Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Jaarverslag 2018 t.b.v. het ANBI-portal

De naam van de instelling:
Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)
Het RSIN of het fiscaal nummer:
855246571
De contactgegevens:
Secretariaat:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.nl
Adresgegevens voor de Belastingdienst en het ANBI-portal:
De heer H. van Rees AAG
Meinwerkstraat 14
3881 BX Putten
Tel.: 0341 370 138
E-mail: secretaris.nga@ngk.nl
De doelstelling:
De NGA heeft volgens besluit van de Landelijke Vergadering van 21 oktober 2017 de volgende
opdracht:
1.
De WAP-richtlijn beheren (voorwaarden bij de verbintenis tussen gemeente en predikant) en
zo nodig aan de Landelijke Vergadering voorstellen te doen tot wijziging;
2.
Jaarlijks vaststellen van de WAP-regeling (regeling traktementen en vergoedingen);
3.
Advies geven aan kerkenraden en predikanten over de toepassing van de WAP-richtlijn en de
WAP-regeling;
4.
In voorkomend geval advies geven aan de kerkenraad over een voornemen tot ontslag om
gewichtige redenen;
5.
Jaarlijks vaststellen van de KW-regeling (rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van kerkelijk
werkers en predikanten in opleiding);
6.
Advies geven over de toepassing van de KW-regeling;
7.
Het regelen van de verzuim en re-integratiebegeleiding van predikanten (afsluiten van een
contract; aanspreekpunt; administratieve verplichtingen; betalen van de dienstverlening);
8.
Het regelen van het arbeidsongeschiktheidspensioen van predikanten (afsluiten verzekering;
aanspreekpunt; opgeven van de te verzekeren pensioenen; betalen van de
verzekeringspremie);
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Vaststellen van het Reglement arbeidsongeschiktheid ter informatie van de predikanten en
kerken over de begeleiding en het arbeidsongeschiktheidspensioen;
Controleren van de door de kerken bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) geregistreerde
gegevens voor de pensioenopbouw van predikanten;
Het inlichten van PfZW over de arbeidsongeschiktheid van predikanten om het mogelijk te
maken dat de kerken vrijstelling van pensioenpremie verkrijgen bij arbeidsongeschiktheid;
Het verzamelen en registreren van de traktementsgegevens ten behoeve van het
arbeidsongeschiktheidspensioen en de controle van de pensioenopbouw;
De TOP-regeling (taakverlichting oudere predikanten) uitvoeren (voorlichting aan
predikanten, beoordelen aanvragen, doen van uitkeringen) en het adviseren van de
Landelijke Vergadering over de inhoud van de regeling;
De maatschappelijke ontwikkelingen in het oog houden met het oog op het actueel houden
van de richtlijn en de regelingen;
De bovengenoemde opdrachten voor zover dat wenselijk en nuttig is in opdracht van de NGA
uit te laten voeren door het Steunpunt Kerkenwerk;
Het overleggen met het Steunpunt Kerkenwerk over de afstemming van de regelingen
binnen GKv en NGK van de arbeidsvoorwaarden voor predikanten en kerkelijk werkers;
Het voeren van het financieel beheer in overeenstemming met de driejarenbegroting,
waarbij de bijdragen door de Financiële Commissie worden geïnd;
Het publiceren van gegevens over het werkterrein van de NGA op www.ngk.nl;
Van deze werkzaamheden verslag uitbrengen aan de kerken met het oog op de volgende
Landelijke Vergadering.

Het beleidsplan 2019:
De kerken sluiten zich per 1 april 2019 opnieuw voor tien jaar aan bij PfZW. Dat gaat samen met een
wijziging van het contract van de NGA met AEGON inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering. De
wachttijd gaat naar twee jaar en de ongeschiktheid voor gangbare arbeid wordt het criterium voor
de uitkering. De begeleiding door de arbodienst gaat ook naar twee jaar, zoals dat ook reeds het
geval is bij de GKv en de CGK. Het contract met de arbodienst wordt hierop aangepast en de
dienstverlening door het SKW op dit gebied wordt voor de drie kerken gelijkgetrokken.
Het reglement arbeidsongeschiktheid ter informatie van de predikanten en kerken over de
begeleiding en het arbeidsongeschiktheidspensioen zal aan de nieuwe situatie worden aangepast.
Verder wordt in 2019 gewerkt aan de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van NGK en GKv.
Daar zijn in 2018 al uitgangspunten voor besproken, die verder worden uitgewerkt. Bij het overleg
wordt ook de VSE betrokken, de vereniging die bij de GKv de pensioenen financiert.
Het verslag van de activiteiten:
In 2018 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
1.
AEGON en Regiopoortwachters.nl
In 2018 is er bij AEGON één arbeidsongeschiktheidspensioen ingegaan en waren er eind 2018 twee in
uitkering.
Eind 2018 waren er twee ziekmeldingen bij Regiopoortwachters.nl in behandeling.
2.
Verwerking traktementsgegevens door het SKW
Begin 2018 heeft het SKW het traktement van 2018 bij de kerken opgevraagd, per e-mail met een
versleuteld bestand. Daarna kon de verwerking en de controle bij PfZW ook door het SKW worden
verzorgd. De traktementsopgaven en de administratie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen
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worden door het SKW vastgelegd in een deel van het elektronisch archief van de NGA, waar de bij
pensioenzaken betrokken bestuursleden toegang toe hebben.
De administratie kon worden vereenvoudigd, doordat het SKW het contact met de kerken en de
predikanten verzorgt. De NGA heeft zelf geen contactgegevens meer nodig.
3.
PfZW
De kerken hebben in 2018 de traktementswijzigingen en andere mutaties voor de predikanten weer
via een web-portal bij PfZW ingevoerd. Met behulp van hetzelfde web-portal worden de gegevens
door het SKW gecontroleerd. Als de kerk toegang heeft om gegevens te muteren staat de
programmatuur niet toe dat het SKW toegang heeft om de gegevens te controleren. Daarom wordt
aan het begin van het jaar het SKW enige tijd de toegang ontzegd, zodat de kerken het nieuwe
traktement kunnen invoeren. Bij mutaties in de loop van het jaar is moet PfZW de toegang wisselen.
In 2018 heeft PfZW de contractverlenging voorbereid per 1 april 2019, tien jaar na de aansluiting van
de NGK op 1 april 2009. Voor de dekking van de premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid
verlangde PfZW een aanpassing van het bij AEGON verzekerde arbeidsongeschiktheidspensioen voor
een betere aansluiting op de sociale verzekering voor werknemers. Het ging om twee punten:
1. ingang van het pensioen na twee jaar arbeidsongeschiktheid (was één jaar);
2. wijziging van het criterium voor arbeidsongeschiktheid van beroepsarbeid als predikant naar
gangbare arbeid.
Een en ander is in 2019 afgewikkeld. De pensioenregeling voor de predikanten wordt weer voor tien
jaar door PfZW verzorgd.
4.
Hoofdelijke omslag
Door de Landelijke Vergadering is een bijdrage van € 7,00 per lid/per jaar goedgekeurd. Deze was
naar schatting ook in overeenstemming met de voor 2018 verwachte lasten. Het bestuur heeft de
bijdrage voor 2018 echter bepaald op € 6,00 omdat de vermogenspositie deze reductie toeliet.
5.
WAP-regeling 2019
De traktementstabel is met ingang van 1 januari 2019 met 2,09% verhoogd op basis van de index van
cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen.
Door een betere informatievoorziening was het mogelijk de inhouding van de bijdrage voor het
emeritaat te baseren op de franchise voor het jaar 2019. Tot nu toe liep dit cijfer een jaar achter.
De cijfers en de tekst zijn door het SKW voorbereid en door de NGA gecontroleerd.
Het SKW heeft de WAP-regeling 2019 op 20 december 2018 naar de leden gezonden.
6.
KW-regeling 2019
In april 2018 is de KW-regeling uitgebreid met een bijlage met nader beleid over de Predikant in
opleiding (Prio). Vastgesteld is dat deze ook in aanmerking komt voor periodieken en dat de Priojaren meetellen als ambtsjaren voor de traktementstabel.
De KW-regeling 2018 is met ingang van 2019 vervallen. Deze is vervangen door een gezamenlijke
regeling voor de NGK en de GKv. Deze draagt de titel “Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers
2019 & 2020”. De regeling is vastgesteld door de Vereniging van kerkelijk werkers Luceo, door het
SKW (voor de GKv) en door de NGA (voor de NGK).
Als overgangsmethodiek wordt het principe gehanteerd, dat de kerkenraad bepaalt of hij direct de
“Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Werkers 2019 & 2020” volgt. Bij het voornemen dit niet te
doen wordt advies gevraagd aan het SKW. Advies is ook gewenst als de overgang ongunstig is voor
de KW’er.
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7.
Adviezen van de NGA aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers
De advisering is overgedragen aan het SKW. Het SKW overlegt met de NGA over nieuwe
onderwerpen. In 2018 is de NGA bij dertien adviezen betrokken geweest. De meeste adviezen
betroffen het beroepen van een predikant of het benoemen van een consulent.
8.
TOP-regeling
De per 1 januari 2015 ingevoerde regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten heeft nu één
deelnemer. Eind 2018 nemen nog twee predikanten aan de vorige regeling deel.
9.
SKW
Er is geregeld praktisch overleg geweest met het bureau van het SKW over het realiseren van de
samenwerking. De helpdesk-functie en de behandeling van traktementen en pensioenen is
overgenomen door het SKW.
10.
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden van predikanten van NGK en GKv
Op 9 april 2018 is er ten kantore van het SKW onder leiding van de Regiegroep hereniging een breed
overleg geweest over de harmonisatie van de regelingen voor predikanten. Na dit overleg zijn de
Predikantenvereniging/CGMV, de NGA en het SKW gestart met overleg over de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden van predikanten.
De bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de NGA is ongewijzigd sinds het vorige jaarverslag en bestaat uit:
•
Voorzitter
de heer W.H. Martens MBA
•
2e Voorzitter
mevrouw Drs. J. Gerkema-Mudde
•
Secretaris
de heer H. van Rees AAG
•
2e Secretaris
mevrouw Mr. Dr. A.H. Pool
•
Penningmeester
de heer Drs. J.G. van Dalen
•
Lid
vacant
Mevrouw Gerkema vertegenwoordigt binnen het bestuur de kerkelijk werkers. De positie van een
vertegenwoordiger van de predikanten is vacant.
Het beloningsbeleid:
Het bestuur van de NGA ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
De financiële verantwoording:
Zie jaarrekening 2018.
De inkomsten van de NGA zijn met name kerkelijke afdrachten van aangesloten NG-kerken,
ontvangen interest en eventuele financiële giften.
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JAARREKENING 2018
Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
bedragen in €

toelichting
Baten
Ontvangen uit kerkelijke afdrachten
Ontvangen intrest
Totaal inkomsten
Lasten
Uitkeringen TOP-regeling
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen
predikanten
Kosten verzuimbegeleiding
Toevoeging voorzieningen
Incidentele lasten
Algemene kosten
Totaal uitgaven
Saldo van baten en lasten

Realisatie Begroting Realisatie
2018
2018/2020
2017

8
9

196.182
274
196.456

231.000
2.000
233.000

195.924
1.065
196.989

10

24.492

37.900

46.210

11
12
13
14
15

186.568
9.408
41.247
42.600
3.653
307.968

188.000
10.000

6.000
241.900

189.361
9.423
4.877
5.944
255.815

-111.512

-8.900

-58.826

