzien, tot het bereiken van de 27-jarige
leeftijd een aanvullende uitkering uit de
emeritikas genieten, zodanig dat zijn inkomen
gelijk is aan 150% van de uitkering krachtens de
ANW voor wezen van 16-21 jaar.

Art. 16.
Aan een emerituspredikant-weduwnaar die de
AOW-gerechtigde leeftijd heeft en hertrouwt
met een vrouw die ook de AOW-gerechtigde
leeftijd heeft, wordt de uitkering uit de
emeritikas verleend die geldt voor gehuwde
emerituspredikanten.

Motivatie en opmerkingen
Formulering gelijk getrokken met bijlage
7A.

In 7A wordt hier ook de WAZ uitkering
genoemd, maar die is sinds 2004 gesloten
voor nieuwe gevallen en dus hier niet van
toepassing.

Nieuwe tekst
Art. 16.
Aan volle wezen beneden de leeftijd van 16
jaar en aan volle wezen in de leeftijd van 16
tot 27 jaar die studeren of invalide zijn en die
niet over voldoende inkomsten beschikken,
wordt een uitkering uit de kas verstrekt gelijk
aan 50% van de door deze wezen genoten
uitkering krachtens de ANW, onder aftrek
van eigen inkomsten, anders dan de genoten
ANW-uitkering.
Wordt de ANW-uitkering voor een volle
wees beëindigd of ingetrokken omdat hij3
voor een uitkering krachtens de Wajong in
aanmerking komt, dan blijft deze wees, indien
zijn Wajong-uitkering en zijn eventuele
overige inkomsten niet voldoende zijn om in
zijn onderhoud te voorzien, tot het bereiken
van de 27-jarige leeftijd een aanvullende
uitkering uit de emeritikas genieten, zodanig
dat zijn inkomen gelijk is aan 150% van de
uitkering krachtens de ANW voor wezen van
16-21 jaar.

Zie 7A

3 Om complex of gekunsteld taalgebruik te vermijden wordt voor wezen de mannelijke vorm gebruikt, de regels gelden uiteraard evenzeer voor vrouwelijke wezen.
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Oude tekst
Art. 17.
Aangezien art. 13 K.O. beoogt in het
levensonderhoud te voorzien, kan van de als
norm geldende bedragen worden afgeweken in
gevallen van bijzondere noden of slechts
gedeeltelijke onbekwaamheid tot uitoefening
van de dienst. Een en ander ter beoordeling van
deputaten art. 13 K.O. gehoord de
belanghebbende.

Motivatie en opmerkingen
Zie 7A

Nieuwe tekst
Art. 17.
Aangezien art. 13 K.O. beoogt in het
levensonderhoud te voorzien, kan van de als
norm geldende bedragen en
uitkeringsmomenten worden afgeweken in
gevallen van bijzondere noden. Een en ander
ter beoordeling van deputaten art. 13 K.O.
gehoord de belanghebbende.

Art. 18.
Aan alle belanghebbenden wordt jaarlijks, in de
maand mei, een procentuele vakantietoelage
uitbetaald. Het percentage van die toelage is
gelijk aan het percentage dat jaarlijks door
deputaten financiële zaken geadviseerd wordt
voor de vakantietoelage voor de in actieve
dienst zijnde predikanten.
Het percentage wordt berekend over het bedrag
van de uitkering die voor de belanghebbende in
het desbetreffende kalenderjaar is vastgesteld,
en in evenredigheid aan het aantal maanden dat
de belanghebbende over een periode van 12
maanden, voorafgaande aan 1 juni, in het genot
van een uitkering is geweest.

Zie 7A

Art. 18.
Aan alle belanghebbenden wordt jaarlijks, in
de maand mei, een procentuele
vakantietoelage uitbetaald. Het percentage
van die toelage is gelijk aan het percentage
dat jaarlijks door deputaten financiële zaken
geadviseerd wordt voor de vakantietoelage
voor de predikanten in actieve dienst.
Het percentage wordt berekend over het
bedrag van de uitkeringen die aan betrokkene
werden gedaan in de periode van 12
maanden, voorafgaande aan 1 juni.

Art. 19.
Bij overlijden van een emerituspredikant, een
predikantsweduwe of een volle wees van een
predikant worden de uitkeringen aan de
nabestaanden nog betaald over de
twee maanden volgende op de maand van
overlijden.

Zie 7A

Art. 19.
Tenzij art 12 van toepassing is worden bij
overlijden van een emerituspredikant, een
predikantsweduwe of een volle wees van een
predikant de uitkeringen aan de nabestaanden
nog betaald over een periode van twee
maanden, ingaande op de datum van
overlijden.

9.06/85
Oude tekst
Art. 20.
Eens per drie jaar stelt de generale synode de
verplichte minimumbijdrage per lid en per
dooplid vast ter dekking van de lopende
uitkeringen en ter ondersteuning van een
vermogen voor toekomstige verplichtingen.
Deputaten dienen hiertoe een begroting voor de
betreffende jaren in. Uitgangspunt in deze
begroting is een beheerste ontwikkeling van de
omslag: zowel wat betreft de mogelijkheden om
compensatiemaatregelen te treffen als in te
spelen op maatschappelijke en financiële
ontwikkelingen.

Motivatie en opmerkingen
Ongewijzigd.

Nieuwe tekst
Art. 20.
Eens per drie jaar stelt de generale synode de
verplichte minimumbijdrage per lid en per
dooplid vast ter dekking van de lopende
uitkeringen en ter ondersteuning van een
vermogen voor toekomstige verplichtingen.
Deputaten art 13 K.O. dienen hiertoe een
begroting voor de betreffende jaren in.
Uitgangspunt in deze begroting is een
beheerste ontwikkeling van de omslag: zowel
wat betreft de mogelijkheden om
compensatiemaatregelen te treffen als in te
spelen op maatschappelijke en financiële
ontwikkelingen.

Art. 21.
Aan elke generale synode brengen deputaten
rapport uit met overlegging van de financiële
gegevens betreffende de inkomsten, de uitgaven
en het kapitaal van de kas over de voorgaande
drie jaren en van begrotingen voor de komende
drie jaren.

Ongewijzigd.

Art. 21.
Aan elke generale synode brengen deputaten
rapport uit met overlegging van de financiële
gegevens betreffende de inkomsten, de
uitgaven en het kapitaal van de kas over de
voorgaande drie jaren en van begrotingen
voor de komende drie jaren.

Art. 22.
Deputaten art. 13 K.O. zijn door de generale
synode gemachtigd tot het in ontvangst nemen
van de verplichte omslagen, giften, legaten en
erflatingen. De juiste formulering voor
legateringen en erflatingen ten gunste van de
emeritikas luidt:
‘Aan de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland ten behoeve van de algemene kas tot
steun aan de kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’ of ‘Aan de Christelijke Gereformeerde
Kerk te ..... ten behoeve van de algemene kas tot

Ongewijzigd.

Art. 22.
Deputaten art. 13 K.O. zijn door de generale
synode gemachtigd tot het in ontvangst
nemen van de verplichte omslagen, giften,
legaten en erflatingen. De juiste formulering
voor legateringen en erflatingen ten gunste
van de emeritikas luidt: ‘Aan de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland ten
behoeve van de algemene kas tot steun aan de
kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’ of ‘Aan de Christelijke
Gereformeerde Kerk te ..... ten behoeve van

9.06/86
Oude tekst
steun aan de kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’.
Art. 23.
Ter voorziening in bijzondere gevallen kennen
deputaten, onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van financiële middelen, aan
plaatselijke kerken het recht op een uitkering toe
ten behoeve van diegenen die de kerken in het
ambt van predikant een tijdlang hebben gediend
en hun weduwen en wezen; de uitkering wordt
op dezelfde wijze bepaald als die van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen, evenwel met dien verstande dat rekening
wordt gehouden met de tijd dat zij onze kerken
als predikant hebben gediend, terwijl het tweede
gedeelte van artikel 8 sub b van de instructie
niet van toepassing is.

Motivatie en opmerkingen

Extra tijdsindicatie (tot 2013) toegevoegd,
omdat ook deze predikanten alleen tot dan
rechten op emeritikas kunnen laten gelden.
Toevoeging over AO: nu het
pensioentekort door AO voor rekening
komt van de emeritikas, dient dat ook
meegenomen te worden voor nadien
vertrokken predikanten.
Inhoudingen: zie 7A

Art. 24.
Zie 7A
Bij de uitvoering van de in artikel 23 getroffen
voorziening zijn de volgende:
(en typo hersteld)
a. Onder uitkeringen worden uitsluitend
verstaan die waarop aanspraak bestaat vanaf
het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd en ingeval van eerder overlijden.
b. De aanvraag dient te geschieden bij de kerk
waaraan de predikant het laatst was
verbonden. Indien de betreffende kerk is
opgeheven, dient de aanvraag te geschieden
bij de door de classis waartoe de opgeheven
kerk behoorde aangewezen rechtsopvolger.
Deze kerk dient hiervan binnen 14 dagen

Nieuwe tekst
de algemene kas tot steun aan de kerken voor
de verzorging van emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen’.
Art. 23.
Ter voorziening in bijzondere gevallen
kennen deputaten, onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van financiële middelen, aan
plaatselijke kerken het recht op een uitkering
toe ten behoeve van diegenen die de kerken in
het ambt van predikant een tijdlang hebben
gediend en hun weduwen en wezen; de
uitkering wordt op dezelfde wijze bepaald als
die van emerituspredikanten,
predikantsweduwen en - wezen, evenwel met
dien verstande dat rekening wordt gehouden
met de tijd dat zij onze kerken tot als
predikant hebben gediend tot 2013 of daarna
(deels) arbeidsongeschikt waren, terwijl de
inhoudingen uit art 7 en 8 volledig, dus
zonder drempel, worden toegepast.
Art. 24.
Bij de uitvoering van de in artikel 23
getroffen voorziening zijn de volgende
bepalingen van toepassing:
a. Onder uitkeringen worden uitsluitend
verstaan die waarop aanspraak bestaat
vanaf het bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd en ingeval van eerder
overlijden.
b. De aanvraag dient te geschieden bij de
kerk waaraan de predikant het laatst was
verbonden. Indien de betreffende kerk is
opgeheven, dient de aanvraag te
geschieden bij de door de classis waartoe
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Oude tekst
kennis te geven aan deputaten.
c. De hoogte van de uitkering wordt bepaald
door de van toepassing zijnde uitkering per
jaar te vermenigvuldigen met een breuk met
in de teller de diensttijd doorgebracht in
onze kerken en in de noemer het aantal te
behalen dienstjaren te stellen op 40.
d. Indien de uitkering tezamen met de
aanspraken opgebouwd voor en tijdens de
ambtsperiode en na het vertrek van de
predikant, hoger is dan de van toepassing
zijnde uitkering per jaar, dan komt het
meerdere volledig in mindering op de in lid
c. berekende uitkering van de emeritikas.
De hoogte van de uitkering door PFZW
wordt hierdoor niet beïnvloed.
e. De aan artikel 23 te ontlenen aanspraken
komen na die welke kunnen worden
ontleend aan regelingen die van toepassing
zijn bij andere kerkgenootschappen c.q.
instellingen.
f. Artikel 23 is van toepassing op de
predikant, die in 1996 of later de AOWgerechtigde leeftijd bereikt of voor het
bereiken van die leeftijd komt te overlijden.
Bijlage 7C
De bepalingen in deze bijlage 7C hebben
betrekking op predikanten en hun nagelaten
betrekkingen die vanaf 2013 voor het eerst hun
ambt aanvaarden en verbonden zijn aan een
gemeente of dienstbaar aan een deputaatschap/
Theologische Universiteit Apeldoorn.
Met ingang van 1 januari 2013 worden de
emeritaatverplichtingen ten aanzien van hen
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en

Motivatie en opmerkingen

Besloten dat emeritikas eigen beleid voert
en niet dat van PFZW.

Nieuwe tekst
de opgeheven kerk behoorde aangewezen
rechtsopvolger. Deze kerk dient hiervan
binnen 14 dagen kennis te geven aan
deputaten.
c. De hoogte van de uitkering wordt bepaald
door de van toepassing zijnde uitkering
per jaar te vermenigvuldigen met een
breuk met in de teller de diensttijd tot 1-12013 die werd doorgebracht in onze
kerken en in de noemer het aantal te
behalen dienstjaren te stellen op 40.
d. De uitkering is achtergesteld bij alle
aanspraken op pensioenen en andere
uitkeringen die werden opgebouwd voor
en tijdens de ambtsperiode en na het
vertrek van de predikant. Slechts als het
totaal daarvan minder is dan de in lid c
berekende uitkering komt het tot betaling
van het verschil.

Bijlage 7C
De bepalingen in deze bijlage 7C hebben
betrekking op predikanten en hun nagelaten
betrekkingen die vanaf 2013 voor het eerst
hun ambt aanvaarden en verbonden zijn aan
een gemeente of dienstbaar aan een
deputaatschap/ Theologische Universiteit
Apeldoorn.
Met ingang van 1 januari 2013 worden de
emeritaatverplichtingen ten aanzien van hen
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Oude tekst
Welzijn.
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Nieuwe tekst
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en
Welzijn (PFZW). Regelingen over
arbeidsongeschiktheid worden ingevuld
vanuit de emeritikas.

Art. 1.
De plaatselijke kerken zijn verplicht
overeenkomstig Gods Woord in het
levensonderhoud van hun emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen op een
verantwoorde wijze te voorzien. De kerken
hebben aan deze verplichting uitdrukking
gegeven in art. 13 K.O.

Ongewijzigd.

Art. 1.
De plaatselijke kerken zijn verplicht
overeenkomstig Gods Woord in het
levensonderhoud van hun
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen op een verantwoorde wijze te
voorzien. De kerken hebben aan deze
verplichting uitdrukking gegeven in art. 13
K.O.

Art. 2.
Er bestaat een algemene kas, die gerechtigd is
aan de plaatselijke kerken uitkeringen te doen
om aan de in art. 1 bedoelde verplichtingen te
helpen voldoen.
In overleg met de desbetreffende kerkenraden
kunnen de uitkeringen uit de kas ook
rechtstreeks aan de belanghebbende
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen worden gedaan.

Zie 7A

Art. 2.
Er bestaat een algemene kas, die gerechtigd is
aan de plaatselijke kerken uitkeringen te doen
om aan de in art. 1 bedoelde verplichtingen te
helpen voldoen.
In overleg met de desbetreffende kerkenraden
kunnen de uitkeringen uit de kas ook
rechtstreeks aan de belanghebbende
predikanten, predikantsweduwen en -wezen
worden gedaan.

Art. 3.
Het beheer van de kas is opgedragen aan zeven
deputaten, die daartoe machtiging en instructie
ontvangen van de generale synode. De
voorzitter, de eerste en de tweede
penningmeester en de vier deputaten worden
benoemd door de generale synode voor de
periode die ligt tussen de benoemende en de
volgende generale synode. Zij zijn
herbenoembaar. Voor de vier deputaten worden

Zie 7A

Art. 3.
Het beheer van de kas is opgedragen aan zes
deputaten, die daartoe machtiging en
instructie ontvangen van de generale synode.
De voorzitter, de penningmeester en de vier
deputaten worden benoemd door de generale
synode voor de periode die ligt tussen de
benoemende en de volgende generale synode.
Zij zijn herbenoembaar. Deputaten zijn
verplicht op aanvraag van de desbetreffende
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Oude tekst
ook secundi benoemd.
Deputaten zijn verplicht op aanvraag van de
desbetreffende kerkenraad steun te
verlenen, overeenkomstig de in deze instructie
gestelde regels.

Motivatie en opmerkingen

Art. 4.
De voorwaarden van deelname in het
pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zijn
opgenomen in het pensioenreglement dat elke
predikant ontvangt bij inschrijving.
Het pensioenreglement is ook te raadplegen via
de website:
http://www.pfzw.nl/Documents/brochureswerkgevers/statuten-en-reglementen- 2013.Pdf.

Art. 4.
De voorwaarden van deelname in het
pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zijn
Steeds is het laatste reglement geldig
opgenomen in het pensioenreglement dat elke
(geldt ook voor bijlage 7B). Aan oude
predikant ontvangt bij inschrijving. Het
reglementen kunnen na vervanging
reglement wordt regelmatig vernieuwd
daarvan geen rechten worden ontleend (Dit waarmee oude versies vervallen. De geldende
is zo bij alle pensioenfondsen).
versie is te raadplegen via de website van
PFZW.
De regels voor arbeidsongeschiktheid
zoals opgenomen in bijlage 7A (en idem
7B) gelden nu ook voor predikanten die na
2013 in het ambt kwamen.

Nieuwe tekst
kerkenraad steun te verlenen, overeenkomstig
de in deze instructie gestelde regels.

Art. 5.
De basisuitkering aan een deels
arbeidsongeschikte predikant wordt berekend
als de uitkering aan een volledig
arbeidsongeschikte predikant maal het
percentage arbeidsongeschiktheid zoals
vastgesteld door de arbo-organisatie. Zolang
een deels arbeidsongeschikte predikant geen
of onvoldoende passend werk heeft kunnen
aanvaarden wordt de uitkering aangevuld tot
het bedrag dat geldt voor een volledig
arbeidsongeschikte predikant; dit geldt ook
bij gedwongen stoppen van zulk werk als het
eerder wel gedaan werd.
Op de basisuitkering worden geen inkomsten
in mindering gebracht. Op de aanvullende
uitkering ingevolge arbeidsongeschiktheid
worden in mindering gebracht:
a. inkomsten als genoemd in bjlage 7A, art.
7 sub a;
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Oude tekst
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Nieuwe tekst
b. inkomsten uit arbeid, van welke aard die
ook moge zijn;
c. pensioenrechten als omschreven en
beperkt in bijlage 7A, art. 7 sub b.
De mate van mindering hangt af van de
hoogte van de genoemde inkomsten in relatie
tot het vastgestelde verdienvermogen ondanks
arbeidsongeschiktheid; als dat
verdienvermogen daadwerkelijk wordt
gerealiseerd is de aanvullende uitkering nihil,
bij inkomsten minder dan het drempelbedrag
uit de handleiding wordt geen mindering
toegepast, daartussenin naar rato.
De kosten voor arbeidskundig onderzoek door
de arbo-organisatie en voor begeleiding bij
het zoeken van passende arbeid zijn voor
rekening van de emeritikas, evenals de kosten
voor de jaarlijkse opvolging na
arbeidsongeschiktheidsverklaring.
Predikanten zijn in principe verplicht aan die
opvolging mee te werken; bij weigering
kunnen deputaten in redelijkheid een korting
vaststellen tussen 10% en 25%, na betrokkene
gehoord te hebben.
De arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd.

De regels voor arbeidsongeschiktheid
zoals opgenomen in bijlage 7B (nieuw art
10) gelden nu ook voor predikanten die na
2013 in het ambt kwamen.

Art 6.
Tijdens de periode van (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid wordt (gedeeltelijk)
geen pensioen opgebouwd bij PFZW. Het
pensioentekort dat zo ontstaat wordt door
emeritikas gecompenseerd, inclusief

9.06/91
Oude tekst
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uitkeringen voor weduwen en wezen.
Deputaten art. 13 K.O. treffen daarvoor
verschillende daartoe geschikte maatregelen.

Art. 5.
Aangezien art. 13 K.O. beoogt in het
levensonderhoud te voorzien, kan van de als
norm geldende bedragen worden afgeweken in
gevallen van bijzondere noden of slechts
gedeeltelijke onbekwaamheid tot uitoefening
van de dienst. Een en ander ter beoordeling van
deputaten art. 13 K.O. gehoord de
belanghebbende.

Zie 7A (art 17)

Art. 7.
Aangezien art. 13 K.O. beoogt in het
levensonderhoud te voorzien, kan van de als
norm geldende bedragen en
uitkeringsmomenten worden afgeweken in
gevallen van bijzondere noden. Een en ander
ter beoordeling van deputaten art. 13 K.O.
gehoord de belanghebbende.

Art. 6.
Eens per drie jaar stelt de generale synode de
verplichte minimumbijdrage per lid en per
dooplid vast ter dekking van de lopende
uitkeringen en ter ondersteuning van een
vermogen voor toekomstige verplichtingen.
Deputaten dienen hiertoe een begroting voor de
betreffende jaren in. Uitgangspunt in deze
begroting is een beheerste ontwikkeling van de
omslag: zowel wat betreft de mogelijkheden om
compensatiemaatregelen te treffen als in te
spelen op maatschappelijke en financiële
ontwikkelingen.

Ongewijzigd.

Art. 8.
Eens per drie jaar stelt de generale synode de
verplichte minimumbijdrage per lid en per
dooplid vast ter dekking van de lopende
uitkeringen en ter ondersteuning van een
vermogen voor toekomstige verplichtingen.
Deputaten dienen hiertoe een begroting voor
de betreffende jaren in. Uitgangspunt in deze
begroting is een beheerste ontwikkeling van
de omslag: zowel wat betreft de
mogelijkheden om compensatiemaatregelen
te treffen als in te spelen op maatschappelijke
en financiële ontwikkelingen.

Art. 7.
Aan elke generale synode brengen deputaten
rapport uit met overlegging van de financiële
gegevens betreffende de inkomsten, de uitgaven
en het kapitaal van de kas over de voorgaande
drie jaren en van begrotingen voor de komende
drie jaren.

Ongewijzigd.

Art. 9.
Aan elke generale synode brengen deputaten
rapport uit met overlegging van de financiële
gegevens betreffende de inkomsten, de
uitgaven en het kapitaal van de kas over de
voorgaande drie jaren en van begrotingen
voor de komende drie jaren.

9.06/92
Oude tekst
Art. 8.
Deputaten art. 13 K.O. zijn door de generale
synode gemachtigd tot het in ontvangst nemen
van de verplichte omslagen, giften, legaten en
erflatingen. De juiste formulering voor
legateringen en erflatingen ten gunste van de
emeritikas luidt:
‘Aan de Christelijke Gereformeerde Kerken in
Nederland ten behoeve van de algemene kas tot
steun aan de kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’ of ‘Aan de Christelijke Gereformeerde
Kerk te ..... ten behoeve van de algemene kas tot
steun aan de kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’.

Motivatie en opmerkingen
Ongewijzigd.

Nieuwe tekst
Art. 10.
Deputaten art. 13 K.O. zijn door de generale
synode gemachtigd tot het in ontvangst
nemen van de verplichte omslagen, giften,
legaten en erflatingen. De juiste formulering
voor legateringen en erflatingen ten gunste
van de emeritikas luidt:
‘Aan de Christelijke Gereformeerde Kerken
in Nederland ten behoeve van de algemene
kas tot steun aan de kerken voor de
verzorging van emerituspredikanten,
predikantsweduwen en -wezen’ of ‘Aan de
Christelijke Gereformeerde Kerk te ..... ten
behoeve van de algemene kas tot steun aan de
kerken voor de verzorging van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en wezen’.

Kortheidshalve wordt verwezen naar
bijlage 7B, eigenlijk zou je voor deze
situatie, die naar verwachting slechts bij
hoge uitzondering voorkomt, die artikelen
hier moeten herhalen.

Art. 11.
Voor predikanten die na 2012 hun ambt
aanvaardden en na 2019 te maken krijgen met
arbeidsongeschiktheid en later daarna de
CGK verlaten, gelden de artikelen 23 en 24
uit bijlage 7B.
zie

Art. 9.
Ter voorziening in bijzondere gevallen kennen
deputaten, onder voorbehoud van de
beschikbaarheid van financiële middelen, aan
plaatselijke kerken het recht op een uitkering toe
ten behoeve van diegenen, die de kerken in het
ambt van predikant een tijdlang hebben gediend
en hun weduwen en wezen; de uitkering wordt
op dezelfde wijze bepaald als die van
emerituspredikanten, predikantsweduwen en -

De oude artikelen 9 en 10 zijn niet geldig
(waren dat per definitie al niet) voor
predikanten die hun ambt aanvaardden na
2012.
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Oude tekst
wezen, evenwel met dien verstande, dat
rekening wordt gehouden met de tijd dat zij
onze kerken als predikant hebben gediend.
Art. 10.
Bij de uitvoering van de in artikel 9 getroffen
voorziening zijn de volgende bepalingen van
toepassing:
a. Onder uitkeringen worden uitsluitend
verstaan die waarop aanspraak bestaat vanaf
het bereiken van de AOW-gerechtigde
leeftijd en ingeval van eerder overlijden.
b. De aanvraag dient te geschieden bij de kerk
waaraan de predikant het laatst was
verbonden. Indien de betreffende kerk is
opgeheven, dient de aanvraag te geschieden
bij de door de classis waartoe de opgeheven
kerk behoorde aangewezen rechtsopvolger.
Deze kerk dient hiervan binnen 14 dagen
kennis te geven aan deputaten.
c. De hoogte van de uitkering wordt bepaald
door de van toepassing zijnde uitkering per
jaar te vermenigvuldigen met een breuk met
in de teller de diensttijd doorgebracht in
onze kerken en in de noemer het aantal te
behalen dienstjaren te stellen op 40.
d. Indien de uitkering tezamen met de
aanspraken opgebouwd voor en tijdens de
ambtsperiode en na het vertrek van de
predikant, hoger is dan de van toepassing
zijnde uitkering per jaar, dan komt het
meerdere volledig in mindering op de in lid
c. berekende uitkering van de emeritikas.
De hoogte van de uitkering door PFZW
wordt hierdoor niet beïnvloed.
e. De aan artikel 9 te ontlenen aanspraken

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst

9.06/94
Oude tekst
komen na die welke kunnen worden
ontleend aan regelingen die van toepassing
zijn bij andere kerkgenootschappen c.q.
instellingen.
f. Artikel 9 is van toepassing op de predikant,
die in 1996 of later de AOW- gerechtigde
leeftijd bereikt of voor het bereiken van die
leeftijd komt te overlijden.

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst

9.06/95
Bijlage 3: Andere aanpassingen K.O.
Door de wijzigingen in art. 13 K.O. en bijlage 7 K.O. worden hier en daar elders in de kerkorde ook wijzigingen aanbevolen; deels gaat dat
ook over zaken die ook zonder de recente wijzigingen al eerder aangepast hadden kunnen worden.
5
Oude tekst
Art 5, lid 8b (over vertrek naar buitenlandse
kerk):
Alleen tot de in het voorgaande lid genoemde
datum is de kerkenraad verplicht het
overeengekomen traktement uit te betalen en
de predikant in het genot van eventueel vrije
woning te laten; na die datum is de kerkenraad
van elke financiële verplichting, zoals die in
de beroepsbrief en eventueel nadere
regeling(en) is opgenomen, ontslagen. Dit
houdt ook in, dat de predikant geen aanspraak
meer kan maken op emeritaatstraktement,
noch zijn weduwe op enige financiële steun,
noch ook zijn wezen rechten kunnen doen
gelden op enige financiële uitkering. Geacht
wordt, dat de predikant vanaf de genoemde
datum geheel en al voor rekening is van de
kerk die hem beriep en wier roeping hij
aanvaardde.

Art 10, opmerking 10:
Wanneer de verhouding tussen predikant en
kerkenraad en/of gemeente ernstig verstoord
is, kan de classis besluiten om in afwachting
van verdere besluitvorming over een eventuele
schorsing, afzetting, losmaking of emeritering
de predikant op non-actief te stellen.

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst

In bijlage 7A en 7B, art 23/24 is
aangegeven dat hierover wel degelijk in
overleg getreden kan worden.

Alleen tot de in het voorgaande lid genoemde
datum is de kerkenraad verplicht het
overeengekomen traktement uit te betalen en
de predikant in het genot van eventueel vrije
woning te laten; na die datum is de kerkenraad
van elke financiële verplichting, zoals die in
de beroepsbrief en eventueel nadere
regeling(en) is opgenomen, ontslagen, met
uitzondering van de toezeggingen met
betrekking tot artikel 13, rekening houdend
met het aantal dienstjaren binnen de CGK.

Uit brief dep KOKR: Deze formulering
stamt nog uit de tijd dat een buitenlandse
kerk álle financiële verantwoordelijkheden
overnam, inclusief de gehele
oudedagsvoorziening (met name een punt
bij overgangen naar de FRC). Inmiddels is
overeengekomen dat bij dergelijke
verhuizingen naar andere delen van de
wereld de ‘opgebouwde’ rechten voor
emeritaatsuitkering in de CGK blijven
gelden en berekend worden vanaf het
moment van verbinding aan de eerste
gemeente tot aan beëindiging van het
predikantschap binnen de CGK
In de geest van art 13 lid 2a (‘volgens welk
beginsel slechts aan dienaren des Woords
die door ouderdom, ziekte of om andere
reden onbekwaam geworden zijn tot
uitoefening van het ambt …) hoort
emeritering in deze opsomming niet thuis.

Wanneer de verhouding tussen predikant en
kerkenraad en/of gemeente ernstig verstoord
is, kan de classis besluiten om in afwachting
van verdere besluitvorming over een eventuele
schorsing, afzetting of losmaking de predikant
op non-actief te stellen.

9.06/96
Oude tekst
Art 79, opmerking 4:
Wanneer de verhouding tussen predikant en
kerkenraad en/of gemeente ernstig verstoord
is, kan de classis besluiten om in afwachting
van verdere besluitvorming over een eventuele
schorsing, afzetting, losmaking of emeritering
de predikant op non-actief te stellen.
Bijlage 9 (studiefonds), art 7.3:
Indien de predikant met vervroegd emeritaat
gaat, kunnen deputaten overwegen om,
afhankelijk van de financiële situatie van de
predikant, het eventuele restant van de af te
lossen lening geheel of gedeeltelijk kwijt te
schelden;
Bijlage 15 (Regelement voor het verlenen van
emeritaat, verlof en ontslag aan de
hoogleraren van de Theologische Universiteit)
Art 2: Emeritaat wordt met ingang van een
door de generale synode nader te bepalen
datum verleend:
a. -op diens aanvrage aan een hoogleraar die
een diensttijd heeft vervuld van tenminste
veertig jaar, waarbij zijn dienst als predikant is
inbegrepen;
b. -aan een hoogleraar die de 65-jarige leeftijd
heeft bereikt;
c. -op diens aanvrage aan een hoogleraar die
door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is
geworden om zijn ambt uit te oefenen, waarbij
desverlangd de ongeschiktheid moet blijken
uit een onderzoek van twee deskundigen, één
aan te wijzen door het curatorium en één door
de betrokken hoogleraar, die zo nodig samen
een derde deskundige kunnen aanwijzen; deze
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Nieuwe tekst

Idem

Wanneer de verhouding tussen predikant en
kerkenraad en/of gemeente ernstig verstoord
is, kan de classis besluiten om in afwachting
van verdere besluitvorming over een eventuele
schorsing, afzetting of losmaking de predikant
op non-actief te stellen.

‘vervroegd emeritaat’ gaat kennelijk over
de situatie van arbeidsongeschiktheid.
Vervroegd ‘gewoon’ emeritaat aanvragen
zal hiermee niet tevens zijn bedoeld.

Indien de predikant arbeidsongeschikt raakt,
kunnen deputaten overwegen om, afhankelijk
van de financiële situatie van de predikant, het
eventuele restant van de af te lossen lening
geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden;

Hier spelen verschillende vragen:
- Wordt ook voor hoogleraren emeritaat
beperkt tot leeftijdsemeritaat?
- Is het niet beter de AO-procedure ook
hier via onafhankelijke arboorganisatie van de SKW te laten
verlopen en niet via deskundigen aan
te wijzen door curatorium en
betreffende hoogleraar?

Nader te bepalen, zie besluitvoorstel 3.

Afhankelijk van gegeven antwoorden
moeten ook andere artikelen uit deze
bijlage aangepast worden.
Daarnaast: in artikelen 4 en 6 worden
omstandigheden genoemd die leiden tot
verlies van het recht op emeritaatsuitkering.
Voor predikanten is in bijlage 7A/B art
23/24 al langere tijd de mogelijkheid
beschreven dat over een deel van de

Een oplossingsrichting kan zijn bij ziekte en
arbeidsongeschiktheid te spreken over
‘bijzonder verlof’ (bij AO zal waarschijnlijk
niet gelden dat traktement volledig wordt
doorbetaald?). Er kan verwezen worden naar
de handreiking voor ziekteverzuim bij CGKpredikanten.

9.06/97
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aanwijzing dient indien mogelijk, binnen een
maand na het ontvangen van de
emeritaatsaanvrage te geschieden.
De geëmeriteerde hoogleraar behoudt zijn eer
en naam van hoogleraar en mag de
vergaderingen van het college van hoogleraren
en van het curatorium bijwonen met
adviserende stem.
Bijlage 16 (emeritaatsverklaring hoogleraren)
Bijlage 22 (Statuut voor zendingswerkers)

Motivatie en opmerkingen
ambtsjaren toch een uitkering kan
plaatsvinden. Zou dat hier ook niet van
toepassing moeten zijn?
In art 6 bij ontslag wegens art 5a is
onduidelijk of vervallen recht op
emeritering doelt op alleen de hoogleraaremeritaatsuitkering of ook op de rechten op
uitkering naar art 13. K.O.
Aanpassingen nodig aan de hand van
aanpassingen in bijlage 15 (zie hierboven).
Merk op dat hierin enige afwijkingen
voorkomen t,o.v. art 13 (b.v. weduwe 3
maanden voortzetting traktement, bijlage B
is concept beroepsbrief waarin verwijzing
naar art 13 K.O.)

Nieuwe tekst

Nader te bepalen, zie besluitvoorstel 3
Nader te bepalen door deputaten zending.

Bijlage 53 (bij art. 4 en 5 K.O.), daarvan:
Bijlage 3 (Financiële bijlage beroepsbrief):
VI. Emeritaatsuitkering
De kerkenraad garandeert u de door de
generale synode vastgestelde uitkering naar art
13 K.O. bij eventuele emeritaatverlening
tijdens uw dienst en aan uw gezin bij uw
overlijden alhier.

Nadenken over: voor predikanten na 2013
is er helemaal geen uitkering en alles bij
PFZW? Dus misschien moet de hele zin
wel vervangen worden door zoiets als: ‘De
kerkenraad belooft u de pensioenpremies af
te dragen in overeenstemming met de
regelingen van art 13. K.O.’ Eventueel
aangevuld met: ‘inclusief de bepalingen
over eigen bijdrage van de predikant’; LET
OP: DFZ schijnt hierover al een voorstel te
hebben gedaan?
Duidelijk aangeven dat de abstracte belofte
een reële inhoud heeft en dat normaal
gesproken later geen verdere actie nodig is
t.o.v. de predikant.

VI. Emeritaatsuitkering
De kerkenraad garandeert u de door de
generale synode vastgestelde uitkering naar art
13 K.O. bij eventuele emeritaatverlening
tijdens uw dienst en aan uw gezin bij uw
overlijden alhier. Deze toezegging wordt
gestand gedaan door de
pensioenverplichtingen onder te brengen bij
PFZW.

9.06/98
Oude tekst
VII. Arbeidsongeschiktheidsuitkering
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal de
kerkenraad de regeling hanteren conform de
handleiding van deputaten emeritikas.

Motivatie en opmerkingen
Ter vermindering van de kans op
arbeidsongeschiktheid is het van belang
ook bij alle ziekte de handreiking te volgen.

Bijlage 59 (bij art. 6), Concept-regeling voor
de kerkelijke positie van predikanten belast
met de geestelijke verzorging van militairen,
art 7:
De betrokken predikant ontvangt, indien hij
om redenen, genoemd in art. 13 K.O.
ongeschikt wordt voor de uitoefening van zijn
dienstwerk, emeritaat in overeenstemming met
hetgeen in dit artikel is bepaald. Hem wordt
volgens de daarvoor geldende regels, een
uitkering verleend, eventueel verminderd met
het bedrag, dat hij in dat geval ontvangt uit
hoofde van zijn dienst in de geestelijke
verzorging van militairen.

Ingeval AO wel een uitkering, geen
emeritaat.

Bijlage 60 (bij art 13), ad c:
(c. de attesten afgegeven door twee
geneesheren waaruit blijkt, dat ds.
....................... onbekwaam is tot uitoefening
van zijn dienst;)

AO leidt niet tot emeritaat; bovendien
procedure nu zonder ‘twee geneesheren’.
Deze zin, die al tussen haakjes stond, kan
dus verdwijnen.

Bijlage 66 (Taak van de PS), punt 2:
Er is sprake van zeven deputaatschappen die
(mede) bemensd worden door leden benoemd
door de particuliere synode: deputaten
onderlinge bijstand en advies, emeritikas,

Emeritikas, maar ook andere genoemde
deputaatschappen, hebben tegenwoordig
geen door de PS benoemde deputaten meer.

Nieuwe tekst
VII. Ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheidsuitkering
In geval van ziekte geldt de ‘handreiking
ziekteverzuim CGK-predikanten’ zoals
beschikbaar op de websites van deputaten art
13.K.O. en de SKW. Bij langdurige
arbeidsongeschiktheid zal de kerkenraad de
regeling hanteren conform de handleiding van
deputaten emeritikas.

De betrokken predikant ontvangt, indien hij
om redenen, genoemd in art. 13 K.O.
ongeschikt wordt voor de uitoefening van zijn
dienstwerk, een uitkering in overeenstemming
met hetgeen in dit artikel is bepaald. Hem
wordt volgens de daarvoor geldende regels,
een uitkering verleend, eventueel verminderd
met het bedrag, dat hij in dat geval ontvangt
uit hoofde van zijn dienst in de geestelijke
verzorging van militairen.

Nader te bepalen welke deputaatschappen te
schrappen (in elk geval ook emeritikas). Actie
voor dep KOKR (geven zij zelf ook aan).

9.06/99
Oude tekst
curatorium, evangelieverkondiging onder
Israël, buitenlandse zending, evangelisatie en
deputaten naar art. 49 K.O.

Motivatie en opmerkingen

Nieuwe tekst

Moet ‘(deels) arbeidsongeschikt geworden’
hieraan worden toegevoegd? Moet gaan
werken in deeltijd besproken worden?

Nader te bepalen Actie voor dep KOKR
(geven zij zelf ook aan).

In het register zouden kunnen worden
toegevoegd: arbeidsongeschiktheid,
ziekteverzuim,

Nader te bepalen

Bijlage 73 (bij art 5), regelingen voor
gemeenten die samen beroepingswerk ter hand
nemen.
Model D, art 4.9:
Deze overeenkomst blijft van kracht zolang de
predikant niet met inachtneming van de
bepalingen van de kerkorde aan een andere
gemeente is verbonden dan wel is
geëmeriteerd, losgemaakt, afgezet of tot een
andere staat des levens is overgegaan.
Register
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Bijlage 4: (Nieuwe) handleiding emeritikas.
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Inleiding
Vanaf 2013 zijn diverse regelingen rond de emeritikas ingrijpend veranderd. Door de generale
synode is in dat jaar goedkeuring verleend om de opbouw van de toekomstige uitkering te
doen plaatsvinden bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).
Per 1 januari 2013 zijn alle dienstdoende predikanten in gemeenten en naar artikel 6 bij dit
pensioenfonds ondergebracht. Uitzonderingen betreffen predikanten in (externe) loondienst,
predikanten die op 1 januari 2013 de leeftijd van 64 jaar hadden bereikt en toen beroepbare
predikanten.
Door deze verandering ontstaat een lange overgangsperiode. De predikanten die per 1 januari
2013 zijn overgegaan naar het pensioenfonds bouwen rechten op over de jaren vanaf 2013 en
behouden aanspraak op een uitkering van emeritikas over de periode daarvoor.
Predikanten die vanaf 2013 in het ambt kwamen, vallen vanaf het begin onder PFZW en
hebben geen aanspraak op uitkeringen vanuit emeritikas uit hoofde van pensioenuitkeringen.
Een uitzondering hierop geldt als sprake was van arbeidsongeschiktheid. De uitkeringen aan
arbeidsongeschikten vallen sinds 2004 onder de emeritikas.
Vervolgens heeft de synode van 2019 besloten tot de invoering van mogelijkheden tot
vervroegd en deeltijdemeritaat. Tevens werd de term emeritaat gereserveerd voor de situatie
dat een predikant op grond van leeftijd niet meer als gemeentepredikant actief is. Naast een
emeritaatsuitkering is dan bij arbeidsongeschiktheid sprake van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en bij na de AOW-gerechtigde leeftijd doorwerken in
deeltijd van een deeltijdwerkuitkering.
Deze wijzigingen leiden tot aanpassingen in de Kerkorde (art. 13 en bijlage 7), zie hiervoor de
teksten die zijn vermeld op de website onder www.cgk.nl/emeritikas
Samengevat ontstaat qua (toekomstige) uitkeringen het volgende patroon:
a. predikanten die met emeritaat waren vóór 2014: geheel emeritikas;
b. predikanten die een gemeente dienden per 31 december 2012: deels emeritikas, deels
PFZW;
c. predikanten die vanaf 1 januari 2013 bevestigd werden: geheel PFZW
In de ’financiële bijlage bij de beroepsbrief’ is de volgende bepaling opgenomen: ‘de
kerkenraad garandeert u de door de generale synode vastgestelde uitkering naar art. 13 K.O.
bij eventuele emeritaat verlening, tijdens uw dienst en aan uw gezin bij uw overlijden alhier’.
De emeritikas is in het leven geroepen om de plaatselijke kerken te helpen bij het voldoen aan
de verplichting om naar behoren te voorzien in het levensonderhoud van emerituspredikanten
en hun weduwen en wezen. In de Kerkorde staat dit aangegeven in artikel 13. Vandaar dat het
deputaatschap dat de emeritikas beheert ook wel het deputaatschap naar art. 13 K.O. genoemd
wordt.
De emeritaatsvoorziening is voor onze predikanten en hun gezinsleden een belangrijke zaak.
Daarom zijn deputaten emeritikas van mening dat goede informatie over dit onderwerp
gegeven dient te worden.
In hoofdstuk 1 wordt een globaal overzicht gegeven van de regelingen rond emeritaat en
arbeidsongeschiktheid.
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Hoofdstuk 2 vermeldt de actuele gegevens over de hoogte van de uitkeringen (cijfers per 1
januari 2020)
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Op vrijwel elke generale synode worden wijzigingen in de emeritaatsregeling aangebracht.
Deze handleiding is bijgewerkt tot en met de besluiten van de generale synode 2019/2020.
De hoogte van de uitkeringen is met ingang van 2017 onafhankelijk gemaakt van de
wijzigingen in de hoogte van de AOW-/ANW-uitkeringen. De uitkeringen vanuit emeritikas
kunnen in de toekomst veranderen door indexeringen. Hierbij wordt bij verhogingen het
beleid van PFZW gevolgd en bij eventuele verlagingen zal naar bevind van zaken worden
gehandeld.
Deputaten emeritikas hopen dat deze handleiding in een behoefte zal voorzien.
De kerkorde met daarin de veranderingen naar aanleiding van de besluitvorming door de
generale synode van 2019 zullen na afloop van de vergadercyclus op de website worden
geplaatst.
Hoofdstuk 1. Verlening van een uitkering
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1.1 De eer van het ambt
‘Als een dienaar des Woords niet meer in staat is tot uitoefening van zijn ambt behoudt hij
niettemin de eer en de naam van dienaar des Woords en heeft de kerk die hij gediend heeft,
naar behoren in zijn levensonderhoud te voorzien. Dezelfde verplichting heeft de kerk in het
algemeen ook ten opzichte van weduwen en wezen van de dienaren.’ Zo begint artikel 13 van
de kerkorde, het artikel over de emeritikas.
De emeritus- of arbeidsongeschikte predikant behoudt dus de eer en de naam van dienaar des
Woords. Het ambt van dienaar des Woords is een ambt voor het leven. Wanneer de
uitoefening van het ambt bezwaarlijk is geworden, betekent dat niet dat het ambt daardoor zou
vervallen.
Een emeritus- of arbeidsongeschikte predikant is dus een volwaardig predikant van de
Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en blijft als zodanig ook verbonden aan een
van de plaatselijke kerken. De zorgplicht voor deze predikanten, predikantsweduwen en wezen blijft ook berusten bij deze plaatselijke kerk. De uitvoering van deze zorgplicht is in
onze kerken toevertrouwd aan deputaten emeritikas.
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1.2 Procedure emeritaat
We kennen in onze kerken geen leeftijd, waarop een predikant verplicht met emeritaat zou
moeten gaan. De bedragen van de uitkeringen in hoofdstuk 2 gelden voor het met emeritaat
gaan op de leeftijd dat de predikant ook AOW gaat ontvangen. In lijn met de pensioenwet kan
de uitkering eerder worden aangevraagd, met een maximum van 5 jaar eerder. Het gaat dan
steeds om een volledige uitkering, die echter voor elk jaar vervroeging levenslang verlaagd
wordt met een percentage dat afhangt van verschillende factoren – neem contact op met
deputaten over de precieze consequenties in een individueel geval.
De predikant stuurt aan zijn kerkenraad een brief met het verzoek om emeritaat. De
kerkenraad verzoekt de classis de emeritaataanvraag in behandeling te nemen en voegt daarbij
een afschrift van de brief (incl. eventuele bijlagen) waarin de predikant emeritaat aanvraagt.
De classis plaatst de emeritaataanvraag op de agenda en nodigt voor de behandeling van deze
aanvraag deputaten ad artikel 49 K.O. uit.
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Na het verlenen van emeritaat stuurt de classis hiervan binnen veertien dagen bericht aan de
secretaris van het deputaatschap emeritikas.
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Vervolgens wordt door het deputaatschap emeritikas een formulier aan de desbetreffende
kerkenraad gezonden met het verzoek om inlichtingen te verschaffen die van belang zijn met
het oog op de aanvang en de hoogte van de emeritaatuitkering. Het is de bedoeling dat in
overleg met de predikant dit formulier wordt ingevuld.
Ten slotte ontvangen kerkenraad en predikant bericht over de emeritaatuitkering. De uitkering
uit de emeritikas begint drie maanden na de datum waarop het emeritaat ingaat. Gedurende
deze drie maanden behoudt de predikant nog recht op het ontvangen van zijn traktement en op
het bewonen van de pastorie, tenzij het een predikant naar art. 6 K.O. betreft die zijn
traktement niet ontving van een kerkenraad of deputaatschap.
1.3 Minder werken
Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd kan ook, eventueel in deeltijd. De predikant is
dan nog niet met emeritaat. In dat geval kan uit de emeritikas wel een deeltijdwerkuitkering
worden gedaan om het deel dat niet gewerkt wordt te compenseren. Geheel of deels
doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd levert geen hogere levenslange uitkering op als
de predikant op gegeven moment alsnog met emeritaat gaat.
Voor de goede orde: in overleg met de gemeente kan minder werken ook vóór de AOWgerechtigde leeftijd, maar in dat geval kan niet bij de emeritikas worden aangeklopt voor een
uitkering. Buiten de emeritikas om kan, indien bij PFZW voldoende rechten werden
opgebouwd, wel al compensatie gerealiseerd worden voor minder werken eerder dan de
AOW-gerechtigde leeftijd via een vervroegd pensioen en eventueel een hoog/laag constructie.
Als de wens tot minder werken voortkomt uit een verminderde gezondheid is sprake van
ziekteverzuim (waarbij kerkenraad traktement moet doorbetalen) en op gegeven moment
misschien arbeidsongeschiktheid.
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1.4 Procedure arbeidsongeschiktheid
Het komt helaas voor dat een predikant beneden de AOW-gerechtigde leeftijd wegens ziekte
of handicap zijn ambt blijvend niet langer kan uitoefenen. In een dergelijke situatie kan een
predikant ook vóór deze leeftijd een uitkering aanvragen bij de emeritikas. Hiervoor dient
eerst het tweejarige verzuimbegeleidingstraject te worden doorlopen. In die periode is de
kerkenraad gehouden hem twee jaar ziekteverlof te geven, alvorens een aanvraag tot uitkering
in te dienen. Het proces gedurende deze twee jaren is in detail omschreven in de ‘Handreiking
ziekteverzuim CGK-predikanten’, zie de website www.cgk.nl/emeritikas .
Als de uitkomst van het ziektebegeleidingstraject is dat een predikant geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt door het deputaatschap emeritikas een formulier
aan de desbetreffende kerkenraad gezonden met het verzoek om inlichtingen te verschaffen
die van belang zijn met het oog op de aanvang en de hoogte van de uitkering. Het is de
bedoeling dat in overleg met de predikant dit formulier wordt ingevuld.
Tenslotte ontvangen kerkenraad en predikant bericht over de uitkering.
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Deze uitkering is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid dat werd vastgesteld;
de bedragen uit hoofdstuk 2 worden met dat percentage vermenigvuldigd (de basisuitkering).
Het overige inkomen moet verdiend worden met ‘passende arbeid’ die de predikant nog wel
kan uitvoeren. Passende arbeid is werk dat past bij opleiding en ervaring van de predikant en
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natuurlijk ook bij de mogelijkheden van zijn ziektebeeld. Per geval wordt door de arboorganisatie individueel bepaald wat passend werk kan zijn, door middel van medisch en
arbeidskundig onderzoek. De predikant wordt door het steunpunt kerkenwerk en/of de
daaraan verbonden arbo-organisatie actief begeleid in het vinden van passende arbeid. Zolang
dat nog niet of niet volledig gelukt is, vult de emeritikas de arbeidsongeschiktheidsuitkering
aan tot 100% van de in hoofdstuk 2 genoemde bedragen. Die aanvulling stopt als passend
werk onterecht wordt geweigerd of op gegeven moment stopt door eigen toedoen van de
predikant.
Intussen is het van belang te weten hoe een arbeidsongeschiktheidspercentage op hoofdlijnen
tot stand komt. Dit wordt gebaseerd op het ondanks de ziekte overgebleven verdienvermogen
in vergelijking met de huidige verdiensten, en dus niet op basis van de nog aan werk te
besteden tijd. Dit kan, zeker als geschikte passende arbeid goedbetaald werk is in vergelijking
met een predikantschap, onverwachte effecten hebben.
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Natuurlijk is het voor alle betrokkenen beter om ziekte en arbeidsongeschiktheid te vermijden.
Daarvoor kunnen al voordat van ziekte sprake is maatregelen worden genomen, die terug zijn
te vinden in het begin van de ‘handreiking ziekteverzuim CGK-predikanten’. Deputaten
bevelen kerkenraden dringend aan deze maatregelen ook werkelijk te nemen, en met name
ook te overwegen een begeleidingscommissie in te stellen zoals daar omschreven. Tenslotte
wijzen we nogmaals op het belang om ziekte vanaf de eerste dag te melden: ernstige vormen
van ziekteverzuim beginnen regelmatig met veelvuldige korte ziekteperiodes en door
consequent alle ziekteperiodes vanaf de eerste dag te melden kan de arbo-organisatie tijdig
reageren op dat soort signalen. Om dit te stimuleren is afgesproken dat de tweejarige periode
van te verlenen ziekteverlof ingaat op de datum van de eerste daarmee samenhangende
ziektemelding.
1.5 De uitkeringsgrondslag en uitkeringsfactor
Tot en met 2016 was het begrip uitkeringsgrondslag uit de fiscale wetgeving van belang voor
het bepalen van de hoogte van de uitkeringen uit de emeritikas. In 2017 is dit begrip
losgelaten en golden de hoogtes van de uitkeringen zoals die in 2016 waren de basis voor de
volledige uitkeringen uit de emeritikas. Aanpassingen van deze volledige uitkeringen vinden
plaats door indexeringen. Dit houdt ook in dat de uitkeringen van emeritikas niet meer worden
beïnvloed door stijgingen van uitkeringen uit hoofde van AOW en ANW.
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Voor de predikanten van wie in 2013 een overgang naar PFZW heeft plaatsgevonden ontstaat
een samenloop van het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ pensioensysteem. De toekomstige uitkering zal
deels bestaan uit uitkeringen ten laste van de emeritikas en deels uit uitkeringen door PFZW.
Om het deel wat vanuit emeritikas komt te bepalen wordt gebruik gemaakt van de
uitkeringsfactor, waarmee de volledige uitkeringen worden vermenigvuldigd om te berekenen
wat uitbetaald gaat worden. Hierbij krijgt elke predikant, ongeacht het werkelijk te behalen
aantal dienstjaren tenminste 37 dienstjaren toegekend, die dus deels vallen voor en deels na 1
januari 2013. Indien het werkelijk te behalen aantal dienstjaren meer is dan 37 jaar dan wordt
van dat meerdere uitgegaan, met dien verstande dat de uitkeringsfactor wordt gemaximeerd
op 100%.
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De berekening gaat als volgt:
- bereken M als maximaal aantal te behalen dienstjaren met een minimum van 37;
- bereken P als het aantal PFZW-jaren van 1-1-2013 tot aan 65-jarige leeftijd;
- de uitkeringsfactor is dan (M-P)/M, met een maximum van 100%.
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In de formule wordt geen rekening gehouden met het ophogen van de AOW-leeftijd, de
daardoor te behalen hogere uitkering van PFZW heeft rechtstreeks te maken met langer
werken en raakt niet de periode tot en met 2012. Op de website www.cgk.nl/emeritikas vindt
u een rekenmodel voor de berekening van de uitkeringsfactor.
5

10

1.6 Het AOW-gat
Een AOW-gerechtigde gehuwde emerituspredikant met een echtgenote die geboren is op of
na 1 januari 1950 ontvangt geen toeslag meer. Deze toeslag werd in het verleden, onder
bepaalde voorwaarden, toegekend wanneer de AOW-gerechtigde een jongere echtgenote
heeft en er dus nog geen recht op AOW voor haar is ontstaan.
Het vervallen van deze toeslag leidt er toe dat in deze specifieke gevallen een (tijdelijk)
aanzienlijke daling in het besteedbare gezinsinkomen ontstaat.
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De generale synode van 2016 heeft besloten een tijdelijke maatregel in te voeren waarbij
emerituspredikanten die geconfronteerd worden met het vervallen van de partnertoeslag een
aanvullende uitkering ontvangen van € 500 per maand. Deze maatregel geldt tot en met 2021;
vanaf 2022 zal dus geen aanvulling meer worden gegeven, dit geldt dan voor zowel situaties
die in 2021 en daarvoor zijn ontstaan als gevallen die vanaf 2022 optreden.
Bovendien eindigt deze uitkering bij het bereiken van de AOW-leeftijd van de partner.
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1.7 Arbeidsongeschiktheid vóór 1 augustus 2004 (de WAZ-uitkering)
De toegang tot de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) is per
1 augustus 2004 van rijkswege beëindigd. Dit betekent dat predikanten die na genoemde
datum ziek werden of worden geen recht meer hebben op een WAZ-uitkering.
1.8 Vakantietoelage
De vakantietoelage over de uitkering uit de emeritikas bedraagt 8%. Dit bedrag wordt in mei
uitgekeerd.

30

35

1.9 Wordt er nog iets op de uitkeringen van de emeritikas in mindering gebracht?
De emeritikas is een solidariteitskas om te voorzien in het levensonderhoud als dat niet op
andere wijze verkregen wordt. Op de arbeidsongeschiktheids- en emeritaatsuitkering worden
daarom inderdaad bepaalde inkomsten in mindering gebracht. Dat verschilt per soort
uitkering.
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a. Bij een emeritaatuitkering wordt in mindering gebracht:
- inkomsten uit hoofde van een functie in bijzondere dienst (bijv. ziekenhuispastor etc.),
inclusief pensioen;
- pensioenrechten die voortvloeien uit vroegere (neven)functies.
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b. Bij een deeltijdwerkuitkering wordt in mindering gebracht:
- inkomsten uit hoofde van een functie in bijzondere dienst (bijv. ziekenhuispastor etc.),
inclusief pensioen, tenzij dit het afgesproken deeltijdwerk betreft;
- pensioenrechten die voortvloeien uit vroegere (neven)functies.
- inkomsten uit werkzaamheden die een predikant nog verricht naast het afgesproken
deeltijdwerk.
Voor al de hierboven genoemde inkomsten geldt een bepaalde vrijstelling. Deze drempel is
met ingang van 2017 gefixeerd op het bedrag dat voor 2016 gold; dit bedrag wordt aangepast
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door middel van indexeringen. Voor de actuele drempel zie hoofdstuk 2. De drempel wordt
nog vermenigvuldigd met de uitkeringsfactor waar die van toepassing is.
Wanneer de gezamenlijke extra inkomsten, voor zover die tot vermindering van een uitkering
zouden leiden, beneden de drempel blijven, wordt in het geheel niets afgetrokken.
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c. Bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering:
Van de basisuitkering die het directe gevolg is van arbeidsongeschiktheid
(arbeidsongeschiktheidspercentage maal het bedrag bij 100% arbeidsongeschiktheid uit
hoofdstuk 2) wordt niets afgetrokken.
Van de aanvullende uitkering wegens (nog) niet uitvoeren van passende arbeid wordt
afgetrokken:
- inkomsten, die predikanten nog genieten uit hoofde van een functie in bijzondere
arbeid (bijv. ziekenhuispastor, legerpredikant etc.) incl. toegekend pensioen;
- inkomsten uit werkzaamheden die een predikant nog verricht.
Bij de inhouding op de aanvullende AO-uitkering geldt een glijdende drempel: zolang niet
meer verdiend wordt dan de drempel die is genoemd in hoofdstuk 2 van deze handleiding
geldt geen inhouding, maar als met passende arbeid inderdaad wordt verdiend wat bij de
bepaling van het AO-percentage mogelijk werd geacht, worden alle inkomsten van de
aanvullende uitkering afgetrokken. Tussen die peilpunten in geldt vermindering naar rato.
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Bij predikanten die met emeritaat zijn worden bij het in mindering brengen op de uitkering uit
de emeritikas dus geen inkomsten uit arbeid genoemd. Bij deze predikanten worden inderdaad
geen inkomsten uit arbeid (bijv. het leiden van zondagse kerkdiensten en catechiseren) in
mindering gebracht. En indien een deels arbeidsongeschikte predikant uit het gevonden
passende werk een inkomen verwerft dat groter is dan verwacht wordt dat niet in mindering
gebracht op de basisuitkering. Wel zou in dat geval geconstateerd kunnen worden dat de
predikant inmiddels minder arbeidsongeschikt is dan eerder werd vastgesteld.
1.10 De aanvraag van de uitkering voor predikantsweduwen en -wezen
In artikel 13 van de kerkorde spreken de kerken niet alleen van een verplichting jegens
arbeidsongeschikte en emerituspredikanten, maar ook ten opzichte van weduwen en wezen
van dienaren des Woords. Actueel wordt deze situatie wanneer het ingrijpende gebeuren
plaatsvindt dat een dienaar des Woords overlijdt. Naast alles wat een echtgenote en eventueel
ook kinderen dan te verwerken krijgen, zijn er ook allerlei zakelijke aspecten die de aandacht
vragen. Hierbij horen ook de veranderingen die er optreden ten aanzien van de uitkering uit de
emeritikas.
De kerkenraad waaraan de (emeritus)predikant verbonden was, stuurt binnen veertien dagen
na het overlijden een verzoek aan deputaten emeritikas om financiële steun voor de weduwe
(en eventueel de kinderen). Na ontvangst van dit bericht zenden deputaten een verzoek om
inlichtingen aan de kerkenraad. De kerkenraad verstrekt deze inlichtingen in overleg met de
betrokken weduwe.
Wanneer haar echtgenoot een dienstdoende predikant in onze kerken was op het moment van
overlijden behoudt de weduwe gedurende drie maanden na het overlijden van haar echtgenoot
het recht op volledig traktement en op het bewonen van de pastorie.
Na het verstrijken van die drie maanden vangt de uitkering uit de emeritikas aan. Wanneer
haar overleden echtgenoot een predikant was die reeds met emeritaat was gegaan of (deels)
arbeidsongeschikt was, ontvangt de weduwe de maand van overlijden en nog gedurende vijf
maanden dezelfde uitkering als toen haar man nog leefde.
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1.11 Uitkering aan predikantsweduwen en –wezen
De GS 2016 heeft besloten de koppeling van de uitkeringen aan de uitkeringsgrondslag los te
laten. Dit houdt in dat de uitkeringen van emeritikas niet meer worden beïnvloed door
stijgingen van uitkeringen uit hoofde van AOW en ANW. De hoogte van de actuele uitkering
is in hoofdstuk 2 vermeld.
Indien zij één of meer kinderen heeft te verzorgen tot aan de leeftijd van 18 jaar, ontvangt elk
kind een uitkering van het bedrag uit hoofdstuk 2 maal de uitkeringsfactor als
halfwezenuitkering (wezenpensioen). Bovendien kunnen nog andere emolumenten van
toepassing zijn.
Voor alle situaties geldt dat aan de hierboven genoemde uitkering wordt toegevoegd een
vakantietoeslag over de uitkering van 8%.
Ook predikantswezen kunnen een uitkering uit de emeritikas ontvangen. Bij predikantswezen
wordt aan zogenaamde volle wezen gedacht, zij die geen vader en moeder meer hebben. Ook
voor hen weten de kerken zich verantwoordelijk. Hun omstandigheden kunnen echter zeer
verschillend zijn. Daarom kan in voorkomende situaties het beste contact opgenomen worden
met de penningmeester van de emeritikas. Hij kan duidelijk maken welke regeling in concrete
omstandigheden geldt.
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1.12 Het ANW-gat
De nabestaandenuitkering ANW is een financiële ondersteuning van de overheid bij
overlijden van een partner of ouders. Als er aanspraak is op een ANW-uitkering is het
uitdrukkelijk de bedoeling dat die ook wordt aangevraagd. Er is aanspraak op een uitkering
indien de nabestaande jonger is dan 65 jaar en indien er sprake was van verzekering voor de
ANW.
Daarnaast moet aan één van de volgende voorwaarden worden voldaan:
- geboren voor 1950; of
- er is nog een kind onder de 18 jaar thuis; of
- de nabestaande is voor tenminste 45% arbeidsongeschikt.
Een ANW-uitkering wordt gekort op de uitkering uit de emeritikas. Als er geen recht op een
ANW-uitkering is, wordt er niet gekort als gevolg waarvan dan de uitkeringskosten voor de
emeritikas hoger zijn. Omdat deze situaties zich gelukkig niet zo vaak voordoen, achtte de
generale synode 2007 het nog niet noodzakelijk maatregelen ter zake te treffen.
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1.13 Wordt op de uitkering aan predikantsweduwen nog iets in mindering gebracht?
Het is mogelijk dat een predikantsweduwe weduwepensioen ontvangt dat voortvloeit uit het
werk dat haar man, voordat hij predikant was, heeft verricht of mogelijk uit een nevenfunctie
tijdens zijn predikantschap.
Voor alle weduwen beneden en boven de AOW-leeftijd geldt dat dit pensioen voor een deel op
de emeritaatsuitkering in mindering gebracht wordt.
Voor een predikantsweduwe beneden de AOW-leeftijd , die geen recht heeft op een uitkering
ingevolge de ANW, geldt dat de uit arbeid verkregen inkomsten in mindering worden
gebracht. Tot uit arbeid verkregen inkomsten behoren ook uitkeringen en eigen pensioen.
Tenslotte wordt ook een eventuele ANW-uitkering ingehouden op de uitkering van de
emeritikas.
Voor al de hierboven genoemde inhoudingen op de uitkering vanuit de emeritikas aan
predikantsweduwen geldt een vrijstelling voor het geheel aan (neven)inkomsten. De hoogte
van de vrijstellingsdrempel staat in hoofdstuk 2.
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1.14 Niet volledig
Hierboven is slechts een globale schets van onze emeritaatsregeling weergegeven. Er zijn veel
bijzondere situaties waarvoor het te ver gaat om daar in een eenvoudige beschrijving aandacht
aan te geven. Deze bijzondere situaties worden wel genoemd in de kerkorde, vandaar dat de
tekst van art. 13 K.O. en van bijlage 7 zijn weergegeven op de website.
Deze tekst is bijgewerkt tot en met de besluiten die genomen zijn door de generale synode van
2019.
Ook zal het duidelijk zijn dat aan de toelichting, zoals die hierboven beschreven wordt, geen
rechten ontleend kunnen worden. Daarvoor moeten we zijn bij de letterlijke tekst, zoals die in
de kerkorde beschreven staat.
1.15 De taak van de kerken
De kerken zien het als hun eer en plicht te zorgen voor een verantwoord levensonderhoud van
haar emerituspredikanten, predikantsweduwen en -wezen. Deputaten emeritikas mogen dan
ook jaarlijks van de kerken een minimumbijdrage vragen voor de emeritikas. Deze bijdrage
dient niet alleen voor de dekking van de jaarlijkse uitgaven. Ze dient ook voor de vorming van
een zeer noodzakelijke voorziening, om ook in de toekomst aan alle verplichtingen te kunnen
blijven voldoen.
Deputaten emeritikas zijn dankbaar dat de kerken haar plicht in het afdragen van de
minimumbijdrage goed verstaan, maar doen niettemin de oproep daar ook getrouw in voort te
gaan. Onze bede is dat de Here, de Koning van Zijn kerk, het werk van deputaten art. 13 K.O.
met Zijn zegen zal bekronen.
Hoofdstuk 2. Actuele gegevens over de hoogte van uitkeringen

25
De volledige uitkeringen over 2020 van emeritikas zijn de volgende. De indexeringen sinds
2016 zijn, in navolging van PFZW, 0%.
jaarbedrag

30

35

Emerituspredikant

19.330

vakantietoeslag
1.546

totale uitkering

Alleenstaande emerituspredikant,
weduwnaar geworden voor 2005
Predikantsweduwe, AOW-leeftijd bereikt

24.179

1.934

26.114

13.456

1.076

14.532

Predikantsweduwe, AOW-leeftijd niet
bereikt, zonder kinderen
Idem, met kinderen
Uitkering per kind (jonger dan 18 jaar)
Predikant, 100% arbeidsongeschikt

26.808

2.145

28.953

12.997
5.362
40.212

1.040
429
3.217

14.037
5.791
43.429

20.877

Kanttekeningen:
1. Predikanten die vanaf 2014 de AOW-leeftijd hebben bereikt en met emeritaat zijn gegaan
ontvangen bovenstaande bedragen met inachtneming van de voor hen specifiek geldende
uitkeringsfactor. Er wordt immers vanaf 2013 voor deze predikanten een pensioen
opgebouwd bij PFZW.
2. Predikanten die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn ontvangen een uitkering naar rato van
het percentage arbeidsongeschiktheid. Dit wordt aangevuld tot maximaal de uitkering

9.06/108

3.
5

10

15

20

voor 100% arbeidsongeschiktheid indien hij (nog) geen passend ander werk heeft kunnen
vinden.
In bovenstaande bedragen is geen rekening gehouden met (externe)
inkomensbestanddelen die onder de vrijstellingsregel vallen. De actuele
vrijstellingsdrempel voor deze regeling bedraagt in 2020: € 6.186,=

Hieronder enige voorbeelden over de werking van de vrijstellingsregel:
a.
Emerituspredikant, met € 10.000 externe inkomsten
Vaste vrijstelling: de uitkering van emeritikas wordt dan verminderd met € 10.000 - € 6.186 =
€ 3.814 en bedraagt dan € 15.516.
b.
Zelfde casus als A, maar nu met een uitkeringsfactor van 99%.
Uitkering emeritikas bedraagt dan € 19.137 (99% van € 19.330)
Korting op uitkering: 99% * (€ 10.000-€ 6.186) is € 3.776 en de uiteindelijke uitkering wordt
dan (€ 19.137 – € 3.776 =) € 15.361.
c.
Zelfde casus als A, maar nu met een uitkeringsfactor van 99% en € 25.000 ander inkomen.
Normale uitkering emeritikas bedraagt dan € 19.137
Korting op uitkering: 99% * (€ 25.000-€ 6.186) is € 18.626 en de uiteindelijke uitkering
wordt dan (€ 19.137 - € 18.626 =) € 511.
Het break even punt ligt in deze situatie bij een inkomen van rond € 25.500

25
Hieronder enige voorbeelden over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen:
a.
Predikant 100% arbeidsongeschikt, met enige extra inkomsten uit losse preekbeurten:
Uitkering is € 40.212 waarop niets wordt ingehouden.
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b.
Predikant 80% arbeidsongeschikt, met €1000 inkomsten uit losse preekbeurten:
Basisuitkering is 80% x € 40.212 = € 32.170
Aanvullende uitkering wegens geen passende arbeid: 20% x € 40.212, waarop de inkomsten
uit preekbeurten in mindering worden gebracht: € 7.042
Totale uitkering € 39.212
c.
Predikant 80% arbeidsongeschikt met een aanstelling in passende arbeid waarmee inkomsten
van €10.000 worden verdiend:
Basisuitkering is 80% x 40.212 = 32.170, waarop geen vermindering.
Geen aanvullende uitkering, want andere arbeid levert meer op dan € 8.042.
De totale inkomsten zijn in dit geval €42.170.
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De afspraken tussen deputaten emeritikas en het steunpunt kerkenwerk (SKW) worden
vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. De besprekingen daarover waren nog gaande op
het moment dat dit rapport ingediend moest worden. In deze bijlage treft u een aantal
inhoudelijke opmerkingen aan. De verwachting s dat ten tijde van de derde vergaderweek van
de synode de overeenkomst nog niet definitief is gemaakt, zodat gewenste aanpassingen
vanuit de synode nog besproken kunnen worden.
Aard van de dienstverlening: de diensten die SKW voor emeritikas uitvoert of binnen de arboorganisatie aanstuurt zijn:
- verzuimbegeleiding: dit betreft verlenging van de huidige dienstverlening tegen dezelfde
condities, inclusief aanpassen en beschikbaar stellen van een nieuwe handreiking en
bijbehorende processchema’s (die u als separaat document ontvangt). Kosten: €150 per
predikant per jaar;
- herbeoordeling langdurig AO-predikanten: periodiek contact met AO-predikanten over
hun gezondheidstoestand en als daartoe aanleiding bestaat nader onderzoek en eventueel
aanpassing van het AO-percentage. Herkeuringen worden vermeden ingevallen waar de
uitslag vooraf duidelijk is (bijvoorbeeld evident 100% AO) of aanpassingen weinig zin
hebben (bijvoorbeeld bijna AOW-leeftijd bereikt). Kosten: €125 per uur;
- overige maatwerk dienstverlening: vanuit verzuimbegeleiding of herbeoordeling kan
doorverwijzing naar een maatwerktraject zinvol zijn. Kosten: €95 per uur plus reiskosten.
De kosten worden in principe gedragen door de emeritikas; waar trajecten ingezet worden op
uitdrukkelijk verzoek van een plaatselijke kerk vindt daarover nader overleg plaats.

bijlage 6

Handreiking
Verzuim CGK
Steunpunt Kerkenwerk
2020

Concept
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Inleiding
Steunpunt Kerkenwerk coördineert het ziekteverzuimproces van CGK-predikanten.
Concreet betekent dit dat Steunpunt Kerkenwerk (SKW) de kerk begeleidt bij
ziekteverzuim van de predikant. De arbodienst onderhoudt in opdracht van SKW alle
medische en arbeidsdeskundige contacten met de predikant. Emeritikas treedt in dit
proces op als uitkerende instantie.
Steunpunt Kerkenwerk streeft naar het voeren van een preventief beleid rondom
arbeidsongeschiktheid. Dit om kort verzuim of langdurige arbeidsongeschiktheid te
voorkomen en het welzijn van onze predikanten te bevorderen. Lees hierover meer op
de pagina Vitaliteit.
De predikant is niet in dienst van de gemeente. Er bestaat dus geen werknemerwerkgever relatie. De uitvoering van het ziekteverzuimbeleid van predikanten wijkt
daarom af van de methode die bij bedrijven wordt toegepast. Bijvoorbeeld: de
probleemanalyse van de bedrijfsarts wordt naar de predikant gestuurd en niet
rechtstreeks naar de kerkenraad. Het plan van aanpak wordt door de predikant en
kerkenraad opgesteld. Zij maken gebruik van de probleemanalyse van de bedrijfsarts
en het advies van de arbeidskundig casemanager.
De Handreiking Verzuim CGK beschrijft het hele ziekteverzuimproces en de rollen en
verantwoordelijkheden van de betrokken partijen daarin.
Deze handreiking spreekt in het algemeen over ‘de predikant’. Hiermee worden ook
hoogleraren, verbonden aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA), bedoeld.
Ook spreekt de handreiking over ‘de kerkenraad’. Bij de ziekmelding wordt gevraagd
om een contactpersoon die namens de kerkenraad optreedt. Met deze
contactpersoon onderhoudt Steunpunt Kerkenwerk (SKW) het contact gedurende het
verzuim. In het geval van hoogleraren is het College van Bestuur van de TUA
eindverantwoordelijk.
Hebt u vragen of wilt u overleg? U kunt ons altijd bellen of mailen!
_____________________________________________________________________________________
Steunpunt Kerkenwerk is bereikbaar via info@steunpuntkerkenwerk.nl en 038-4270455.
Meer informatie vindt u op www.steunpuntkerkenwerk.nl.
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1.

Betrokken partijen bij het ziekteverzuimproces
kerkenraad, begeleidingscommissie of een aangewezen contactpersoon;
predikant;
Steunpunt Kerkenwerk (SKW);
Arbodienst Regiopoortwachters;
Emeritikas;
derden, bijvoorbeeld de classis of professionals betrokken bij interventies.

2. De gezonde basis
Voor het goed functioneren van de predikant is het belangrijk om vanaf de aanstelling
wederzijdse verwachtingen goed te bespreken en regelmatig te evalueren.
De kerkenraad kan hiervoor een begeleidingscommissie instellen. Meer informatie leest
u op de pagina Begeleidingscommissie.
SKW adviseert minimaal één keer per jaar een evaluatiegesprek met de predikant te
voeren. Het evaluatiegesprek is een uitstekend middel om verwachtingen over
taakverdeling en benodigde competenties naar elkaar uit te spreken. Meer informatie
vindt u in de Handreiking Evaluatiegesprek.
3. Preventie
Bij dreigende uitval is het gewenst dat er op tijd maatregelen worden genomen om
erger te voorkomen. Kerkenraad en predikant kunnen beiden het initiatief nemen om
de oorzaak van de klachten en/of dreigende uitval te bespreken.
Daarnaast kan de predikant het open spreekuur van de Arboarts anoniem bezoeken.
Meer informatie is te krijgen via de Arbodienst, bij dhr. J.F. Vos, arbeidskundig
casemanager. Hij is te bereiken op 06-10322239. De kerkenraad en SKW worden
hierover niet door de Arbodienst geïnformeerd.
De predikant kan ook een supervisie- of coachingstraject volgen als preventieve
maatregel. SKW heeft goede ervaringen opgedaan met de supervisoren en coaches
die vermeld staan op de pagina Supervisie en Coaching.
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4.

Ziekteverzuim en re-integratie (voor processchema’s: zie bijlagen)

4.1.
De predikant is ziek, wat nu?
Het is belangrijk dat de kerkenraad vanaf het moment van ziekte regelmatig contact
heeft met de predikant en zorgt voor de ondersteuning en begeleiding die hij nodig
heeft.
De kerkenraad staat hierin niet alleen. SKW is het aanspreekpunt voor de kerkenraad
over alles wat te maken heeft met het ziekteverzuimproces. SKW is verantwoordelijk
voor de registratie van alle ziek- en herstelmeldingen en voor de communicatie over
het proces naar de kerkenraad.
4.2.
Ziekmelding
De predikant meldt zich ziek bij de kerkenraad. De kerkenraad of de predikant meldt dit
aan SKW via het formulier ‘Ziekmelding predikant’.
SKW registreert deze gegevens bij de arbodienst. De predikant en de vaste
contactpersoon van de kerkenraad ontvangen via e-mail een bevestiging van de
melding. Na de ziekmelding hebben predikant, kerkenraad en eventuele andere
betrokkenen contact over de overdracht van werkzaamheden van de predikant.
Het is belangrijk dat alle ziekmeldingen worden doorgegeven. Tijdig bespreken van de
oorzaak van frequente korte ziekmeldingen kan langer ziekteverzuim voorkomen.
4.3.
Snel weer aan het werk
De predikant bespreekt samen met de kerkenraad en de arbodienst de verschillende
mogelijkheden om indien mogelijk weer snel aan het werk te kunnen. Het is daarbij
gewenst dat kerkenraad en predikant hierover regelmatig contact hebben. Voor de
kerkenraad is het belangrijk om te weten hoe het ziekteproces verloopt. (Langdurige)
uitval draagt (financiële) consequenties met zich mee. De partijen zijn dus samen
verantwoordelijk om te zoeken naar een passende oplossing.
4.4.
Begeleiding in de eerste weken
Predikant en kerkenraad overleggen na de ziekmelding over de invulling van taken.
SKW neemt na ongeveer drie weken contact op met de kerkenraad en bespreekt de
situatie van dat moment.
De arbeidskundig casemanager van de arbodienst neemt na vier weken contact op
met de predikant. De casemanager inventariseert de beperkingen van de predikant.
Hij adviseert of een oproep bij de Arboarts of een andere vorm van bemiddeling en
begeleiding noodzakelijk is.
4.5.
Na zes tot acht weken: probleemanalyse en plan van aanpak
Probleemanalyse
Na zes tot acht weken is er voldoende beeld van de situatie ontstaan voor een
probleemanalyse.
De bedrijfsarts stelt deze analyse op, die de basis vormt voor het re-integratietraject.
In de probleemanalyse worden de volgende dingen genoemd:
de aard van de ziekte (alleen opgenomen in vertrouwelijk medisch dossier);
het belastbaarheidsprofiel;
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-

de probleemvelden;
is de richtlijn van Stichting Expertisecentrum en Re-integratie (STECR) van
toepassing? (Richtlijn bij arbeidsconflicten of schurende arbeidsverhoudingen)1;
advies over mogelijke inzet van specialistische interventies, zoals bijvoorbeeld
belastbaarheidstrainingen, coaching, maatschappelijk werk, mediation, etc.

Plan van aanpak
De arbeidskundig casemanager stuurt de probleemanalyse naar de predikant. Daarbij
schrijft de casemanager naar aanleiding van de probleemanalyse een advies over het
plan van aanpak. Dit advies bevat:
- Advies over het einddoel van de re-integratie;
- Taken die de predikant zou kunnen oppakken;
- Advies over de urenbesteding van de predikant;
- De termijn waarover het plan van aanpak gaat (bijvoorbeeld zes weken, daarna
wordt het plan van aanpak bijgesteld).
Met dit advies gaat de predikant naar de kerkenraad. Predikant en kerkenraad stellen
samen het plan van aanpak op. Zij kunnen hierbij gebruik maken van Bijlage 1: instructie
voor opstellen Plan van Aanpak.
In het plan van aanpak leggen zij vast:
het einddoel van de re-integratie;
de probleemvelden met bijbehorende acties;
rolverdeling en tijdpad voor realisatie van de acties;
evaluatiemomenten tussen predikant en kerkenraad;
evaluatiemomenten tussen casemanager en predikant.
Het begeleidingstraject door bedrijfsarts, arbeidskundig casemanager en kerkenraad
loopt totdat een optimale re-integratiesituatie is bereikt. Dit is de situatie waarin de
predikant zoveel mogelijk in balans is met zijn werkzaamheden.
Soms is een plan van aanpak niet nodig. Meestal in de situatie waarbij de predikant op
korte termijn het werk hervat.
De predikant kan ook de arbodienst machtigen om, via SKW, een exemplaar van de
probleemanalyse aan de contactpersoon te sturen.
Het plan van aanpak wordt door de contactpersoon en de predikant ondertekend en
in het dossier van de kerkenraad bewaard.
4.6.
Voortgangsgesprekken
Predikant en kerkenraad bespreken minstens één keer per zes weken de voortgang van
het re-integratietraject. Bij veranderingen in de situatie neemt de predikant contact op
met betrokken partijen. Het plan van aanpak wordt waar nodig bijgesteld.

Is er (naast de ziekmelding) sprake van een arbeidsconflict of schurende arbeidsverhoudingen,
dan is het noodzakelijk voor predikant en kerk om voor dit gedeelte andere ondersteuning in te
schakelen. SKW verwijst daarbij naar de Vertrouwenscommissie Predikanten.
1
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4.7.
Hersteld melden
Indien er sprake is van (gedeeltelijke) werkhervatting meldt de predikant dit bij de
kerkenraad. De kerkenraad geeft dit zo actueel mogelijk door (bijvoorbeeld 30% herstel
per xx.datum) aan SKW via het formulier ‘Herstelmelding predikant’. Deze
herstelmelding registreert SKW bij de arbodienst.
4.8.
Eerste en tweede ziektejaar
Voor processchema’s van de begeleiding tijdens ziekteverzuim: klik hier
4.9.
Na het tweede ziektejaar
Is er geen sprake van (volledig) herstel binnen de eerste twee ziektejaren, dan stelt de
arbodienst voor afloop van het tweede ziektejaar een rapport op. Hierin wordt vermeld:
probleemanalyse, advies bedrijfsarts en arbeidsgeschiktheidspercentage. De
arbodienst stuurt dit document naar de predikant en SKW.
SKW informeert Emeritikas over dit rapport en over de status aan het eind van het
tweede ziektejaar.
Bij het vaststellen van het arbeidsgeschiktheidspercentage worden twee criteria
gehanteerd: eigen werk en passend werk.
Als het vastgestelde percentage minder is dan 100% benoemt de arbodienst een
percentage voor het verrichten van de eigen werkzaamheden. Als dit niet uitvoerbaar
is worden mogelijkheden onderzocht voor passende arbeid.
Als een predikant meer dan 50% geschikt is voor eigen ambt vindt er geen onderzoek
naar passende werkzaamheden plaats. De reden hiervoor is dat Emeritikas er in haar
uitkeringsbeleid naar streeft om predikanten, die meer dan 50% arbeidsgeschikt zijn, te
re-integreren in hun ambt.
Wanneer arbodienst vermoedt dat de predikant wel in ander passend werk kan
functioneren, adviseert hij SKW om hiernaar onderzoek te laten doen. SKW begeleidt de
kerk hierbij met een maatwerktraject.
Aanvraag uitkering
Op basis van het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage dient de plaatselijke
kerk een aanvraag bij de classis in voor een AO-uitkering voor de betreffende
predikant. Deze aanvraag wordt ondertekend door de predikant en kerkenraad De
classis neemt kennis van het vastgestelde percentage arbeidsongeschiktheid, neemt
daarna een definitieve beslissing en stelt de betreffende kerk en Emeritikas op de
hoogte van haar genomen besluit(en).
4.10. Langdurige arbeidsongeschiktheid en emeritering
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid voert de arbodienst in opdracht van SKW jaarlijks
onderzoek uit. De arbeidskundig casemanager neemt contact op met de predikant en
beoordeelt of een herkeuring nodig is.
Indien sprake is van herstel en terugkeer in het werk begeleidt SKW de predikant en kerk
met een maatwerktraject.
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5. Het inkomen van de predikant bij arbeidsongeschiktheid
Tijdens de eerste twee ziektejaren betaalt de kerk het traktement van de predikant.
Hierna neemt Emeritikas de betaling van de arbeidsongeschiktheid over,
overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen.
6. Procedure bij klachten
Voor een klacht of bezwaar over de arbodienst verwijzen wij u naar de
klachtenprocedure zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement, art. 21 van
Steunpunt Kerkenwerk.
7.

Alle stappen op een rij

Moment

Wie

Actiepunt of verplichting

Dag 1

Predikant

Ziekmelding aan kerkenraad

Dag 1/uiterlijk week 2

KR of predikant

Ziekmelding aan SKW

Dag 1

SKW

Melding in systeem arbodienst

Week 3

SKW

Contact met kerkenraad over
stand van zaken

Week 4

Arbeidskundig
casemanager

Re-integratiegesprek met
predikant

Week 6 – 8

Arboarts en
arbeidskundig
casemanager

Opstellen probleemanalyse en
advies plan van aanpak (PA en
PvA)

Week 8/9

Arbeidskundig
casemanager

Verzenden document PA en
advies PvA aan predikant

Week 9

Predikant

Plan van Aanpak opstellen met
kerkenraad, zie instructie (bijlage
1)

Minimaal 1x per 6
weken

Predikant/KR/Arbodienst

Evalueren voortgang, bijstellen PvA

Eind tweede ziektejaar

Arbodienst

Rapport ‘eind tweede ziektejaar’
verzenden aan predikant en SKW

Eind tweede ziektejaar

SKW

Informeert Emeritikas over rapport
en status

Eind tweede ziektejaar

Kerk

Samen met predikant mogelijkheid
aanvraag AO-uitkering bij classis

Eind tweede ziektejaar

Emeritikas

Beslissing toekenning uitkering
Emeritikas
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Bijlage 1: Instructie voor opstellen Plan van Aanpak
De predikant ontvangt van de casemanager de volgende documenten:
- Probleemanalyse van de bedrijfsarts;
- Advies over plan van aanpak, met daarin concrete mogelijkheden en
aanwijzingen voor de re-integratie.
Met deze documenten gaan de predikant en kerkenraad met elkaar in gesprek. Zij zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor het opstarten van dit contact.
Onderstaande vragen komen aan de orde in dit gesprek. De conclusie wordt bij elke
vraag kort vastgelegd. De conclusies moeten gevoed worden door de
probleemanalyse en het advies van de casemanager.
Wat is het geschatte einddoel van de re-integratie?
Bespreek hierbij: is de verwachting dat werkzaamheden volledig kunnen worden
hervat? Zo nee, welke situatie is het hoogst haalbaar?
Over welke periode gaat dit plan van aanpak?
Het is goed om het plan van aanpak te beperken tot een eerste overzichtelijke periode,
bijvoorbeeld zes weken. Vergelijk dit na die tijd Stel het plan bij en beschrijf een nieuwe
aanpak voor een volgende periode van zes weken.
Hoeveel uren gaat de predikant in deze periode (proberen te) werken?
Leg vast voor hoeveel uren de predikant re-integreert, eventueel met een geleidelijke
opbouw.
Welke werkzaamheden gaat de predikant in deze periode (proberen te) doen?
Beschrijf hier de taken waaraan de predikant gaat werken. Maak deze zo concreet
mogelijk.
Afspraken
Leg eventuele andere afspraken vast, zoals: wie communiceert naar kerkenraad en
gemeente, wie zorgt voor vervanging bij werk in de gemeente, wanneer is het
volgende evaluatiemoment etc.
Akkoord
Leg vast dat zowel predikant als (contactpersoon van de) kerkenraad achter dit plan
van aanpak staan.
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Bijlage 2: Processchema eerste ziektejaar
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Bijlage 3: Processchema eind tweede ziektejaar
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Bijlage 4: Processchema langdurige arbeidsongeschiktheid

