N IEUWSBRIEF EMERITIKAS
De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de

Deputaten Emeritikas

scriba’s van alle gemeenten, met het
dringende verzoek dit stuk ook door te
sturen naar de predikant(en) en de
commissie van beheer/penningmeester !

scriba:

januari 2019

Izak L. Stolk, Berberisweg 224,
3053 PJ Rotterdam

telefoon: 06 - 51 81 71 42 of 010 – 422 40 05
e-mail:

scriba.emkas@kpnmail.nl

website: www.cgk.nl/emeritikas

Inleiding
In deze nieuwsbrief willen wij u 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.
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Ultimo november 2018 bedraagt de dekkingsgraad
101,2% tegen 100,4% een jaar eerder. In december
2018 zijn de aandelenkoersen wereldwijd verder
gedaald. De dekkingsgraad per jaareinde zal
hierdoor ongetwijfeld lager uitkomen.
In het najaar van 2018 heeft PFZW aangegeven dat
geen indexatie van de uitkeringen zal plaatsvinden.

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 2019
1,65% van de WOZ-waarde. Over 2018 was dit
1,75%.

Nieuwe inkomensgegevens
In

januari

2019

moeten

ook

de

nieuwe

inkomensgegevens worden doorgegeven.
Vast ten overvloede, maar toch nog even de
opbouw hiervan:
- werkelijk overeengekomen traktement
- het in 2019 uit te betalen bedrag aan
vakantietoeslag
- waarde vrij wonen of
- woonvergoeding indien geen sprake is
van vrij wonen
Omdat de WOZ waarde 2019 pas in de loop van

Scriba: uw penningmeester heeft
belang bij deze nieuwsbrief!

het eerste kwartaal bekend wordt zal nagenoeg
altijd een correctie op het eerder opgegeven
bedrag nodig zijn.
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Compensatieregeling

- Indien na twee jaar ziek zijn geen verbetering is

Over 2018 is voor € 0,58 miljoen aan compensatie
aan gemeenten uitgekeerd. Hierbij is uitgegaan van
56% van het premiebedrag op basis van het
normtraktement. Voor 2019 wordt die bijdrage
vanuit de Emeritikas 49%. Jaarlijks daalt dit
percentage met 7%-punt.

variabele elementen:

predikant

wegens

bij

de

classis

arbeidsongeschiktheid

aanvragen.
- Classis bewilligt in het verzoek na raadpleging
van de gemeente en het oordeel van twee
onafhankelijke artsen over de gezondheidstoe- De gemeente meldt de predikant af bij PFZW
onder overlegging van het document waarin de
vraagt PFZW nog aanvullende informatie op.

- normtraktement 2012 (is ook 2013 en 2014)

- Het PFZW bevestigt aan de predikant dat zijn

- fictieve WOZ waarde vrij wonen € 300.000

pensioenopbouw doorloopt tot zijn pensioen-

> Variabel
- aantal dienstjaren (stijgt dus jaarlijks, peildatum
1 januari)

leeftijd; de predikant brengt dit bericht ter kennis
van zijn (oude) gemeente.
(Zie ook artikel 14 van de uitvoeringsovereen-

- premiepercentage PFZW

komst tussen de gemeente en PFZW.)

- AOW-franchise
- forfait percentage voor berekening waarde vrij

Overdracht werkzaamheden

wonen
Zoals bekend zijn de traktementschalen voor 2019
ten opzichte van 2018 met 2,6% verhoogd (over
2018 was dit 0,7% t.o.v. 2017). Deze verhoging
komt dus niet terug in de compensatieberekening.

In de loop van 2018 zijn de werkzaamheden rond
de vaststelling van de compensaties en de mutaties
daarin overgedragen aan het Dienstenbureau van
de CGK te Veenendaal. De heer Bertjan Groothedde
is

Communicatie

het

aanspreekpunt

voor

uw

vragen

of

opmerkingen.

op de website van Emeritikas een

update van alle nieuwe informatie opgenomen.
www.cgk.nl/emeritikas

emeritaat

de

classis de emeritering heeft verleend. Mogelijk

> Vast

Via

kan

stand van de betrokkene.

De compensatieregeling kent een aantal vaste en

Intussen is

opgetreden

is

de

website

te

raadplegen.

Maatschappelijke ontwikkelingen
De beoogde herziening van het pensioenstelsel is
eind 2018 op de valreep toch niet gerealiseerd.
De

vakorganisaties

gaven

aan

onvoldoende

Emeritaat wegens

vertrouwen te hebben dat de door hen gewenste

arbeidsongeschiktheid

gehonoreerd.

Deze vorm van verlening van emeritaat komt
gelukkig maar weinig voor. In het afgelopen jaar is

aanpassingen door de overheid zouden worden
In 2019 zullen de gesprekken vast wel weer worden
hervat. Ook kan dan duidelijk worden welke

gebleken dat de verwerking door PFZW soms niet

consequenties

deze

hervorming

vlekkeloos gaat. De betrokken predikant wordt wel

gemeenten en predikanten.

heeft

voor

afgemeld bij PFZW maar daar is niet altijd duidelijk
dat het om arbeidsongeschiktheid gaat.

Slot

De procedure is als volgt:

Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn

- Steunfonds Kerkenwerk onderhoudt het ziekte-

zeer welkom. In dat geval graag een berichtje aan

en reïntegratieproces gedurende de ziekteperiode

de secretaris van ons deputaatschap. De gegevens

en heeft daarbij ook contact met de gemeente.

treft u aan bovenaan deze nieuwsbrief.

