9.21/80
Rapport 12b van commissie 6 inzake voorstellen minimumbijdragen 2021 (9.21)
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Dit rapport is eind oktober/begin november 2020 geschreven. Nederland verkeert dan voor
de tweede keer in een (bijna) lockdown.
Uw commissie doet in dit rapport 12b voorstellen voor de minimumbijdragen voor het jaar
2021. In rapport 12c zal uw commissie voorstellen doen voor de jaren 2022, 2023 en
wellicht 2024.
In april/mei 2020 zijn door de generale synode via een schriftelijke procedure de
minimumbijdragen voor 2020 vastgesteld. Deze voor de generale synode ‘onorthodoxe’
werkwijze bleek nodig vanwege de algehele lockdown van de BV Nederland.
Ook nu is het maar zeer de vraag of de generale synode haar derde vergaderweek eind
november plenair of op andere wijze zal beleven. En misschien wordt deze derde week
wederom ingekort of zelfs uitgesteld.
Uw commissie meent echter, onafhankelijk van de mogelijke gang van zaken m.b.t. de
generale synode, nu al voorstellen te moeten doen voor het jaar 2021. En in dit rapport 12b
alleen voor 2021.
Het is onduidelijk wat de wekenlange lockdown in dit voorjaar voor financiële gevolgen
heeft gehad voor de kerken en haar financiën. Dat het aantal werklozen sindsdien is
toegenomen met 180.000 kan onze kerken niet zijn voorbijgegaan. Tijdens de tweede
(bijna) lockdown mogen kerken dan nog wel samenkomen, maar met het dringende advies
het aantal kerkgangers te beperken tot 30. Ook dat zal, naar verwachting, impact hebben op
de kerken en hun financiën.
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Wat is wijs om als minimumbijdragen voor 2021 voor te stellen?
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Teruggrijpen op onze voorstellen in rapport 12 (9.21/72, regels 2-5) betekent een
verhoging van de minimumbijdragen met € 5,53. Te weten een stijging van € 67,80 naar
€ 73,33. Dat is een stijging van iets meer dan 8%. Gezien bovengenoemde onzekerheden
acht uw commissie dat niet verantwoord.
De minimumbijdragen voor het tweede jaar bevriezen op € 67,80 zal bij meerdere
deputaatschappen tot problemen kunnen leiden. Er is door deputaatschappen voor de jaren
2020-2021-2022 in hun rapporten gemotiveerd gevraagd om minimumbijdragen in totaal
van € 77,37. Deputaten financiële zaken hebben voorgesteld dat te verlagen naar
€ 72,95. Met het oog op de voortgang van het werk van deputaatschappen acht uw
commissie het bevriezen van de minimumbijdragen ook niet verantwoord.
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Uw commissie stelt u een derde weg voor: uitgaande van een gemiddelde prijsstijging van
ongeveer 2% over de jaren 2017-2020 (wat de doelstelling is van het stelsel van Europese
Centrale Banken en de Europese Centrale Bank) stelt uw commissie voor om de
minimumbijdragen over 2021 te verhogen met 2% t.o.v. 2020.
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In ondergaande tabel wordt dit verder uitgewerkt.

9.21/81

Naam

1

Zending
Evangelisatie
Varenden
Diaconaat
Kerk en Israël
Kerkjeugd en onderwijs
OBenA
Pastoraat gezondheidszorg
TUA
Subtotaal
Emeritikas
Totaal

14,25
4,06
1,42
4,36
1,67
4,06
1,77
1,47
9,43
30,88
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14,21
4,05
1,42
4,35
1,67
4,05
1,77
1,47
9,40

12,78
3,64
1,28
3,91
1,50
3,64
1,58
1,32
8,46

(83.304)
(24.208)
1.424
(25.632)
(9.968)
(24.208)
(11.392)
(7.832)
(54.824)

30,79

30,62

13,04
3,71
1,44
3,99
1,53
3,71
1,61
1,36
8,63
39,02
30,88
69,90

Kolom 1 bevat de voorstellen zoals uw commissie die in haar rapport 9.21/72 regel 3 heeft
gedaan. M.u.v. deputaten pastoraat in de gezondheidszorg. Zie voetnoot 3).
Deze minimumbijdragen zijn gebaseerd op 71.000 leden.
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Kolom 2 bevat de omrekening van 71.000 naar 71.200 leden.
Voorbeeld. Zending: 14,25x71.000:71.200=14,2099719. Afgerond: 14,21.
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Kolom 3 bevat de minimumbijdragen zoals die door de generale synode voor 2020 zijn
vastgesteld. Zie kolom 3 in de tabel in rapport 9.21/77, regel 27.
Kolom 4 bevat de minimumbijdragen 2020 maar dan met 2% verhoogd.
Voorbeeld. zending: 12,78+2% (0,2556)+13.0356. Afgerond: 13,04.
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Kolom 5 bevat de bedragen die deputaatschappen in 2021 minder ontvangen dan ons
oorspronkelijke voorstel;
Voorbeeld. Zending: 14,21–13.04=(1,17)x71.200=(83.304)
Voetnoten 0, 1, 2, 3 en 4.
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Voetnoot 0)
Toelichting: Bij de bepaling van de minimumbijdragen zijn de deputaatschappen uitgegaan
van 72.000 leden. Echter: de ontwikkeling van het ledenaantal is anders:
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Krimp CGK laatste 20 jaar: 74.739–71.594=3.145
Idem
10 jaar: 74.374–71.594=2.780
Idem
7 jaar: 74.319–71.594=2.725
De krimp versnelt dus!
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Prognose krimp aantal leden 2020-2023:
1-1-2020:
71.594
1-1-2021: 71.594-389=
71.205
1-1-2022: 71.205-389=
70.816

dat zijn 157 leden per jaar
dat zijn 278 leden per jaar
dat zijn 389 leden per jaar

9.21/82
1-1-2023: 70.816-389=
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70.427

Gemiddeld leden aantal:
71.010, afgerond 71.000. Dat zijn er 1000 minder dan
waarmee oorspronkelijk door deputaatschappen gerekend. Kashoudende deputaatschappen
moeten dus voor de jaren 2020-2023 met gemiddeld 71.000 leden rekenen. Voor het jaar
2021 is dat aantal: 71.200.
Voetnoot 1)
Bij dit voorstel doet er zich een probleem voor bij het deputaatschap varenden. Dit
deputaatschap wordt eind 2022 opgeheven. Nadat de generale synode in 2013 dat besluit
had genomen is het deputaatschap jaarlijks gaan interen op haar reserves om eind 2022 op
een eigen vermogen van nihil te eindigen. Zie rapport 9.09/5 regels 16 en 17. Haar reserves
bedragen per 1-1-2020: € 9.866. Deputaten mochten over 2020 interen voor een bedrag
van € 9.307,22. Dat betekent dat reserves bij dit deputaatschap zijn gereduceerd tot
nagenoeg € 0,00. Uw commissie stelt u daarom voor de minimum bijdrage 2021 voor dit
deputaatschap te verhogen met € 0,13.
Berekening: 1,28+2% (0,0256)=1.3056. Afgerond 1,31+0,13=1,44.
Voetnoot 2)
In rapport 12a 9.21/7 regel 27 is in die tabel voor OBenA de minimumbijdrage 2020 van
0,68 opgenomen. (0,75–9,493671%=0,67879747, afgerond: 0,68). De minimumbijdrage
voor 2021 wordt echter 1,77. Zie 9.21/72 tabel op regel 3.
Voetnoot 3)
In bovenstaande tabel is een correctie aangebracht voor pastoraat in de gezondheidszorg.
Abusievelijk is bij de berekening in april/mei uitgegaan van niet actuele gegevens. Zie ons
rapport 12, 9.21/68 regels 26-32. Deputaten attendeerden uw commissie op rapport 1a van
commissie 3 (9.12/27 regels 40-47) waarin zij aangaven dat het tekort over de jaren 20202022 niet € 101.500 maar € 104.400 zou bedragen. Een begroot tekort van € 104.400
gedeeld door 71.000 leden leidt tot een minimumbijdrage van € 1,47. Bij een ledenaantal
(per 1-1-2020) van 71.594 betekent dat een minimumbijdrage van € 1,46. Gecorrigeerd
voor de procentuele verlaging van -9,493671% levert dat een minimumbijdrage voor 2020
van € 1,32; een %-verschil van (0,14) en in € (10.023,16). Dat is een verschil van
(10.023,16 minus 9.307,22) € 715,94. Uw commissie is voornemens dit verschil in 2021 te
compenseren door de minimum bijdrage voor 2021 met € 0,01 te verhogen.
Minimumbijdrage 1,32+2% (,0264)=1,3464. Afgerond: 1,35+0,01=1,36.
Voetnoot 4)
De synode besloot bij de vaststelling van de minimumbijdrage voor 2020 de emeritikas te
ontzien. Zie 9.21/77 regels 15-19 en besluit 2, 9.21/78. Wanneer de minimumbijdrage voor
de emeritikas met 2% wordt verhoogd, leidt dat tot een minimumbijdrage van 31,32. Dat is
hoger dan ons voorstel in 9.21/72 regel 3: 30,88. En dat kan ook weer niet de bedoeling
zijn. Vandaar dat de minimumbijdrage voor de emeritikas wordt verhoogd tot 30,88.
Deputaatschappen ontvangen zo voor het tweede jaar een lagere bijdrage dan
waarop/waarmee gerekend. Wij doen bij de besluiten ondergaand daarvoor voorstellen.
De minimumbijdragen stijgen dan van 67,80 naar 69,90. Dat is 3,1%. 2% is het voorstel
van uw commissie. De overige 1,1% wordt veroorzaakt door andere bedragen voor
varenden, OBenA, pastoraat in de gezondheidszorg en emeritikas.
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Uw commissie stelt u voor het navolgende te besluiten:
1. de minimumbijdragen voor 2021 vast te stellen, zoals verwoord in kolom 4 van de
tabel;
2. deputaatschappen waarvan het vermogen groter is dan hun solvabiliteitsfactor kunnen
daarop interen, tot aan hun solvabiliteitsfactor;
3. zijn of worden de reserves gelijk of kleiner aan hun solvabiliteitsfactor dan dienen
deputaatschappen hun beleid aan te passen aan de lagere minimumbijdrage;
4. is aanpassing van beleid niet mogelijk (bijv. bij deputaatschappen waarvan het
overgrote deel van de minimumbijdrage bestemd is voor salarissen) dan is interen op
vermogen toegestaan.
J. Mauritz, rapporteur.

