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De bijdrage voor het bewonen van de
woonruimte wordt berekend over de som van de
bestanddelen als bedoeld in artikel 5-1 sub a, b
en c.

De hoogte van de bijdrage voor het bewonen
van de woonruimte wordt vastgelegd in de
uitvoeringsbepaling ter zake.

Toelichting
1.

2.

3.

4.

5.

6.

In de huidige tekst van artikel 10.3 staat dat de woonbijdrage berekend wordt over de som van
het basistraktement, de periodieke verhogingen en de vakantietoeslag (met andere woorden: de
woonbijdrage is traktement-afhankelijk). Dit is een gedetailleerde duiding van de inhoud van de
arbeidsvoorwaarden in de generale regeling.
In 2011 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de kerkorde, zoals die in werking was getreden
op 1 mei 2004. In het rapport Evaluatie Kerkorde stond de volgende aanbeveling 12.9: Laat
onderzoeken of en in hoeverre de synode zich voortaan zou kunnen beperken tot het beslissen
over hoofdlijnen van de rechtspositieregeling van de predikanten, waarbij de invulling van de
details wordt overgelaten aan het georganiseerd overleg. Daardoor zou de generale regeling
predikantstraktementen drastisch worden ingekort.
Tot op heden is de uitvoering van deze aanbeveling niet ter hand genomen. Het generaal college
voor de kerkorde neemt zich echter voor het komende jaar dit onderzoek uit te voeren, niet alleen
voor de generale regeling rechtspositie predikanten, maar ook voor de generale regeling
rechtspositie medewerkers.
Vooruitlopend op dit onderzoek is er een dringende aanleiding om voor artikel 10.3 alvast de stap
te maken, zoals bedoeld in bovengenoemde aanbeveling 12.9. Meer informatie over de
dringende aanleiding staat in onderstaande nadere toelichting.
Voorgesteld wordt om de wijze van berekening van de woonbijdrage in de uitvoeringsbepaling ter
zake vast te leggen. Concreet betekent dit dat niet langer de kleine synode bepaalt hoe de
woonbijdrage berekend wordt, maar dat het georganiseerd overleg predikanten dat doet. Het is
niet nodig dat de kleine synode details van de arbeidsvoorwaarden regelt, als het georganiseerd
overleg predikanten daarvoor is aangewezen.
Bij de formulering van het gewijzigde artikel 10.3 is aangesloten bij de formulering die wordt
gebruikt in artikel 5.2, waar voor de hoogte van het basistraktement, de periodieke verhogingen,
de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering en de daarop te plegen inhoudingen is bepaald dat
die ‘worden vastgelegd in uitvoeringsbepalingen’.

Nadere toelichting
In het georganiseerd overleg predikanten (GOP) is besloten om de wijze waarop de woonbijdrage
voor de ambtswoning wordt berekend, te wijzigen. Directe aanleiding daartoe was een discussie met
het Pensioenfonds Zorg en Welzijn over de waardering van het woongenot (ook als onderdeel van het
bedrag, waarover de predikant pensioen opbouwt). Gebleken is dat het PFZW het woongenot van een
dienstwoning waardeert op een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Dit doet PFZW op
haar beurt in navolging van de Belastingdienst. Het verschil in waardering van het woongenot zou
moeten meetellen in de bepaling van het traktement, waarover de predikant pensioen opbouwt,
namelijk als de WOZ-afhankelijke woonwaarde (volgens PFZW) hoger is dan de traktement
afhankelijke woonwaarde (volgens PKN).
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Nadenkend over de waardering van het woongenot kwam het GOP tot de conclusie dat het gewenst is
om voor predikanten de werkwijze van de Belastingdienst en PFZW te volgen. De volgende
overwegingen gaven daarbij de doorslag.
Bij een WOZ-afhankelijke woonbijdrage conform regels van de Belastingdienst en PFZW betaalt
de predikant een prijs voor het woongenot die aansluit bij het maatschappelijk gebruik.
Als de predikant de WOZ-afhankelijke woonbijdrage rechtstreeks aan de gemeente betaalt
(zonder middeling via de centrale kas predikantstraktementen zoals nu het geval is bij de
traktement-afhankelijke woonbijdrage), ontvangt de gemeente een meer reële prijs voor de
aangeboden woning. Er ontstaat meer verband tussen de kosten die de gemeente maakt en de
woonbijdrage die ze ervoor ontvangt. Een gemeente die een woning met een hogere
WOZ-waarde als ambtswoning aanbiedt, ontvangt daarvoor ook een hogere woonbijdrage.
Bij een WOZ-afhankelijke woonbijdrage sluiten de 60% predikanten met een ambtswoning qua
woonlasten dichter aan bij de 40% predikanten zonder ambtswoning die ook een prijs voor de
woning betalen die samenhangt met de waarde ervan.
Bij een WOZ-afhankelijke woonbijdrage gelijk aan de fiscale waarde heeft de predikant geen
fiscale bijtelling meer (en ook geen aftrek)
.
1
Bij een WOZ-afhankelijke woonbijdrage gelijk is aan de fiscale waarde hoeft de
pensioengrondslag (= traktement waarover pensioen wordt opgebouwd) niet te worden verhoogd.
De WOZ-afhankelijke woonbijdrage gelijk aan de fiscale waarde is zodanig laag dat de
ambtswoning door de predikant nog steeds gezien kan worden als een financieel aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarde. Voor alle predikanten samen is de WOZ-afhankelijke woonbijdrage zelfs iets
goedkoper dan de traktement-afhankelijke woonbijdrage (in het GOP wordt erover nagedacht hoe
dit nadeel voor de gemeenten deels of geheel kan worden gecompenseerd).
Toepassing van een WOZ-afhankelijke woonbijdrage zal als mogelijk effect hebben dat
gemeenten meer en beter gaan overwegen welke ambtswoning zij gaan aanbieden. Kosten en
opbrengsten van de ambtswoning zijn in onderlinge samenhang meer te beïnvloeden en zullen
een belangrijker rol gaan spelen. Dit zal voor voor predikanten soms voordelen en soms nadelen
hebben.
Waar gemeenten op in de periferie soms moeizaam een predikant kunnen vinden, worden deze
gemeenten bij een WOZ-afhankelijke woonbijdrage in financiële zin voor een predikant
aantrekkelijker. Het wonen is daar doorgaans immers goedkoper. Hier staat tegenover dat in
andere plaatsen (bijvoorbeeld steden) het wonen voor de predikant duurder wordt, maar daar
gelden voor de predikant dan ook de voordelen, die de reden zijn voor de hogere waardering,
zoals het woongenot van het huis zelf, de centrale ligging, de kansen voor werkgelegenheid voor
de partner, de nabijheid van winkels, scholen, zorginstellingen, culturele instellingen etc.
Een WOZ-afhankelijke woonbijdrage die rechtstreeks door de predikant aan de gemeente wordt
betaald, betekent voor de gemeente enig extra werk, maar is administratief eenvoudig uit te
voeren. De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen zal voor de gemeenten een
rekenmodel ontwikkelen.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Omdat in individuele gevallen het verschil tussen de huidige traktement-afhankelijke woonbijdrage en
de nieuwe WOZ-afhankelijke woonbijdrage meer of minder nadelig kan zijn voor de predikant of de
gemeente, treft het GOP bij de. invoering van de nieuwe regeling een overgangsmaatregel. Voor
predikanten die eind 2018 een ambtswoning bewonen, geldt dat zij nog vijf jaar lang de
traktement-afhankelijke woonbijdrage betalen, tenzij zij met de gemeente overeenkomen om al eerder
de WOZ-afhankelijke woonbijdrage toe te passen. In deze vijf jaren kunnen gemeente en predikant
zich beraden op eventuele maatregelen, zoals het aanbod door de gemeente van een ambtswoning
met een lagere WOZ-waarde. In een beperkt aantal gevallen zal in deze vijf jaren de
pensioengrondslag verhoogd moeten worden, namelijk daar waar de WOZ-afhankelijke woonwaarde
hoger is dan de traktement-afhankelijke woonwaarde. Na de vijf jaren gaat hoe dan ook de nieuwe
waardering in.
Voor nieuwe gevallen in 2019, d.w.z. voor gevallen waarbij bij het beroepingswerk de nieuwe regeling
bekend was, geldt direct de nieuwe WOZ-afhankelijke woonbijdrage.
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Dit geldt voor pseudo-ondernemers. Pseudo-werknemers kunnen wel een bijtelling of aftrek hebben.
Predikanten hebben belang om voor de opting-in-regeling te kiezen als 18% van het belastbare inkomen lager is
dan de betaalde WOZ-afhankelijke woonbijdrage. Ze krijgen dan namelijk een aftrekpost.
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GR Rechtspositie predikanten art. 10-3
Rapport GCKO
Het GCKO heeft kennis genomen van het voorstel van het GOP en de BCKP tot wijziging
van GR Rechtpositie predikanten art. 10-3.
De toelichting bevat een formeel element: de vaststelling van de woonbijdrage is een zaak
van het GOP. Het GCKO stemt daarmee in. Er is anders dan de formele reden dat een en
ander nu in de GR staat geen reden om de kleine synode de grondslag van de
woon bijdrage te laten vaststellen.
De nadere toelichting geeft de achtergrond van de wijziging. Voor de vaststelling van
pensioenaanspraken (en de te betalen premie) moet van de WOZ-waarde worden
uitgegaan. Dit gebeurde tot nu toe niet. Met PFZW is afgesproken dat dit verzuim over de
afgelopen jaren niet hoeft te worden hersteld, maar dat wel per 1-1-2019 de WOZ-waarde
zal worden gehanteerd als inkomen voor de pensioengrondslag.
—

—

Over de tekst van dat voorstel is vooraf overleg geweest. Het GCKO stelt voor deze tekst
conform dit voorstel te aanvaarden:
bestaande tekst artikel 10.3 GRRP

voorgestelde tekst artikel 10.3 GRRP

De bijdrage voor het bewonen van de
woonruimte wordt berekend over de som van de
bestanddelen als bedoeld in artikel 5-1 sub a, b
en c.

De hoogte van de bijdrage voor het bewonen
van de woonruimte wordt vastgelegd in de
uitvoeringsbepaling ter zake.
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Aansluiting bij PFZW
Per 1juli 2012 heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) de pensioenvoorziening
(ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen) van de predikanten voor gewone werkzaamheden
ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Bij de aansluiting op de genoemde
datum is het pensioenreglement van PFZW van toepassing geworden.
Constatering onjuiste toepassing pensioenreglement
Eind 2016 heeft PFZW bij een controle van de traktementsadministratie van de PKN geconstateerd
dat PKN en PFZW het pensioenreglement niet uitvoeren conform het bepaalde in de artikelen 1.10.6.d
van het pensioenreglement.
In artikel 1.10.6.d staat staat dat ‘de geldswaarde van kost en inwoning en van het gebruik van een
door de aangesloten werkgever verstrekte woning’ tot het pensioengevend salaris behoort. In artikel
1.10.9 staat dat ‘de geldswaarde van niet in geld uitgedrukte salarisbestanddelen wordt vastgelegd
volgens waarderingsregels van de Wet LB of Wet IB 2001’. In de Wet op de inkomstenbelasting wordt
de geldswaarde van het woongenot bepaald op een percentage van de WOZ-waarde van de woning.
In 2018 is dat 1,75%.
De PKN waardeert het woongenot van de door de gemeente aan de predikant verstrekte
ambtswoning op een percentage van het traktement bij volledige werktijd.
PFZW is van oordeel dat naleving van het pensioenreglement betekent dat het pensioengevend
traktement moet worden verhoogd in zoverre de WOZ-afhankelijke waarde uit het pensioenreglement
hoger is dan de traktement afhankelijke woonbijdrage van de PKN.
Als de traktement afhankelijke woonbijdrage van de PKN hoger is dan de WOZ-afhankelijke waarde
uit het pensioenreglement, dan wordt volgens PFZW het pensioengevend traktement niet verlaagd.
Voorbeeld 1.
Een predikant met 20 periodieke verhogingen betaalt op 1januari 2018
€649,57 per maand aan woonbijdrage, dat is € 7.794,84 perjaar Als hij in een ambtswoning woont
met een WOZ-waarde van €500.000, dan bedraagt de waarde van het woongenot volgens het
pensioenreglement 1,75% x €500.000 = €8.750 perjaar Het verschil van
(€ 8.750 € 7.794,84 =) €944,16 moet opgegeven worden als onderdeel van het traktement,
waarover pensioen wordt opgebouwd en premie betaald.
-

Voorbeeld 2.
Een predikant met 20 periodieke verhogingen betaalt op 1januari2018
€649,57 per maand aan woonbijdrage, dat is € 7.794,84 perjaar Als hij in een ambtswoning woont
met een WOZ-waarde van €300.000, dan bedraagt de waarde van het woongenot volgens het
pensioenreglement 1,75% x €300.000 = €5.250 perjaar Het verschil van
(€ 5.250 € 7.794,84 =) €2.544,84 is voor de pensioenopbouw niet relevant.
-

-

In de periode van 1juli2012 tot en met 31 december2018 heeft de PKN het positieve verschil tussen
de PFZW-woonwaarde en de PKN-woonwaarde niet opgegeven als onderdeel van het
pensioengevend traktement.
Oorzaken van de onjuiste toepassing van het pensioenreglement
Bij reconstructie van de gang van zaken terzake van de aansluiting bij PFZW is het volgende
geconstateerd:
In het reglement van het Pensioenfonds Predikanten, zoals dat functioneerde tot en met 30juni
2012, was de geldswaarde van het gebruik van de woning niet pensioengevend. De reden
daarvoor was dat de predikanten voor de ambtswoning een woonbijdrage betaalden.
Bij de overgang in 2012 heeft PFZW de PKN er niet op gewezen dat in het pensioenreglement
van PFZW de ambtswoning anders wordt gewaardeerd dan in het reglement van het Pensioen
Predikanten, hoewel het kennis had genomen van dit reglement en van feit dat predikanten
doorgaans een ambtswoning bewonen. Toen in 2012 schriftelijk aan PFZW is gevraagd welke
componenten onderdeel uitmaakten van het pensioengevend traktement, heeft PFZW in het
schriftelijke antwoord de geldswaarde van het gebruik van de verstrekte woning’ niet genoemd.
Bij de overgang in 2012 is van de zijde van de PKN niet zodanig kennis genomen van het
pensioenreglement van PFZW dat aan partijen binnen de kerk het verschil in de waardering van
de ambtswoning is opgevallen.
Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat de kleine synode en het GOP bij het besluit tot
aansluiting bij PFZW zich er niet van bewust waren dat in het pensioenreglement de
ambtswoning anders wordt gewaardeerd dan in de kerk. In de stukken die aan het besluit ten
grondslag lagen, wordt dit verschil niet besproken, terwijl alle andere verschillen tussen de
reglementen van PFZW en het voormalige Pensioenfonds Predikanten wel werden benoemd.
In de jaren na de aansluiting werd jaarlijkse de administratie van de PKN gecontroleerd door een
medewerker van PFZW. Bij de controles over de jaren 2012 tot en met 2015 zijn geen
opmerkingen gemaakt bij de aangiften, zoals de PKN die had gedaan, hoewel in de
controle-bestanden expliciet sprake was van de aanwezigheid van ambtswoningen.
-

-

-

-

-

Moet de onjuiste toepassing van het pensioenreglement met terugwerkende kracht tot 1juli
2012 worden gecorrigeerd?
Over deze vraag is in de jaren 2017 en 2018 uitgebreid overleg gevoerd tussen PFZW en partijen
binnen de kerk (bestuur dienstenorganisatie, GOP, BCKP). Dit overleg heeft bij alle partijen tot de
conclusie geleid dat een reparatie met terugwerkende kracht ongewenst is om de volgende redenen:
Uit de gang van zaken bij de besluitvorming over de aansluiting bij PFZW en bij de jaarlijkse
controles is bij de PKN de verwachting gewekt dat het pensioenreglement correct werd
uitgevoerd. In dat licht ligt een correctie met terugwerkende kracht niet voor de hand.
Als bij de overgang in 2012 de waarde van de ambtswoning voor de pensioengrondslag aan de
orde was gesteld, was een permanente uitzondering voor de PKN zeker punt van bespreking
geweest en binnen het toen vigerende beleid van PFZW mogelijk ook bespreekbaar geweest.
Predikanten hebben via de BNP nooit gevraagd om de ambtswoning voor het pensioen anders te
waarderen dan voor de woonbijdrage.
Geen der predikanten heeft in de betreffende periode met een beroep op het pensioenreglement
een hogere pensioenopbouw geclaimd vanwege de andere waardering van de ambtswoning. Op
het jaarlijkse uniforme pensioenoverzicht konden predikanten zien op welk pensioengevend
traktement hun pensioenopbouw werd gebaseerd en daarbij konden ze constateren dat de
waarde van de ambtswoning daarvan geen onderdeel uitmaakte.
-

-

-

-

-

Een naheffing van de premie zou voor betrokkenen, zoals de predikanten, de Dienstenorganisatie
en PFZW een arbeidsintensieve administratieve operatie betekenen, waarbij:
voor alle pastoriebewoners in de jaren 2012 tot en met 2018 de toenmalige WOZ-waarde
van de ambtswoning (per jaar) moet worden vastgesteld
de premie moet worden herberekend voor de betreffende jaren en nabetaald door de kerk
de in houding van de predikant moet worden herberekend voor de betreffende jaren en
nabetaald door de predikanten
pensioenaanspraken moeten worden herberekend
reeds ingegane pensioenuitkeringen mogelijk herberekend moeten worden en nabetaald.
Een naheffing van de premie bij kerk en predikanten kan tot financiële problemen bij de
betrokkene leiden.
Het besluit tot volledige toepassing van het pensioenreglement kon vanuit kerkelijk perspectief
pas in het najaar van 2018 worden genomen, nadat bijna twee jaar nodig was om in gesprek met
PFZW de problematiek helder te krijgen en tot overeenstemming te komen.
-

-

-

-

-

-

-

Addendum op de uitvoeringsovereenkomst tussen PFZW en PKN
Het niet corrigeren van de onjuiste toepassing van het pensioenreglement betekent feitelijk een
afwijking van het pensioenreglement. Voor een goede gang van zaken is het nodig dat de bevoegde
partijen het beleid om voor de periode 1juli 2012 tot en met 31 december 2018 af te wijken van artikel
1.10.6.d van het pensioenreglement formeel vastleggen.
De vastlegging kan in de vorm van een addendum op de uitvoeringsovereenkomst die tussen PKN en
PFZW op 20 december 2012 is gesloten.
In overleg met PFZW is een tekst voor het addendum geformuleerd, zoals opgenomen in bijlage 1.
In 2012 is de uitvoeringsovereenkomst van de zijde van de kerk ondertekend door preses en scriba
van de synode. Overeenkomstig ordinantie 11-18 zijn het ook nu preses en scriba die het addendum
namens de kerk moeten ondertekenen.
Vrijwaring
Het besluit om artikel 1 .10.6.d van het pensioenreglement voor 6,5 jaar buiten werking te stellen zou
door een belanghebbende predikant kunnen worden aangevochten. De predikant zou zich op de
letterlijke tekst van het pensioenreglement kunnen beroepen en vorderen dat in zijn geval de
pensioenopbouw wordt verhoogd met het verschil tussen de WOZ-afhankelijke waarde van de woning
en de traktement afhankelijke bijdrage.
BCKP en GOP hebben met PFZW overlegd en zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het
volgende vastgelegd moet worden.
Als de predikant zijn claim neerlegt bij PFZW, dan zal PFZW de claim afwijzen op grond van het
addendum bij de uitvoeringsovereenkomst, dat is ondertekend door het bestuur van PFZW.
Als de predikant zijn claim neerlegt bij de Protestantse Kerk in Nederland, dan zal de kerk de
claim afwijzen op grond van het addendum bij de uitvoeringsovereenkomst, dat is ondertekend
door de kleine synode op advies van BCKP en GOP.
Als de predikant zijn vordering jegens PFZW of de kerk probeert af te dwingen via een procedure
bij de burgerlijke rechter, dan moeten we afwachten hoe de burgerlijke rechter de overwegingen
van de predikant zal afwegen tegen de overwegingen die PFZW en de kerk hadden bij het
opstellen van het addendum bij de uitvoeringsovereenkomst. Als de rechter de predikant in het
gelijk stelt zal de pensioenopbouw van de predikant moeten worden verhoogd. De kerk vrijwaart
-

-

-

in dat geval PFZW voor de gederfde premie-inkomsten. De kerk vrijwaart PFZW niet voor de
waarde van de gemiste pensioenaanspraken en ook niet voor de kosten van het voeren van
juridische processen.
Om een idee te krijgen waar het over gaat en hoe groot de kans is dat er een claim via de burgerlijke
rechter wordt ingediend eerst een rekenvoorbeeld. Gekozen is voor een voorbeeld met een
betrekkelijk hoge WDZ-waarde, omdat in dat geval het belang van de predikant groter is dan bij een
lagere WOZ-waarde.
Voorbeeld
Een predikant met 20 periodieke verhogingen betaalt op 1januari2018
€649,57 per maand aan woonbijdrage, dat is € 7.794,84 perjaar Als hij in een ambtswoning woont
met een WOZ-waarde van € 600.000, dan bedraagt de waarde van het woongenot volgens het
pensioenreglement 1,75% x €600.000 = € 10.500 perjaar Het verschil van
(€ 10.500 € 7.794,84 =) €2.705,16 moet opgegeven worden als onderdeel van het traktement,
waarover pensioen wordt opgebouwd en premie betaald.
Verhoging van het pensioengevend traktement met €2.705, 16 betekent dat:
de predikant 1,75% x €2.705, 16 = € 4734 per opbouwjaar aan extra ouderdomspensioen
opbouwt. Over de maximaal 6,5 jaar van 1juli2012 tot 31 december 2018 gaat het om 6 5 x €
4734 = €307,71 extra ouderdomspensioen perjaar vanaf de AOW-leeftijd
de kerk een premie moet nabetalen van 11,9% x €2.705, 16 = €321,91 perjaar Over de
maximale periode van 6,5 jaar gaat het om 6,5 x €321,91
€2.092,44
de predikant een premie moet nabetalen van 11,6% x €2.705, 16 = €313,80 perjaar Over de
maximale periode van 6,5 jaar gaat het om 6,5 x €313,80 = €2.039,70.
-

-

-

-

in overleg met PFZW is een tekst voor de vrijwaring geformuleerd, zoals opgenomen in bijlage 2.
Waar het addendum op grond van ordinantie 11-18 moet worden ondertekend door preses en scriba,
geldt dit ook voor de vrijwaringsverklaring.
Premieverdeling bij een geslaagde claim
Bij de vrijwaring is het van belang dat de kleine synode vaststelt dat de predikant bij een geslaagde
claim via de burgerlijke rechter gehouden is tot betaling van het aandeel in de na te betalen premie in
de verhouding zoals die gold in de betreffende periode.
Bes 1 u itvoorstel
BCKP en GOP stellen de kleine synode voor te besluiten om:
1. in te stemmen met het addendum op de uitvoeringsovereenkomst
2. in te stemmen met de vrijwaringsverklaring bij het addendum op de uitvoeringsovereenkomst
3. vast te stellen dat een predikant bij een geslaagde claim via de burgerlijke rechter gehouden is tot
betaling van de in de betreffende periode van toepassing zijnde premie van de predikant.

Bijlage 1
Addendum bij de uitvoeringsovereenkomst tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de
Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn
De Protestantse Kerk Nederland, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30258482, hierna te noemen PKN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
mevrouw Ds. S. van Meggelen, preses van de synode en
de heer Dr. R. de Reuver, scriba van de synode
en
de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41179049, hierna te noemen PFZW, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
de heerA.J. Vink, plaatsvervangend voorzitter, en
de heer F.F.L. Vlak, secretaris.
hierna gezamenlijk eveneens aan te duiden als: partijen
NEMEN IN AANMERKING DAT
•

Partijen met ingang van 1juli 2012 een uitvoeringsovereenkomst hebben gesloten in de zin
van artikel 23 Pensioenwet.

•

partijen op grond van artikel 12 van de uitvoeringsovereenkomst de uitvoeringsovereenkomst
tussentijds in onderling overleg kunnen wijzigen.

•

partijen gedurende een bepaalde periode wensen af te wijken van het Pensioenreglement,
specifiek voor zover het betreft het tot het pensioengevend salaris rekenen van de
geidswaarde van het gebruik van een door de aangesloten werkgever verstrekte woning.

EN VERKLAREN HIERBIJ HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN
•

Er wordt een nieuw artikel 4a Pensioengevend salaris toegevoegd, dat luidt als volgt:
Artikel 4a Pensioengevend salaris
Artikel 1.10 lid 6 letter d van het Pensioenreglement (versie september2018) is niet van
toepassing.

•

Dit artikel treedt met terugwerkende kracht in werking per 1juli 2012 en geldt tot en met 31
december 2018.

Ondertekening
Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te:

Datum:
Naam: Ds. S. van Meggelen, preses
Handtekening:

Naam: Dr. R. de Reuver, scriba
Handtekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te:

Datum:
Naam: A.J. Vink, plaatsvervangend voorzitter
Handtekening:

Naam: F.F.L. Vlak, secretaris
Handtekening:

Bijlage 2
Vrijwaringsverklaring
De Partijen:
De Protestantse Kerk Nederland, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 30258482, hierna te noemen PKN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door:
mevrouw Ds. S. van Meggelen, preses van de synode en
de heer Dr. R. de Reuver, scriba van de synode
en
de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 41179049, hierna te noemen PFZW, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door:
de heer A.J. Vink, plaatsvervangend voorzitter, en
de heer F.F.L. Vlak, secretaris.
Overwegende dat:
•

de uitvoeringsovereenkomst tussen PFZW en PKN over de periode van 1juli 2012 tot en met
31 december 2018 wordt aangevuld met een addendum waarin artikel 1.10.6.d van het
pensioenreglement (versie september 2018) buiten werking wordt gesteld;

•

in het door partijen ondertekende addendum op de uitvoeringsovereenkomst de geldswaarde
van het gebruik van een door de aangesloten werkgever verstrekte woning over deze periode
niet tot het pensioengevend salaris wordt gerekend.

Komen overeen:
1.

2.
3.
a.
b.
c.
d.

De PKN verleent, mede namens haar/zijn eventuele rechtsopvolger(s), PFZW vrijwaring voor
de gederfde premie-inkomsten indien en voor zover een predikant via de (civiele) rechter de
gemiste pensioenopbouw die het gevolg is van het addendum op de
uitvoeringsovereenkomst, alsnog vordert en deze vordering wordt toegewezen.
De vrijwaring geldt niet voor gemiste pensioenaanspraken of kosten voor het voeren van
juridische processen.
De vrijwaring wordt verleend onder de voorwaarden dat:
PFZW vorderingen die rechtstreeks bij haar worden ingediend, afwijst op grond van het
bepaalde in het addendum op de uitvoeringsovereenkomst, zoals de PKN dat ook zal doen;
PFZW zich bij civiele procedures verweert op grond van het bepaalde in het addendum bij de
uitvoeringsovereenkomst;
PKN zich kan voegen bij vorderingen die via een civiele procedure bij PFZW worden
ingesteld;
PFZW de PKN zo snel mogelijk informeert over eventuele vorderingen, zodat PKN de eiser
kan informeren over het besluit dat de kleine synode op advies van het GOP heeft genomen,
namelijk dat de eiser moet bijdragen in de premiekosten die de kerk op grond van de
vrijwaring moet maken, indien de civiele rechter de eiser in het gelijk stelt.

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te:

Datum:
Naam: Ds. S. van Meggelen, preses
Handtekening:

Naam: Dr. R. de Reuver, scriba
Handtekening:

Aldus overeengekomen en ondertekend in tweevoud te:

Datum:
Naam: A.J. Vink, plaatsvervangend voorzitter
Handtekening:

Naam: F.F.L. Vlak, secretaris
Handtekening:

