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gekoppelde vraag over het al dan niet korten van de
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(2019: € 12.426).
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De AOW franchise is vastgesteld op € 12.770.
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-

premieaanpassing…………………………1

Premietarief 2020
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In deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte
brengen van een aantal aspecten die verband

het

januari 2020

……………………………………………2

Stel dat dit 10% is, dan is de bijtelling 90% van de
WOZ-waarde vermenigvuldigd met 1,55%.

uitstellen van de nodige ingrepen met één jaar geeft

Nieuwe inkomensgegevens

nu rust, maar de discussie over ingrepen zal bij

In

gelijkblijvende omstandigheden in de loop van dit

inkomensgegevens worden doorgegeven.

jaar ongetwijfeld weer terugkeren.

Vast ten overvloede, maar toch nog even de

In het najaar van 2019 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 2020

januari

2020

moeten

ook

de

nieuwe

opbouw hiervan:
- werkelijk overeengekomen traktement
- het in 2020 uit te betalen bedrag aan
vakantietoeslag
- waarde vrij wonen of
- woonvergoeding indien geen sprake is
van vrij wonen

1,55% van de WOZ-waarde. Over 2019 was dit

Omdat de WOZ waarde in 2020 pas in de loop van

1,65%. Voor deze berekening moet deze waarde

het eerste kwartaal bekend wordt zal nagenoeg

gecorrigeerd worden met het aandeel van de

altijd een correctie op het eerder opgegeven

werkruimte in de pastorie.

bedrag nodig zijn.
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Compensatieregeling
Over 2019 is voor € 0,49 miljoen aan compensatie
aan gemeenten uitgekeerd. Hierbij is uitgegaan
van 49% van het premiebedrag op basis van het
normtraktement. Voor 2020 wordt die bijdrage
vanuit de Emeritikas 42%. Jaarlijks daalt dit
percentage met 7%-punt.

Per 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om na

De compensatieregeling kent een aantal vaste en
variabele elementen:

voortzetting van de verzekering bij PFZW te
de bepalingen zoals die voor ‘gewone’ werknemers

- normtraktement 2012 (is ook 2013 en 2014)

gelden zou worden doorgevoerd. Het cruciale

- fictieve WOZ waarde vrij wonen € 300.000

element

> Variabel

de

bepaling

van

de

dat als criterium geldt ‘gangbare arbeid’ terwijl wij

peildatum 1 januari)

tot nu toe konden uitgaan van ‘passende arbeid.’

- premiepercentage PFZW

Door de GS van 2019 is besloten voor onze

- AOW-franchise
- forfait percentage voor berekening waarde vrij
wonen
Zoals bekend zijn de traktementschalen voor
2020 ten opzichte van 2019 met 2,7% verhoogd
(over 2019 was dit 2,6% t.o.v. 2018). Deze
dus

betreft

restverdiencapaciteit. De regelgeving schrijft voor

- aantal dienstjaren (stijgt dus jaarlijks,

komt

twee jaar van arbeidsongeschiktheid premievrije
krijgen, tenzij een volledige gelijkschakeling met

> Vast

verhoging

Uitkeringen wegens
arbeidsongeschiktheid

niet

terug

in

de

compensatieberekening.

predikanten te blijven uitgaan van passende
arbeid.
In het voorjaar van 2020 zullen de aanpassingen in
de kerkorde worden doorgevoerd. Over mogelijk
andere

aanvullingen

die

uit

deze

wijziging

voortvloeien zal de GS later dit jaar nog beslissen.
PFZW zal aan de gemeenten nieuwe uitvoeringsovereenkomsten sturen waarin de aanpassingen

Communicatie

zijn verwerkt.

Op de website van Emeritikas is een update van
alle nieuwe informatie opgenomen.

Mutatie deputaten

Via www.cgk.nl/emeritikas is de website te

Deputaat Theo Loonstra heeft te kennen gegeven

raadplegen.

niet meer voor herbenoeming in aanmerking te
willen komen. Deputaten zullen aan de generale

Overdracht werkzaamheden

synode voorstellen om in zijn plaats te benoemen

Zoals al eerder gemeld 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 het aanspreekpunt
voor uw vragen of opmerkingen.
E-mail: B.Groothedde@cgk.nl

Bram de Vuijst.

Slot
Reacties naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn
zeer welkom. In dat geval graag een berichtje aan
de secretaris van ons deputaatschap. De gegevens
treft u aan bovenaan deze nieuwsbrief.

