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Inleiding
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Zoals gebruikelijk willen wij u in deze nieuwsbrief op
de hoogte brengen van een aantal aspecten die
verband houden met het pensioenstelsel en andere
ontwikkelingen op het gebied van oudedagsvoorzieningen, die ook de Emeritikas raken.
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar de scriba van
elke gemeente. Aan hem het verzoek om deze
nieuwsbrief ook door te sturen naar de commissie
van

beheer/penningmeester

en

naar

de

predikant(en).
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PENSIOENFONDS ZORG EN WELZIJN

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Premietarief 2018
Het premietarief 2018 bedraagt 23,5%. Dit is voor
het

derde

opeenvolgende
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ongewijzigd.
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De AOW franchise is vastgesteld op € 12.028

COMPENSATIEREGELING
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( 2017: € 11.829).
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Dekkingsgraad / indexering

EMERITAAT BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 2

Ultimo november 2017 bedraagt de dekkingsgraad
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Hogere

van

deze

verbetering.

Nieuwe inkomensgegevens

In het najaar van 2017 heeft PFZW bekend gemaakt

In

dat voor 2018 geen indexatie van de uitkeringen zal

inkomensgegevens worden doorgegeven.

januari

2018

moeten

ook

de

nieuwe

plaatsvinden.
Wellicht ten overvloede, maar toch nog even de

Waarde vrij wonen
Het bedrag dat bij het beschikbaar stellen van een
vrije woning aan de predikant bij het pensioengevend inkomen moet worden geteld is voor 2018
1,75% van de WOZ-waarde. Over 2017 was dit 1,8%.
Geconcludeerd kan

worden

dat

de

nominale

premiedruk nu (uitgaande van de normtraktementen) een fractie lager is dan over 2017.

opbouw hiervan:
- werkelijk overeengekomen traktement
- het in 2018 uit te betalen bedrag aan
vakantietoeslag
- waarde vrij wonen of
- woonvergoeding indien geen sprake is
van vrij wonen
Omdat de WOZ waarde 2018 pas in de loop van
het eerste kwartaal bekend wordt zal nagenoeg

Scriba: uw penningmeester heeft
belang bij deze nieuwsbrief!

altijd een correctie op het eerder opgegeven
bedrag nodig zijn.
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Compensatieregeling

- Indien na twee jaar ziekzijn geen verbetering is
opgetreden

Over 2017 is voor bijna € 0,65 miljoen aan
compensatie aan gemeenten uitgekeerd. Hierbij is
uitgegaan van 63% van het premiebedrag op basis
van het normtraktement.

emeritaat

kan

de

predikant

wegens

bij

de

classis

arbeidsongeschiktheid

aanvragen.
- Classis bewilligt in het verzoek na raadpleging
van de gemeente en het oordeel van twee

Voor 2018 wordt dit 56%. Vanaf 2017 is begonnen
met de geleidelijke afbouw, in tien jaarlijkse

onafhankelijke artsen over de gezondheidstoestand van de betrokkene. Van één arts zal deze
verklaring al in het ziektedossier zijn opgenomen.

stappen, met 7%-punt per jaar naar 0%.

- De gemeente meldt de predikant af bij PFZW
Dit houdt dus in dat de jaarlijkse last voor de

onder overlegging van het document waarin de

gemeenten

classis de emeritering heeft verleend. Mogelijk

geleidelijk

zal

toenemen.

vraagt PFZW nog aanvullende informatie op.
De compensatieregeling kent een aantal vaste en

- Het PFZW bevestigt aan de predikant dat zijn

variabele elementen:

pensioenopbouw doorloopt tot zijn pensioenleeftijd; de predikant brengt dit bericht ter kennis

> Vast
- normtraktement 2012 (is ook 2013 en 2014)
- fictieve WOZ waarde vrij wonen € 300.000
> Variabel
- aantal dienstjaren (stijgt dus jaarlijks, peildatum
1 januari)
- premiepercentage PFZW
- AOW-franchise
- forfait percentage berekening waarde vrij wonen
Zoals bekend zijn de traktementschalen voor 2018
ten opzichte van 2017 met 0,7% verhoogd (over
2017 was dit 2,8% t.o.v. 2016) Deze verhoging
komt dus niet terug in de compensatieberekening.

Communicatie
Intussen is

op de website van Emeritikas een

update van alle nieuwe informatie opgenomen.
Raadpleeg de website op www.cgk.nl/emeritikas.

Emeritaat bij arbeidsongeschiktheid
Deze vorm van verlening van emeritaat komt

van zijn (oude) gemeente.
(Zie ook artikel 14 van de uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente en PFZW.)

Bij het aantreden van het nieuwe kabinet in het
najaar van 2017 is als voornemen naar buiten
gebracht om in deze kabinetsperiode voor kleinere
werkgevers de doorbetaling bij ziekte terug te
brengen tot één jaar in plaats van nu twee jaren. Dit
houdt in dat een eventuele toetreding tot de WIA
ook eerder plaatsvindt.
Het lijkt voor de hand te liggen dat onze
gemeenten, die vergelijkbaar zijn met de categorie
kleine werkgevers, dan ook een kortere termijn van
doorbetaling bij ziekte zullen hebben.
Bij definitieve besluitvorming door de overheid
zullen deputaten emeritikas deze zaak voorleggen
aan PFZW omdat dan de uitvoeringsovereenkomst
tussen gemeente en PFZW zal moeten worden
aangepast. Uiteraard zullen ook de bepalingen in de
kerkorde dan aangepast moeten worden.

gelukkig maar weinig voor. In het afgelopen jaar is
gebleken dat de verwerking door PFZW soms niet

Slot

vlekkeloos gaat. De betrokken predikant wordt wel
afgemeld bij PFZW maar daar is niet altijd duidelijk

Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn

dat het om arbeidsongeschiktheid gaat.

zeer welkom. In dat geval graag een berichtje aan
de secretaris van ons deputaatschap. De gegevens

De procedure is als volgt:
-Steunfonds Kerkenwerk onderhoudt het ziekte-

treft u aan bovenaan deze nieuwsbrief.

