Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA)

Jaarverslag 2017 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 2018:
Voor het jaar 2018 is door het bestuur van de NGA een beleidsplan opgesteld. Dit heeft bovenal
betrekking op de samenwerking met het Steunpunt Kerkenwerk (SKW).
In 2018 worden de gegevens omtrent de traktementen van de predikanten door het SKW verzameld.
Deze verwerkt het SKW in de administratie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, waarmee de
predikanten en AEGON worden ingelicht over het verzekerde risico. Deze gegevens worden ook
gebruikt voor de controle van de door de kerken bij PfZW ingevoerde pensioengrondslagen.
De samenwerking met de arbo-dienst wordt door NGA georganiseerd voor de NGK-predikanten en
door het SKW voor de predikanten van GKv en CGK. Het voornemen is deze werkzaamheden te
integreren.
De NGA maakt gebruik van de door het SKW verzamelde adressen.
Er wordt gewerkt aan het afstemmen van regelingen bij NGK en GKv. Onder leiding van de
Regiegroep hereniging NGK-GKv is er in april 2018 een startbijeenkomst geweest.
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2017 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden:
1.
AEGON en Regiopoortwachters.nl
In 2017 is er bij AEGON één arbeidsongeschiktheidspensioen ingegaan.
Eind 2017 waren er drie ziekmeldingen bij Regiopoortwachters.nl in behandeling.
2.
PFZW
In 2017 is PfZW er niet in geslaagd de kerken via het web-portaal de traktementswijzigingen en
andere mutaties voor de predikanten te laten invoeren (voor werknemers loopt het via de
salarisadministratie). Er is een voorlopige oplossing gevonden met door de NGA aan PfZW verstrekte
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gegevens. Overleg in het najaar van NGA, SKW en PfZW heeft een in 2018 ingevoerde methode
opgeleverd, waarbij de kerk en SKW niet tegelijk toegang hebben tot het web-portaal. De kerk krijgt
een beperkte tijd toegang voor de invoer en daarna kan SKW namens NGA controleren.
3.
Verwerking traktementsgegevens
Eind december 2016 is aan de kerken voor elke predikant met PostNL een formulier gestuurd met
het verzoek de adresgegevens zo nodig te wijzigen. Tevens werd verzocht als opgave van het
traktement een print te sturen van het rekenmodel voor het traktement van januari.
In 2017 is voorbereid dat het SKW het traktement van 2018 opvraagt, per e-mail met een versleuteld
bestand, waarna de verwerking en de controle bij PfZW ook door het SKW worden verzorgd.
4.
Hoofdelijke omslag
Door de Landelijke Vergadering is een bijdrage van € 8,00 goedgekeurd. Er was nog een
bestemmingsreserve voor bijdragereductie, die voortkomt uit het door de SEV overgedragen saldo.
Bovendien kon worden gerekend op lagere lasten dan begroot. Het bestuur heeft daarom tot een
reductie van de bijdrage besloten met € 2,00. De hoofdelijke omslag voor 2017 bedraagt dus € 6,00
per lid.
5.
WAP-regeling en KW-regeling 2018
De tabellen zijn met ingang van 1 januari 2018 met 1,38% verhoogd op basis van de index van caolonen per maand inclusief bijzondere beloningen.
In het voorwoord van de WAP-regeling is de werktijd van de predikant besproken. De aangehaalde
bronnen duiden op een werkweek van 40 of 45 uur, terwijl sommige predikanten een veel langere
werkweek noemen. De NGA ziet gaarne dat de taakomschrijving en de geschatte tijdbesteding
blijvend een realistisch beeld geven. De predikant en de kerkenraad zijn hiervoor samen
verantwoordelijk.
Met ingang van 2018 worden alle predikanten overeenkomstig de WAP-regeling gehonoreerd. Er
worden geen afwijkende regelingen meer toegepast.
6.
Adviezen van de NGA aan kerkenraden, predikanten en kerkelijk werkers
De advisering is per 1 april overgedragen aan het SKW. Het SKW overlegt met de NGA over nieuwe
onderwerpen.
In 2017 zijn 19 adviezen verstrekt: over de regelingen voor predikanten 16 adviezen en drie over de
regeling voor kerkelijk werkers en prio’s. Enkele onderwerpen:
•
Bijzonderheden bij veranderingen (beroep, emeritering);
•
Honorering voor bijzondere diensten;
•
Betalingstermijn voor preekdiensten;
•
Benoeming van prio’s (de ervaring is verwerkt in bijlage 4 KW-regeling 2018);
•
Eén advies volgens artikel 25 WAP-richtlijn (ontslag).
7.
TOP-regeling
De per 1 januari 2015 ingevoerde regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten heeft nog geen
deelnemers. De lopende uitkeringen van de TOP-regeling betreffen de uitloop van het oude
reglement. Eind 2017 nemen nog twee predikanten aan de regeling deel.
8.
Privacygevoelige gegevens
De NGA beschikt over een goed afgeschermde cloud-omgeving als archiefruimte. Het SKW heeft
toegang tot een deel daarvan, vanwege de voor de NGA uitgevoerde werkzaamheden. Daaronder
vallen de gegeven adviezen en de traktementsgegevens van de predikanten. De ontslagzaken en de
TOP-regeling worden niet gedeeld.
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9.
SKW
Er is geregeld praktisch overleg geweest met het bureau van het SKW over het realiseren van de
samenwerking. De helpdesk-functie is overgenomen door het SKW. De behandeling van
traktementen en pensioenen is voorbereid. Begin 2018 heeft het SKW de uitvraag bij de kerken
inzake de traktementen verzorgd. Er is onderzoek gedaan naar de verschillen in de
arbeidsvoorwaarden binnen NGK en GKv voor predikanten en kerkelijk werkers.
10.
Landelijke Vergadering (LV)
Het rapport van de NGA is door de LV besproken in de vergadering van 21-10-2017.
De financiële bijdrage per lid voor de jaren 2018 tot 2020 is vastgesteld op € 7,00 per jaar.
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 2017.
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 2017
BALANS
bedragen in €
Per 31 december
Activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
Bestemmingsreserve bijdragereductie
Totaal eigen vermogen
Voorzieningen
Schulden
Totaal passiva

toelichting

2017

2016

1
2

1.237
542.066
543.303

8.512
584.435
592.947

3
4
5

443.723
20.707
0
464.430
57.134
21.739
543.303

449.261
30.130
43.865
523.256
52.830
16.861
592.947

6
7

STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN
bedragen in €
toelichting

2017

2016

Inkomsten
Ontvangen uit kerkelijke afdrachten
Ontvangen intrest
Onttrekking voorzieningen
Totaal inkomsten

8
9
10

195.924
1.065
573
197.562

245.768
2.695
10.739
259.202

Uitgaven
Uitkeringen
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen predikanten
Kosten verzuimbegeleiding
Toevoeging voorzieningen
Algemene kosten
Totaal uitgaven

11
12
13
14
15

46.783
189.361
9.423
4.877
5.944
256.388

60.031
191.136
9.995
4.660
11.788
277.610

-58.826

-18.409

Saldo
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TOELICHTINGEN
bedragen in €
1
Vorderingen
Te ontvangen intrest banken
Vorderingen op verzekeraars

Eind 2017
1.038
199
1.237

Eind 2016
2.640
5.872
8.512

2
Liquide middelen
ING Zakelijke Rekeningen
ABN AMRO betaalrekening
ABN AMRO Private Banking Spaarrekening
ABN AMRO Vermogens Spaarrekening
ING Vermogen Spaarrekening

Eind 2017
9.278
1.063
20.038
226.687
285.000
542.066

Eind 2016
897
1.238
20.000
225.000
337.300
584.435

3
Vrij beschikbaar eigen vermogen
Het vrij beschikbaar eigen vermogen heeft zich als volgt ontwikkeld:
Per 1 januari
Saldo staat van baten en lasten
Overboeking van de bestemmingsreserve verzuimbegeleiding
Overboeking van de bestemmingsreserve bijdragereductie
Eigen vermogen per 31 december

2017
449.261
-58.826
9.423
43.865
443.723

2016
441.289
-18.409
9.995
16.385
449.261

4
Bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie
De Landelijke Vergadering heeft in het oprichtingsbesluit van de NGA het bestuur van de NGA opgedragen
uit de door de SEV over te dragen bedragen € 50.000 te bestemmen voor de verzuimbegeleiding en reintegratie van predikanten. Deze bestemmingsreserve wordt aangewend ter financiering van de door de
arbodienst Regiopoortwachters.nl te leveren diensten.
De bestemmingsreserve verzuimbegeleiding en re-integratie heeft zich als
volgt ontwikkeld:
Per 1 januari
onttrekking kosten verzuimbegeleiding
Per 31 december
5

Eind 2017
30.130
-9.423
20.707

Eind 2016
40.125
-9.995
30.130

Bestemmingsreserve bijdragereductie

Het saldo dat zonder nadere bestemming overbleef van de bezittingen en schulden van de SEV komt de
deelnemende kerken ten goede door een reductie van de bijdrage van de kerken aan de NGA. De eerste
reductie is in 2016 toegepast.
2017
2016
De bestemmingsreserve bijdragereductie heeft zich als volgt ontwikkeld:
Per 1 januari
43.865
60.250
bijdragereductie 2017 van € 8,00 tot € 6,00 voor 32.654 leden:
€ 65.308; daarvan onttrokken aan de bestemmingsreserve
-43.865
bijdragereductie 2016
-16.385
Per 31 december
0
43.865
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Voorzieningen

6.1
Voorziening knelpunten ingegane arbeidsongeschiktheidspensioenen
De knelpunten betreffen het gat tussen op 65 jaar eindigende uitkeringen en de ingang van de AOW, en de
indexatie van gelijkblijvende uitkeringen.
De regeling voor het AOW-knelpunt voorziet in een maandelijkse uitkering ter grootte van de AOW voor
een gehuwde inclusief de vakantie-uitkering. De regeling betreft de bij ASR ingegane uitkeringen. Deze
uitkeringen eindigen op de eerste van de maand volgend op de 65-jarige leeftijd. De voorziening ultimo
2017 is gebaseerd op de in januari 2018 geldende AOW-uitkering van € 858,89. De voorziening is gelijk aan
de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.
De indexatie betreft de uitkeringen onder de tot 1 juli 2009 geldende verzekering van
arbeidsongeschiktheidspensioen bij ASR. Deze uitkeringen zijn gelijkblijvend. De NGA verstrekt een
aanvulling ter grootte van de gemiste indexaties, waarbij de indexatie door Pensioenfonds Zorg en Welzijn
(PfZW) maatgevend is. Het startpunt is de indexatie door PfZW van 0,94% per 1 januari 2014. De
voorziening is gelijk aan de nominale waarde van de te voorziene uitkeringen.
De voorziening heeft zich als volgt ontwikkeld:
Voorziening per 1 januari
Uitkeringen
Herrekening per einde boekjaar, gewijzigde AOW-leeftijd
Herrekening per einde boekjaar, gewijzigde hoogte AOW
Voorziening per 31 december
7
Schulden
De schulden zijn als volgt samengesteld:
Te betalen aan contractanten
Nog niet afgehandelde TOP-uitkeringen

2017
52.830
-573
4.120
757
57.134
Eind 2017
1.613
20.126
21.739

2016
58.909
-10.739
4.041
619
52.830
Eind 2016

16.861
16.861

8
Kerkelijke afdrachten
De kerkelijke afdracht is door de Landelijke Vergadering vastgesteld op € 8,00 per lid, met voor 2017 een
reductie tot € 6,00, die niet meer geheel t.l.v. de bestemmingsreserve bijdragereductie gebracht kon
worden.
De kerkelijke afdracht wordt geïnd door de Financiële Commissie.
De afdracht is als volgt:
2017
2016
aantal leden
32.654
32.769
afdracht per lid
6,00
7,50
totale afdracht
195.924
245.768
9
Ontvangen intrest
Ontvangen intrest op spaarrekeningen

2017
1.065

2016
2.695

10
Onttrekking voorzieningen
Uitkering knelpunten ingegaan arbeidsongeschiktheidspensioen

2017

2016
10.739

573
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11
Uitkeringen
Per 1 januari 2015 is een nieuwe regeling voor Taakverlichting Oudere Predikanten (TOP) van kracht
geworden. Voor deze regeling zijn nog geen uitkeringen verricht. Voor de predikanten die al deelnamen aan
de bestaande regeling wordt de deelname volgens het oude reglement afgewikkeld.
Bij de oude TOP-regeling wordt een deel van de taken van de deelnemende predikant door een daarvoor
gekwalificeerd persoon uitgevoerd. De regeling verstrekt aan kerken hiervoor een vergoeding. De totale
vergoeding per predikant over de looptijd van de regeling is gemaximeerd (in 2017 € 70.331).
Voor ingegane TOP-uitkeringen wordt geen voorziening gevormd. Toekomstige uitkeringen worden dus
gedekt door toekomstige bijdragen of door het vrij beschikbare eigen vormogen. Voor de eind 2017
deelnemende predikanten is een schatting gemaakt van de voor hen nog te verwachten uitkeringen, die
uitkwam op € 72.000.
2017
2016
11.1
Uitkeringen TOP-regeling
In 2017 werden door de NGA de volgende uitkeringen verstrekt:
aan NGK Kampen wegens taakverlichting ds. W. van Dijk
aan NGK Arnhem wegens taakverlichting ds. C.C. Koolsbergen
aan NGK Amersfoort-Noord wegens taakverlichting ds. F. Gerkema
aan NGK Schiedam wegens taakverlichting ds. P.J.H. Krol

Uitkeringen knelpunten ingegaan
11.2
arbeidsongeschiktheidspensioen
De verstrekte uitkeringen bedroegen
Totaal uitkeringen

46.210

49.292

573
46.783

10.739
60.031

12
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen predikanten
2017
Dit is de premie die door AEGON in rekening is gebracht voor de verzekering van het
arbeidsongeschiktheidspensioen van de predikanten.
Het verzekerde pensioen is 80% van het traktement.
Premie

189.361

2016

191.136

13
Kosten verzuimbegeleiding
2017
2016
Er is een contract gesloten met de arbodienst Regiopoortwachters.nl voor de begeleiding en re-integratie
van zieke predikanten. De kosten betreffen het jaarabonnement en eventuele losse verrichtingen.
Kosten verzuimbegeleiding

9.423

9.995

14
Toevoeging voorzieningen
Dit betreft de toevoeging aan de voorziening knelpunten arbeidsongeschiktheidspensioenen, zoals
toegelicht onder punt 6.
Toevoeging voorzieningen

4.877

4.660
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Algemene kosten
Specificatie van de algemene kosten
Reis- en vergaderkosten
Verzekeringspremies
Online beveiligd archief
Kantoorkosten
Bankkosten
Website www.ngk-sev.nl
Kosten afwikkeling overdracht SEV
Andere kosten, waaronder assessments
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2017
2.015
1.107
294
326
272
1.930
5.944

2016
1.765
1.275
294
339
262
124
3.169
4.560
11.788

16
Vergelijking met het budget
In het rapport van 22-10-2014 aan de Landelijke Vergadering (code LV2013-03.02.03), dat diende ter
onderbouwing van het besluit tot oprichting van de NGA, is een meerjarenbudget opgenomen op blz. 12.
Met de volgende opstelling wordt de staat van baten en lasten vergeleken met het budget.
2017

Budget

Inkomsten
Ontvangen uit kerkelijke afdrachten
Ontvangen intrest
Onttrekking voorzieningen
Totaal inkomsten

195.924
1.065
573
197.562

264.000

Uitkeringen
Premie arbeidsongeschiktheidspensioen predikanten
Kosten verzuimbegeleiding
Toevoeging voorzieningen
Algemene kosten
Personeelskosten
Totaal uitgaven

46.783
189.361
9.423
4.877
5.944

42.700
193.000
10.000

264.000

Uitgaven

Resultaat

256.388

5.100
23.300
274.100

-58.826

-10.100

Het belangrijkste verschil met het meerjarenbudget is in 2017 de verlaagde afdracht, die van €8,00 terug
ging naar €6,00. Het vrij besteedbare eigen vermogen liet deze -tijdelijke- verlaging toe en het betekende
tevens een compensatie van de nieuwe afdracht voor het lidmaatschap van het Steunpunt Kerkenwerk.
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Het bestuur
W.H. Martens MBA, voorzitter

H. van Rees AAG, secretaris

Drs. J.G. van Dalen, penningmeester

Drs. J. Gerkema-Mudde, tweede voorzitter

Mr. Dr. A.H. Pool, tweede secretaris

NGA 2017
10
30-08-2018

