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JAARVERSLAG 2017 BEHEERCOMMISSIE

1.

Opdracht van de Beheercommissie

In artikel 2 van de generale regeling rechtspositie predikanten is de opdracht van de
Beheercommissie als volgt geformuleerd.
1. De kleine synode laat zich ten behoeve van de uitvoering van de traktements- en
pensioenregeling en ten behoeve van het beleid met betrekking tot de financiering van
de predikantstraktementen en –pensioenen bijstaan door de beheercommissie
centrale kas predikantstraktementen.
De beheercommissie bestaat uit vijf leden, benoemd door de kleine synode. De
voorzitter wordt door de kleine synode aangewezen. De leden worden benoemd voor
een periode van vier jaar en kunnen één maal worden herbenoemd.
2. De beheercommissie heeft tot taak:
- het beheren van de centrale kas predikantstraktementen;
- het uitvoeren van deze regeling en het nemen - onder goedkeuring door de kleine
synode - van besluiten van algemene strekking;
- het geven van voorlichting over de regeling.
De beheercommissie heeft verder tot taak de kleine synode te adviseren inzake:
- de financiering van de predikantstraktementen en –pensioenen;
- de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening van predikanten;
- de vaststelling en wijziging van deze generale regeling.
3. De beheercommissie legt de begroting, waarin de omslagheffing als bedoeld in artikel
22 is opgenomen, en de jaarrekening van de centrale kas ter goedkeuring voor aan de
kleine synode. Tevens doet zij jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de
kleine synode.
4. De beheercommissie laat de aan haar opgedragen werkzaamheden voorbereiden en
1
uitvoeren door het daartoe aangewezen onderdeel van de dienstenorganisatie .
In de uitvoering van bovenstaande opdracht vergaderde de Beheercommissie centrale
kas predikantstraktementen in het verslagjaar 2017 acht keer. Onderstaand wordt per
beleidsterrein beschreven wat besproken en besloten werd.
2.

Evaluatie omslagregeling predikantstraktementen

Na de fusie in 2004 van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in
Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de
Protestantse Kerk in Nederland werden op 1 januari 2005 de geharmoniseerde regelingen
voor de predikantstraktementen en de predikantspensioenen van kracht. Bij de
traktementsregeling werd een omslagregeling ingevoerd, waardoor elke predikant voor
een gemeente even duur werd. De invoering van de nieuwe regeling betekende voor een
deel van de gemeenten een kostenstijging ten opzichte van de voormalige kerkeigen
regeling en voor het andere deel een kostendaling. De verschillen konden oplopen tot €
25.000 per fulltime predikant per jaar. Om de verschillen op te vangen werd besloten tot
een overgangsregeling, waardoor gemeenten in stappen van € 1.000 per fulltime
predikant konden toegroeien van het kostenniveau onder de voormalige kerkeigen
regeling naar het kostenniveau van de nieuwe regeling. De overgangsperiode gaf iedere
gemeente de tijd om het beleid met betrekking tot de predikantsformatie aan te passen
1
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aan de nieuwe regeling. In 2004 werd reeds besloten om na de afloop van de
overgangsregeling de omslagregeling te evalueren. Omdat 2017 het laatste jaar van de
overgangsregeling was, kreeg de Beheercommissie van het moderamen en het bestuur
van de Dienstenorganisatie de opdracht tot het uitvoeren van de eenvoudige evaluatie.
De evaluatie heeft plaatsgevonden door interviews bij drie belanghebbende partijen:
- de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer als belangenbehartiger van de colleges
van kerkrentmeesters;
- de Bond van Nederlandse Predikanten als belangenbehartiger van de predikanten
voor gewone werkzaamheden;
- het bestuur van de Dienstenorganisatie, die de synode adviseert over het geheel van
de geldstromen binnen de kerk.
In de interviews werden vragen gesteld over de doelstellingen van de omslagregeling
(kostenverdeling naar draagkracht, prijsstabilisatie, mobiliteitsbevordering, verzekering
van incidentele risico’s) en de werking van de omslagregeling (proponenten, soorten
bijdragen, bereik, begrotingssystematiek).
De hoofdconclusie van de evaluatie was dat de omslagregeling naar tevredenheid van
alle betrokken partijen functioneert. Op een beperkt aantal punten werden wijzigingen van
de omslagregeling voorgesteld. Die werden door de kleine synode aanvaard en
vastgesteld.
1. In de generale regeling rechtspositie predikanten zal de doelstelling van de
omslagregeling anders worden geformuleerd. Tot op heden staat in de regeling dat de
centrale kas ten doel heeft om de kosten voor de financiering van de
predikantstraktementen zoveel mogelijk naar draagkracht over alle gemeenten om te
slaan. Reeds vanaf het begin van de regeling in 2005 is er van kostenverdeling naar
draagkracht feitelijk geen sprake, omdat de kosten verdeeld worden naar de pastorale
bezetting per gemeente (de bezettingsbijdrage is een heffing per fte predikant).
Besloten is de formulering van de doelstelling aan te passen aan de goed werkende
praktijk. In de nieuwe tekst van de regeling komt te staan dat de kosten voor de
inkomensvoorziening van de predikanten naar rato van de werktijd van de predikant
worden omgeslagen zodat de kosten van een predikant voor elke gemeente gelijk zijn
en zodat de gemeenten van de kerk gezamenlijk de kosten dragen die zich
incidenteel bij een gemeente kunnen voordoen (denk aan kosten zoals de
jubileumgratificaties, de permanente educatie, de arbodienst en de wachtgelden).
2. Met ingang van 1 januari 2019 zal de omslagregeling worden uitgebreid met a. de
tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering, b. de vaste vergoeding voor
representatie, bureaukosten, tekstverwerkende apparatuur en communicatie en c. de
vaste vergoeding voor vakliteratuur en permanente educatie. Vanaf de genoemde
datum zullen deze vergoedingen dus niet meer door de gemeente aan de predikant
worden uitbetaald, maar door de Beheercommissie uit de centrale kas
predikantstraktementen. De bedoeling hiervan is ontlasting van de colleges van
kerkrentmeesters en een nog vollediger verevening van de kosten. Vergoedingen die
te maken hebben met kosten voor gemis van een werkruimte, gebruik van een
werkruimte, vervoerskosten en verhuizing bij komst naar de gemeente blijven wel
door de gemeente aan de predikant rechtstreeks uitbetaald worden. Wonen, werken
en reizen zijn zaken, waarover gemeenten en predikanten in onderling overleg
afspraken kunnen maken en waarvoor gemeenten zelf verantwoordelijk moeten
blijven.
3. In de derde plaats is besloten om eventuele exploitatieoverschotten in de centrale kas
in de toekomst niet meer te restitueren door een incidentele verlaging van de
bezettingsbijdrage in een volgend jaar. Door deze handelwijze vertoonde de
bezettingsbijdrage door de jaren heen namelijk een grillig karakter en was de hoogte
3
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ervan geen uitdrukking van de reële kosten in het betreffende jaar. Overschotten
zullen in de toekomst door een aparte betaling worden gerestitueerd aan gemeenten
naar rato van de bijdrage (bezettingsbijdrage en vacaturebijdrage) die een gemeente
in het jaar waarin het overschot werd gerealiseerd, aan de kas leverde.
3.

Doorrekening mobiliteitsbevorderende maatregelen

In april 2017 nam de generale synode besluiten naar aanleiding van het rapport Naar een
cultuur van mobiliteit. Aan de Beheercommissie werd gevraagd bij de diverse maatregelen
een raming van de kosten te maken, zodat de generale synode in november 2017 bij de
besluitvorming over de kerkordelijke vertaling van de voorstellen daarmee rekening zou
kunnen houden. Om deze opdracht uit te voeren consulteerde de Beheercommissie een
aantal belanghebbende en deskundige partijen om een indruk te krijgen van de gewenste
invulling van de diverse maatregelen. Bij de consultatie waren vertegenwoordigers
aanwezig van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, de Bond van Nederlandse
Predikanten, het overleg van regionale adviseurs classicale vergadering, het beraad van
regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken en het overleg van
beleidsmedewerkers ondersteuning regionale colleges behandeling beheerszaken.
Op grond van de consultatie was de Beheercommissie in staat om een beredeneerde
schatting van de verwachte kosten te maken voor de volgende maatregelen:
- invoering van een vertrekcompensatie voor predikanten die een beroep aannemen
naar een standplaats met minder werktijd: € 357.000 per jaar;
- verruiming van de mogelijkheden om een predikant gedwongen werktijdvermindering
op te leggen bij insolvabiliteit van de gemeente: € 900.000 per jaar;
- invoering van een wachtgeldregeling voor predikanten die na een standplaatsduur
van minstens 12 jaren met instemming van de kerkenraad besluiten ontheffing van de
werkzaamheden aan te vragen: € 1.526.000 per jaar.
Met betrekking tot verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke inzet van predikanten
werden geen berekeningen gemaakt, omdat deze maatregel nog verdere doordenking
behoeft.
Met de kennis van de te verwachten kosten besloot de generale synode in november
2017 de maatregelen in eerste lezing vast te stellen, als het gaat om werktijdvermindering
bij insolvabiliteit van de gemeente en ontheffing van de werkzaamheden met wederzijds
goedvinden na een standplaatsduur van minstens 12 jaren. Met betrekking tot de
vertrekcompensaties heeft het moderamen de opdracht de voorstellen verder te
onderzoeken.
4.

Onderzoek pensioengrondslag

Bij een controle van de administratie van de Beheercommissie door het Pensioenfonds
Zorg en Welzijn is de vraag gerezen wat de toepassing van het pensioenreglement
betekent voor het pensioengevend traktement van de predikanten. De vraag richt zich op
het verschil dat kan bestaan tussen de waarde die het woongenot heeft volgens het
pensioenreglement van het pensioenfonds en de waarde van het woongenot volgens de
traktementsregeling. In het verslagjaar zijn besprekingen met het pensioenfonds gevoerd
om de problematiek en eventuele oplossingsrichtingen te verkennen. Bij het afsluiten van
dit verslagjaar waren deze besprekingen nog gaande. De Beheercommissie verwacht in
2018 uitgewerkte opties ter advisering en besluitvorming aan het Georganiseerd Overleg
Predikanten en de kleine synode te kunnen voorleggen.
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5.

Ontwikkeling transitietraining voor onvrijwillige werkloze predikanten

Uit de gesprekken van de re-integratieconsulent met predikanten die zijn losgemaakt,
ontheven, geschorst of ziek geworden, blijkt telkens weer dat het verlies van het werk als
predikant ingrijpend kan zijn. Een aantal predikanten weet goed om te gaan met zijn of
haar verlies. Zij hebben vaak in een vroeg stadium hulp ingeschakeld en/of hebben de
juiste mensen om zich heen. Een andere groep blijft vastzitten en komt niet vooruit. Om
deze reden is besloten een tweedaagse transitietraining te ontwikkelen en uit te voeren
voor predikanten met een wachtgeld, die last hebben van negatieve emoties rond de
losmaking. In een groep van maximaal 8 personen wordt gewerkt aan het verkrijgen van
inzicht in de eigen emotionele situatie. Daardoor zal de predikant beter in staat zijn uit de
slachtofferrol te komen en de regie in eigen handen te nemen, zodat er weer hoop en
perspectief ontstaan voor een nieuwe toekomst. De ontmoeting met lotgenoten levert
daaraan een belangrijke bijdrage.
De training is in 2017 eenmaal gehouden. Door de betrokkenen is de aandacht vanuit de
kerk en de inhoud van de training over het algemeen als waardevol ervaren. Er is
feedback ontvangen van de deelnemers, waardoor de training verder kan worden
ontwikkeld.
6.

Ziekteverzuim

Na afloop van het verslagjaar heeft de Beheercommissie de cijfers betreffende het
ziekteverzuim van de predikanten voor gewone werkzaamheden opgemaakt. De cijfers
gaan over het aantal predikanten en het aantal verzuimdagen zonder rekening te houden
met het arbeidspatroon of het werktijdpercentage. Verder gaat het alleen over het verzuim
dat bij de arbodienst is gemeld. Kortlopende ziektes die niet bij de arbodienst zijn gemeld,
maken dus geen onderdeel uit van de cijfers.
kengetal

2017

2016

aantal verzekerde predikanten begin jaar

1.750

1.8002

aantal lopende ziektegevallen begin jaar

50

46

115

93

verzuimfrequentie (nieuwe meldingen/aantal predikanten)

6,57%

5,17%

verzuimpercentage (ziektedagen/aantal dagen per jaar)

3,39%

3,35%

132

162

89

84

202

226

10

8

nieuwe ziekmeldingen in het jaar

gemiddelde verzuimduur in het jaar (dagen)
aantal afgesloten verzuimbegeleidingen
gemiddelde duur afgesloten verzuimen (in dagen)
aantal afkeuringen (gedeeltelijk of volledig)

Ten opzichte van 2016 is de verzuimfrequentie in 2017 toegenomen, maar de gemiddelde
verzuimduur afgenomen. Het verzuimpercentage is nagenoeg gelijk gebleven.

2

Dit cijfer wijkt af van cijfer in het Jaarverslag 2016, omdat gekozen is voor een andere
berekeningsbasis (namelijk het aantal predikanten in het contract met de arbodienst).
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7.

Jaarrekening 2016 en Begroting 2018

In 2017 heeft de Beheercommissie aan de kleine synode de Jaarrekening 2016 en de
Begroting 2018 voorgelegd. Die werden door de kleine synode in haar vergadering van
september 2017 goedgekeurd.

aantal fte predikanten
uitgaven (x € 1.000)
basistraktement
periodieke verhogingen
vakantietoeslag
eindejaarsuitkering
eenmalige uitkering
secundaire voorwaarden
wachtgelden
uitkering woonbijdragen
pensioenpremies
overgangsmaatregelen
beheer en administratie
overige lasten
totaal
inkomsten (x € 1.000)
bijdragen gemeenten
bijdragen predikanten
overige inkomsten
totaal
resultaat (x € 1.000)
voordelig (+), nadelig (-)
bijdragen (x € 1)
bezettingsbijdrage
vacaturebijdrage
beschikbaarheidsbijdrage

8.

begroting
2018
1.400

begroting
2017
1.455

rekening
2016
1.495

rekening
2015
1.545

50.857
30.376
6.499
6.742
0
1.290
1.750
7.312
20.292
1.190
489
0
126.797

51.818
30.413
6.579
6.825
0
1.286
1.465
7.481
21.394
1.305
519
0
129.085

52.459
31.150
6.689
6.940
0
926
1.214
7.568
21.019
1.505
498
65
130.033

52.898
31.308
6.740
6.995
766
932
1.193
7.580
22.023
1.711
508
1
132.655

110.421
16.301
75
126.797

109.793
16.947
75
126.815

109.258
16.907
94
126.259

113.693
17.525
162
131.380

0

-2.270

-3.774

-1.275

77.760
6.816
960

74.202
7.984
960

71.934
7.884
960

72.468
7.836
960

Bezwaren en geschillen

In de verslagperiode is een aantal bezwaren als bedoeld in artikel 41 van de generale
regeling rechtspositie predikanten door de Beheercommissie behandeld.
- 4 Keer tekende een predikant bezwaar aan tegen het besluit van de commissie tot
toekenning van een bepaald aantal periodieke verhogingen. In totaal werden in 2017
24 toekenningen gedaan. In 2 gevallen werd het bezwaar toegewezen, in 2 gevallen
werd het afgewezen. Bij de afgewezen gevallen ging betrokkene niet in beroep bij het
generaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.
- 1 Keer maakte een gemeente bezwaar tegen de doorbelasting van het wachtgeld van
een losgemaakte predikant. Over deze zaak is in 2017 geen besluit genomen, omdat
de zaak verder wordt onderzocht in 2018.
- 2 Keer maakte een predikant bezwaar tegen het niet toekennen van de
verhuiskostenvergoeding bij losmaking of emeritaat. In beide gevallen besloot de
Beheercommissie de vergoeding alsnog toe te kennen.
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- 1 Keer maakte een predikant bezwaar tegen het niet toekennen van een
jubileumgratificatie. Het bezwaar betrof de vraag hoe de duur van de jubileumperiode
moest worden berekend. Het bezwaar werd afgewezen.
In de verslagperiode zijn geen meningsverschillen voorgelegd aan de Commissie van
Beroep als bedoeld in artikel 42 van de generale regeling rechtspositie predikanten.
9.

Ondersteuning door de Dienstenorganisatie

In 2017 heeft de Beheercommissie met de directie van de Dienstenorganisatie gesproken
over de ondersteuning door de Dienstenorganisatie. Tot en met 2016 was het hoofd HRM
naast de beleidsmedewerker predikantstraktementen en -pensioenen aanwezig bij de
vergaderingen van de Beheercommissie en werden haar personeelslasten voor 25%
doorbelast aan de centrale kas predikantstraktementen. Nu de taak van de
Beheercommissie is gereduceerd tot het beheer van de centrale kas, is ondersteuning op
het niveau van het hoofd HRM niet meer nodig. Afgesproken is dat de betreffende
personeelslasten niet meer aan de Beheercommissie zullen worden doorbelast.
10. Digitalisering archief en poststromen
In 2017 is het project digitalisering afgerond. De archieven van de gemeenten en de
predikanten zijn gescand en opgeslagen op de Google-drive. Nieuwe documenten worden
in PDF-formaat aan het archief per gemeente en predikant toegevoegd. Inmiddels worden
ook de maandelijkse stroken van het traktement en de jaaropgave digitaal verstuurd. Aan
de meerderheid van de gemeenten die dat wensen wordt de maandelijkse factuur digitaal
verstuurd (1.270). Andere gemeenten krijgen de factuur nog per post (160).
11. Samenstelling commissies en bureau
Samenstelling Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen
Volgens artikel 2 van de generale regeling rechtspositie predikanten bestaat de
Beheercommissie uit vijf leden. Ultimo 2017 was de samenstelling van de commissie als
volgt:
- Mevr. Drs. M.A.C. Gaasbeek te Woudenberg (voorzitter), herbenoemd per 1 juli 2016
en aftredend per 1 juli 2020;
- Mevr. Mr. E.M. van Nieuw Amerongen-Jansen te Linschoten, herbenoemd per 1 juli
2017 en aftredend per 1 juli 2021;
- B. Keddeman te Soesterberg (plaatsvervangend voorzitter), benoemd op 1 juli 2015
en herbenoembaar per 1 juli 2018;
- Drs. A.J. Schaap RA te Rijssen, benoemd op 1 juli 2015 en herbenoembaar per 1 juli
2019;
- A. van Toorn te De Wijk, benoemd op 1 juli 2015 en herbenoembaar per 1 juli 2019.
De leden van de commissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
anders dan een vergoeding voor vervoerskosten.
Aan de leden van de commissie zijn geen leningen, voorschotten en of garanties
verstrekt.
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Samenstelling Commissie van Beroep ex artikel 42 GRRP
Ultimo 2017 was de samenstelling van de Commissie van Beroep als volgt:
- Mr. D.G. van Vliet te Wilnis, voorzitter.
- Drs. R.S.E. Vissinga te Enschede (op voordracht van de Bond van Nederlandse
Predikanten)
- Mr. J. Kos te Oisterwijk (op voordracht van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk
Beheer)
De leden van de commissie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
anders dan een vergoeding voor vervoerskosten.
Aan de leden van de commissie zijn geen leningen, voorschotten en of garanties
verstrekt.
HRM– Team predikantstraktementen en -pensioenen
De beleidsmatige, secretariële en administratieve ondersteuning van de Beheercommissie
centrale kas predikantstraktementen geschiedt door het Team predikantstraktementen en
–pensioenen van de Stafafdeling HRM van de Dienstenorganisatie. In 2017 had het Team
een personele bezetting van 4,17 fte, verdeeld over 5 functies en 2 afdelingen:
J. Runherd, beleidsmedewerker (Kerk en Werk)
1,00 fte
Mevr. Drs. E. van As, re-integratieconsulent (Kerk en Werk)
0,67 fte
F.C.M. Scalzo, medewerker uitkeringen-administratie (SSC)
1,00 fte
B.J. Tack, medewerker bijdragen-administratie (SSC)
1,00 fte
P. den Breejen, boekhouder (SSC)
0,50 fte
12. Toekomstig beleid
In het jaar 2018 zullen naast het beheer van de centrale kas predikantstraktementen de
volgende zaken de agenda van de commissie bepalen:
- de uitvoering van de besluiten naar aanleiding van de evaluatie van de omslagregeling
predikantstraktementen, waardoor per 1 januari 2019 de omslagregeling wordt
uitgebreid met de uitbetaling van de tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering
en enkele vaste onkostenvergoedingen;
- de uitwerking van de besluiten in Visienota Kerk 2025, met name met betrekking tot de
mobiliteit van predikanten en de inzet van predikanten in tijdelijke dienst (hulpdiensten,
mobiliteitspool, detachering, tijdelijke dienst);
- de eventuele herziening van de regel-systematiek, die bestaat uit ordinanties,
generale regeling en uitvoeringsbepalingen.
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JAARREKENING 2017 CENTRALE KAS PREDIKANTSTRAKTEMENTEN
Algemeen
Naam en vestigingsplaats
De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen is overeenkomstig artikel 2 van
de generale regeling rechtspositie predikanten van de Protestantse Kerk in Nederland
onderdeel van de rechtspersoon Protestantse Kerk in Nederland.
De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen is gevestigd te Utrecht.
Vaststelling en goedkeuring
In overeenstemming met artikel 2-3 van de generale regeling rechtspositie predikanten
legt de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen hierbij de jaarrekening
2017 van de centrale kas predikantstraktementen ter goedkeuring voor aan de kleine
synode. Deze jaarrekening wordt opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de
rechtspersoonlijkheid bezittende Protestantse Kerk in Nederland, gevestigd te Utrecht.
Doelstelling centrale kas predikantstraktementen
De uitgaven van de centrale kas predikantstraktementen zien op:
- de inkomensvoorziening en de vergoeding van bepaalde onkosten van predikanten
voor gewone werkzaamheden bij actieve dienst, ziekte, arbeidsongeschiktheid,
onvrijwillige en niet verwijtbare werkloosheid en ouderdom;
- de kosten die moeten worden gemaakt om de inkomensvoorziening beleidsmatig en
administratief uit te voeren.
De inkomsten van de kas bestaan uit bijdragen van gemeenten, waarbij
- gemeenten met een predikant in actieve dienst naar rato van de werktijd van de eigen
predikant bijdragen, waarbij de bijdrage per fulltime predikant voor elke gemeente
gelijk is;
- gemeenten met een vacature naar rato van de omvang van de vacature bijdragen,
waarbij de bijdrage per fulltime vacature predikant voor elke gemeente gelijk is;
- gemeenten zonder een vaste predikant bijdragen, waarbij de bijdrage per gemeente
voor elke gemeente gelijk is.
Door dit systeem van bijdragen:
- is de prijs van een predikant voor een gemeente stabiel: los van indexaties zijn er
door de jaren heen voor een gemeente geen prijsstijgingen of -dalingen die
samenhangen met het traktement van de eigen predikant;
- is de prijs van een predikant of vacature voor elke gemeente even hoog, waardoor er
bij het beroepingswerk geen financiële belemmeringen zijn;
- dragen de gemeenten gezamenlijk de kosten die zich incidenteel kunnen voordoen,
zoals de kosten van de wachtgelden, de verhuiskosten bij emeritaat, de
jubileumgratificaties, de arbodienst en dergelijke.
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Samenvatting
De jaarrekening 2017 eindigt met een negatief saldo van € 1.897.780, waar een tekort van
€ 2.270.000 was begroot. Het begrotingstekort diende om overschotten uit eerdere jaren
aan de gemeenten terug te geven. Ten opzichte van de begroting is er dus een overschot
van € 372.220.
De verschillen tussen begroting en rekening kunnen als volgt in overzicht gebracht
worden.
begroting

rekening

verschil

-1.465.000

-1.671.329

-206.329

-30.413.000

-30.565.174

-152.174

-955.000

-1.003.476

-48.476

overige kosten

0

-39.196

-39.196

premie Aegon

-2.107.000

-2.124.215

-17.215

-350.000

-355.296

-5.296

107.962.000

107.396.640

-565.360

bijdragen predikanten in premie PFZW

9.466.000

9.123.883

-342.117

woonbijdragen predikanten

7.481.000

7.378.671

-102.329

75.000

55.048

-19.952

154.000

148.859

-5.141

-19.287.000

-18.483.242

803.758

-580.000

-231.147

348.853

-51.818.000

-51.503.680

314.320

-7.481.000

-7.356.703

124.297

-519.000

-413.455

105.545

-40.000

0

40.000

0

38.695

38.695

-229.000

-198.328

30.672

NADELIG
meer lasten dan begroot
PKN-wachtgelden
periodieke verhogingen
suppleties

tekort overgangsmaatregel
minder baten dan begroot
bezettingsbijdragen

rente
beschikbaarheidsbijdragen
VOORDELIG
minder lasten dan begroot
premie PFZW
permanente educatie
basistraktement
uitkering gemiddelde woonbijdrage
kosten Bureau
overlijdensuitkering
GKN-wachtgelden
jubileumgratificaties
ARBO-dienst

-105.000

-77.036

27.964

vakantietoeslag

-6.579.000

-6.565.513

13.487

eindejaarsuitkering

-6.825.000

-6.811.748

13.252

-330.000

-329.263

737

-2.000

-1.307

693

1.677.000

1.690.532

13.532

-2.270.000

-1.897.780

372.220

verhuiskosten bij emeritaat/overlijden
aanvulling AOP eerste jaar
meer baten dan begroot
vacaturebijdragen
SALDO
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In grote lijnen is het exploitatiesaldo te verklaren door:
- tegenvallers: meer wachtgeldkosten en meer periodieke verhogingen,
- meevallers: minder pensioenpremie, lagere kosten permanente educatie, minder
basistraktement en lagere kosten bureau.
Gedetailleerde informatie over de verschillen volgt in de toelichting op de jaarrekening.
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

31-12-2017

31-12-2016

Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

10.127
2.500.000

15.927
0

Vaste activa

2.510.127

15.927

Vorderingen gemeenten/classes (3)
Overige vorderingen (4)
Liquide middelen (5)

1.158.817
32.436
12.696.165

1.268.964
67.803
16.294.387

Vlottende activa

13.887.418

17.631.154

TOTAAL ACTIVA

16.397.545

17.647.081

ACTIVA
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31-12-2017

31-12-2016

Algemene reserve (6)
Reserve restitutie bijdragen (7)

6.728.790
0

6.500.000
2.126.571

Eigen vermogen

6.728.790

8.626.571

Voorziening wachtgelden PKN (8)
Voorziening wachtgelden GKN (9)

4.833.552
61.814

4.279.113
169.530

Voorzieningen

4.895.366

4.448.643

Kortlopende schulden (10)

4.773.389

4.571.867

Kortlopende schulden

4.773.389

4.571.867

16.397.545

17.647.081

PASSIVA

Totaal Passiva
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Rekening van baten en lasten 2017

rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

Bezettingsbijdragen (11)
Vacaturebijdragen (12)
Schorsingsbijdragen (13)
Beschikbaarheidsbijdragen (14)

107.396.640
1.690.532
0
148.859

107.962.000
1.677.000
0
154.000

107.537.815
1.565.424
0
154.312

Bijdragen van gemeenten

109.236.031

109.793.000

109.257.551

7.378.671
9.123.883

7.481.000
9.466.000

7.598.769
9.307.907

16.502.554

16.947.000

16.906.676

Ontvangen rente (17)

55.048

75.000

94.369

Diverse inkomsten

55.048

75.000

94.369

125.793.633

126.815.000

126.258.596

BATEN

Woonbijdragen predikanten (15)
Pensioenpremies predikanten (16)
Bijdragen van predikanten

TOTALE BATEN
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

51.503.680
30.565.174
6.565.513
6.811.748
95.446.115

51.818.000
30.413.000
6.579.000
6.825.000
95.635.000

52.459.402
31.150.563
6.688.812
6.939.651
97.238.428

Permanente educatie (22)
Verhuiskosten bij emeritaat/overlijden (23)
Jubileumgratificatie (24)
Aanvulling AOP eerste jaar (25)
Overlijdensuitkering (26)
Arbodienst (27)

231.147
329.263
198.328
1.307
0
77.036

580.000
330.000
229.000
2.000
40.000
105.000

429.783
251.581
149.467
3.560
0
91.273

Secundaire arbeidsvoorwaarden

837.081

1.286.000

925.664

Wachtgelden PKN (28)
Wachtgelden GKN (29)

1.671.329
- 38.695

1.465.000
0

1.241.830
-27.895

Wachtgelden

1.632.634

1.465.000

1.213.935

Uitkering gemiddelde woonbijdragen (30)

7.356.703

7.481.000

7.568.277

Woonbijdragen

7.356.703

7.481.000

7.568.277

Pensioenpremies PFZW (31)
Pensioenpremies Aegon (32)

18.483.242
2.124.215

19.287.000
2.107.000

18.856.500
2.162.864

Pensioenpremies

20.607.457

21.394.000

21.019.364

Suppleties predikanten (33)
Conversiebijtelling/aftrek gemeenten (34)

1.003.476
355.296

955.000
350.000

1.107.752
396.992

Kosten overgangsmaatregelen

1.358.772

1.305.000

1.504.744

Kosten Bureau Predikanten (35)

413.455

519.000

497.967

Kosten beheer en administratie

413.455

519.000

497.967

Uitvoeringskosten AO-uitkeringen PFZW (36)
Vergoedingen ex artikel 24-8 GRRP (37)

904
38.292

0
0

0
64.758

Overige lasten

39.196

0

64.758

LASTEN
Basistraktement (18)
Periodieke verhogingen (19)
Vakantietoeslag (20)
Eindejaarsuitkering (21)
Primaire arbeidsvoorwaarden

TOTALE LASTEN

127.691.413

SALDO BATEN EN LASTEN
- Algemene reserve
- Reserve Restitutie Bijdragen

- 1.897.780
228.790
- 2.126.570
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Grondslagen waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Organisaties Zonder
Winststreven die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJ
640).
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Specifieke waarderingsgrondslagen
Posten in de balans
- Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
- De computerprogrammatuur is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, verminderd
met de op de geschatte gebruiksduur (4 jaar) gebaseerde afschrijvingen met ingang
van het aanschafjaar.
- De Beheercommissie beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat
een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief
vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere
waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde
en de bedrijfswaarde.
- De financiële vaste activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Financiële vaste activa worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
- Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs.
- Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen
die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
- Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden
worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
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Posten in de rekening van baten en lasten
- De baten aan bezettingsbijdragen, vacaturebijdragen, beschikbaarheidsbijdragen,
rente en vergoeding voor geleverde diensten worden verantwoord ten gunste van het
jaar, waarover de vordering ontstaat.
- De lasten worden verantwoord ten laste van het jaar waarin ze verschuldigd zijn of
waarop ze betrekking hebben.
- Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017
31-12-2017

31-12-2016

Boekwaarde begin boekjaar
Bij: investeringen programmatuur
Af: afschrijving

15.927
0
- 5.800

12.767
17.303
-14.143

Balanswaarde einde boekjaar

10.127

15.927

Materiële vaste activa (1)

Alle materiële vaste activa betreffen investeringen in software. In 2017 zijn geen
investeringen gepleegd.
Financiële vaste activa (2)
SKG deposito

2.500.000

0

Deposito’s die op de balansdatum een resterende looptijd van langer dan één jaar hebben,
worden verantwoord als financiële vaste activa. Het deposito van € 2,5 miljoen heeft een
looptijd tot 13 december 2019.
Vorderingen gemeenten/classes (3)
Debiteuren bijdragen centrale kas PKN
Debiteuren bijdragen wachtgelden PKN

1.101.389
57.428

1.200.853
68.111

Balanswaarde einde boekjaar

1.158.817

1.268.964

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. De ‘debiteuren bijdragen centrale
kas PKN’ betreffen vooral bijdragen van gemeenten die in december 2017 gefactureerd zijn,
maar ultimo 2017 nog niet betaald.
Overige vorderingen (4)
Te veel uitgekeerde traktementsbestanddelen
Vooruit betaalde facturen
Te ontvangen bankrente

4.884
27.026
526

1.252
44.236
22.315

Balanswaarde einde boekjaar

32.436

67.803

Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1
jaar.
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31-12-2017

31-12-2016

4.900.579
7.718.544
0
58.751
18.291

4.370.438
7.264.640
4.600.000
59.110
199

12.696.165

16.294.387

6.500.000
228.790

6.650.000
- 150.000

6.728.790

6.500.000

Liquide middelen (5)
SKG rekening courant
SKG spaarrekening
SKG deposito
Rabobank rekening courant
Rabobank spaarrekening
Balanswaarde einde boekjaar
Alle liquide middelen staan ter vrije beschikking.
Algemene reserve (6)
Stand begin boekjaar
Resultaatbestemming exploitatieresultaat
Balanswaarde einde boekjaar

De Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen voert als beleid om een
algemene reserve aan te houden van rond de 5% van de jaaromzet van de centrale kas
predikantstraktementen. Deze reserve dient om tegenvallers te kunnen opvangen die
mogelijk ontstaan doordat:
- de kosten van de primaire arbeidsvoorwaarden in de kas als gevolg van
onderhandelingen in het Georganiseerd Overleg Predikanten hoger uitvallen dan door de
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen begroot
- de kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden, de wachtgelden en de
overgangsmaatregelen hoger uitvallen dan de Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen op grond van aannames uit het verleden begrootte. Met name
met betrekking tot de wachtgelden zijn grote uitschieters denkbaar.
Verder dient de reserve voor de voorfinanciering van de maandelijkse betaling van de
traktementen, omdat de traktementen worden uitbetaald, voordat de gemeenten hun
bijdragen betalen.
Met een uitgavenniveau van ongeveer € 128 miljoen, zou de algemene reserve maximaal
€ 6,4 miljoen mogen bedragen. Bij een reserve van € 6,5 miljoen zou dus een bedrag van
€ 100.000 teruggegeven moeten worden aan de gemeenten. De Beheercommissie acht dit
een te laag bedrag voor een restitutie-operatie. Wat meer is, de commissie heeft zelfs
besloten uit het exploitatieresultaat € 228.790 aan de bestaande reserve van € 6.650.000 toe
te voegen. Dit houdt verband met het besluit van de kleine synode in november 2017 om
vanaf 2019 de omslagregeling uit te breiden met de tegemoetkoming premie
ziektekostenverzekering en de onkostenvergoedingen voor representatie, bureaukosten,
computer, telefoon, internet, vakliteratuur en permanente educatie. Door deze uitbreiding zal
het uitgavenniveau van de kas met circa € 8,7 miljoen toenemen, waardoor de maximale
hoogte van de algemene reserve met € 435.000 zal stijgen tot € 6.835.000. Vooruitlopend op
de uitbreiding van de omslagregeling is de hoogte van de algemene reserve verhoogd tot
nagenoeg de maximale hoogte die de reserve in 2019 zal kunnen hebben.
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31-12-2017

31-12-2016

2.126.571
- 2.126.571

5.751.112
- 3.624.541

0

2.126.571

Reserve restitutie bijdragen (7)
Stand begin boekjaar
Resultaatbestemming exploitatieresultaat
Balanswaarde einde boekjaar

Met betrekking tot exploitatieoverschotten voert de Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen het beleid om deze in eerste instantie toe te voegen aan de algemene
reserve. Als de algemene reserve het niveau van 5% van de jaaromzet heeft bereikt, wordt het
resterende overschot aangewend voor restitutie aan de gemeenten. Eind 2016 bedroeg de
reserve restitutie bijdragen € 2.126.571. De bedoeling was om dit bedrag via een korting op de
bezettingsbijdrage in 2017 aan de gemeenten te restitueren.
De Beheercommissie heeft besloten het saldo van de reserve volledig aan te wenden voor de
dekking van het negatieve exploitatieresultaat 2017.
Voorziening wachtgelden PKN (8)
Balanswaarde begin boekjaar
af: uitkeringen art. 29 GRRP (spanningen)
af: uitkeringen art. 29 GRRP (ongeschiktheid)
af: uitkeringen art. 31 GRRP (tuchtmaatregel)
af: uitkeringen art. 32 GRRP (AO met verdiencapaciteit)
af: uitkeringen art. 33 GRRP (herstel na AO)
af: uitkeringen art. 34 GRRP (afloop tijdelijke dienst)
af: uitkeringen art. 35 GRRP (insolvabiliteit)
bij: bijdragen gemeenten (spanningen)
bij: bijdragen gemeenten (afloop tijdelijke dienst)
bij: toevoeging t.l.v. exploitatie i.v.m. indexatie, nieuwe
gevallen, mutaties in bestaande gevallen, verschillen in
neveninkomsten (lopend jaar en toekomst)
Balanswaarde einde boekjaar

4.279.113
- 1.064.485
- 109.531
- 7.955
- 57.011
- 57.498
- 1.895
- 165.036
374.502
1.265
1.642.083

3.867.676
- 1.109.705
-67.058
-16.516
-84.409
-82.609
-6.523
-116.960
663.339
3.820
1.228.058

4.833.552

4.279.113

Ten opzichte van 2016 is de toevoeging aan de voorziening in 2017 fors toegenomen.
Deels was dit begroot omdat vanaf 2017 nieuwe wachtgelden niet meer worden
doorberekend aan de gemeente, waarvan de predikant werd losgemaakt. Deels wordt dit
verklaard door het relatieve hoge aantal losmakingen op grond van spanningen.
Per 31 december 2017 hebben 43 predikanten recht op een wachtgeld krachtens de
wachtgeldregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland in de jaren na 2017. Dit
aantal is als volgt te specificeren (bij de getallen gaat het om aantal personen en niet om
fte’s).
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regeling
GRRP

omschrijving

artikel 29
artikel 29
artikel 31
artikel 32
artikel 33
artikel 34
artikel 35
totaal

ontheffing wegens spanningen
ontheffing wegens ongeschiktheid
toepassing tuchtmaatregel
afkeuring met verdiencapaciteit
herstel uit arbeidsongeschiktheid
afloop tijdelijke dienst
werktijdvermindering bij insolvabiliteit gemeente

aantal nieuw beëindigd aantal
eind
in
in
eind
2016 2017
2017 2017
27
9
-7
29
1
1
0
2
1
0
-1
0
5
1
-4
2
4
1
-1
4
0
1
-1
0
6
1
-1
6
44
14
- 15
43

Voor de toekomstige verplichtingen is een voorziening opgenomen op basis van de
volgende uitgangspunten:
- de wachtgelden worden voor de maximale duur uitgekeerd, zonder rekening te
houden met sterftekans (als in 2016)
- bij de wachtgelden krachtens ordinantie 3-20 die vóór 1 januari 2017 zijn ingegaan,
wordt ervan uitgegaan dat de gemeente 1 jaar en 4 maanden 100% van het wachtgeld
draagt en vervolgens maximaal 2 jaar en 8 maanden 15% (als in 2016).
- de verplichting wordt berekend op basis van het prijspeil 2017
- de totale verplichting wordt met 10% verminderd vanwege de verwachte verrekening
van inkomsten uit arbeid of bedrijf. Het percentage van 10% is het gemiddelde van de
laatste drie jaren.
De voorziening is op basis van bovenstaande uitgangspunten als volgt te specificeren.
Jaar

GRRP 29
spanningen

GRRP 29
ongeschikt

GRRP 32
AO
verdiencap.

GRRP 33
herstel AO

GRRP 35
insolv.
gemeente

totaal

2018

1.070.136

115.172

37.379

41.154

147.641

1.411.482

2019

875.194

115.172

20.642

18.354

118.731

1.148.093

2020

745.211

105.572

0

8.403

115.578

974.764

2021

674.196

57.572

0

8.030

77.628

817.426

2022

433.046

57.572

0

2.297

18.728

511.643

2023

251.859

51.975

0

0

0

303.834

2024

115.460

28.786

0

0

0

144.246

2025
2026

26.399
7.140

25.587
0

0
0

0
0

0
0

51.986
7.140

totaal
vni 10%

4.198.641
- 419.864

557.408
- 55.741

58.021
- 5.802

78.238
- 7.824

478.306
- 47.831

5.370.614
- 537.062

totaal

3.778.777

501.667

52.219

70.414

430.475

4.833.552

22

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 5 juni 2018

31-12-2017

31-12-2016

169.530
- 14.966
- 54.055
- 38.695

305.453
-17.603
-90.425
-27.895

61.814

169.530

Voorziening wachtgelden GKN (9)
Balanswaarde begin boekjaar
af: uitkeringen art. 16-8 (herstel uit arbeidsongeschiktheid)
af: uitkeringen art. 18 (spanningen)
af: onttrekking t.g.v. exploitatie i.v.m. indexatie en mutaties
in bestaande gevallen
Balanswaarde einde boekjaar

Per 31 december 2017 hebben 2 predikanten recht op een wachtgeld krachtens de
wachtgeldregeling GKN in de jaren na 2017. Dit aantal is als volgt te specificeren (bij de
getallen gaat het om aantal personen en niet om fte’s).

regeling KO-GKN

Omschrijving

artikel 16-8
artikel 18
totaal

(herstel uit) arbeidsongeschiktheid
ontheffing wegens spanningen

aantal
eind 2016
1
2
3

beëindigd
aantal
in 2017 eind 2017
-1
0
0
2
-1
2

Voor de toekomstige verplichtingen is een voorziening opgenomen op basis van de
volgende uitgangspunten:
- de wachtgelden worden voor de maximale duur uitgekeerd, zonder rekening te
houden met sterftekans (als in 2016)
- de verplichting wordt berekend op basis van het prijspeil 2017
- de totale verplichting wordt met 27% verminderd vanwege de verwachte verrekening
van inkomsten uit arbeid of bedrijf. Het percentage van 27% is het gemiddelde van de
laatste drie jaren.
De voorziening is op basis van bovenstaande uitgangspunten als volgt te specificeren.
jaar

artikel 18 spanningen

2018
2019
2020
2021

42.764
20.354
12.935
8.624

totaal
VNI: 27%

84.677
- 22.863

totaal

61.814
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31-12-2017

31-12-2016

11.077
3.692.489
28.149
337.683
231.552
22.452
395.026
15.270
39.575
69
47
4.773.389

4.320
3.783.914
65.467
62.734

Kortlopende schulden (10)
Te betalen traktementsbestanddelen en vergoedingen
Te betalen vakantietoeslag
Te betalen pensioenpremie Aegon
Te betalen pensioenpremie PFZW
Te verwerken pensioenpremie PFZW
Te betalen loonbelasting en premie ZVW
Te betalen facturen
Te betalen accountantskosten
Vooruit of teveel ontvangen bijdragen
Rekening-courant met de Dienstenorganisatie
Overige te betalen bedragen (rente en bankkosten)
Balanswaarde einde boekjaar

24.698
602.265
7.635
20.768
0
66
4.571.867

Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.
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Toelichting op de rekening van baten en lasten 2017
In onderstaande toelichting zijn factoren uitgedrukt in gehele getallen, terwijl het in
werkelijkheid getallen zijn met cijfers achter de komma. Vermenigvuldiging van de
factoren leidt om die reden in een aantal gevallen niet tot het exacte bedrag van de baten
of de lasten.
rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

107.396.640
1.448
74.202

107.962.000
1.455
74.202

107.537.815
1.495
71.934

Bezettingsbijdragen (11)
Totale baten (€)
Aantal fte predikanten
Bedrag per fte per jaar (€)

De bezettingsbijdragen zijn € 565.360 lager dan begroot, doordat er in 2017 gemiddeld 7 fte
predikanten minder waren dan begroot. Tegenover deze lagere opbrengst staan lagere
uitgaven aan basistraktement, periodieke verhogingen, vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering.
Vacaturebijdragen (12)
Totale baten (€)
Aantal fte vacatures
Bedrag per fte per jaar (€)

1.690.532
212
7.984

1.677.000
210
7.984

1.565.424
199
7.884

De inkomsten uit vacaturebijdragen zijn € 13.532 hoger dan begroot doordat er in 2017
gemiddeld 2 fte minder vacatures waren dan begroot. Gemeenten worden actief gewezen op
de mogelijkheid om vacatureruimte aan te passen aan de reëel te verwachten bezetting.
In 2017 is door 10 gemeenten voor een bedrag van € 27.602 gebruik gemaakt van de
restitutieregeling als bedoeld in artikel 8 van de omslagregeling.
Schorsingsbijdragen (13)
Totale baten (€)
Aantal fte predikanten
Bedrag per fte per jaar (€)

0
0
0

0
0
0

0
0
7.884

In 2017 is door colleges voor het opzicht geen gebruik gemaakt van de maatregel tot
schorsing in de uitoefening van de ambtswerkzaamheden voor bepaalde tijd.
Beschikbaarheidsbijdragen (14)
Totale baten (€)
Aantal gemeenten (afgerond op heel getal)
Bedrag per gemeente per jaar (€)

148.859
155
960

154.000
160
960

154.312
161
960

Het aantal gemeenten zonder predikant lag in 2017 5 lager dan begroot. In 2017 is door 1
gemeente gebruik gemaakt van de restitutieregeling als bedoeld in artikel 8 van de
omslagregeling.
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

7.378.671
7.199
1.025

7.481.000
7.180
1.042

7.598.769
7.108
1.069

Woonbijdragen predikanten (15)
Totale baten
Gemiddelde woonbijdrage
Aantal fte predikant in ambtswoning

Tegenover de werkelijke woonbijdragen van de predikanten staat de uitkering van de
gemiddelde woonbijdrage aan de gemeenten, die op basis van een raming is vastgesteld
(zie punt 30).
Pensioenpremies predikanten (16)
Totale premie
Premiepercentage predikant
Franchise

9.123.883
11,60%
11.829

9.466.000
12,27%
11.967

9.307.907
11,60%
11.675

De pensioenpremie voor Pensioenfonds Zorg & Welzijn is € 342.117 lager dan begroot
dankzij:
- het lagere premiepercentage: 23,5% in werkelijkheid t.o.v. 25% begroot;
- het lagere aantal fte predikanten: 1.448 in werkelijkheid t.o.v. 1.455 begroot;
en ondanks:
- het hogere gemiddelde aantal periodieke verhogingen: 17,18 in werkelijkheid t.o.v. 17,00
begroot;
- de lagere franchise: € 11.829 in werkelijkheid t.o.v. € 11.967 begroot.
Ontvangen rente (17)
Totale baten (€)

55.048

75.000

94.369

Door het besluit om
- een algemene reserve aan te houden ter hoogte van 5% van de jaaromzet van de kas
- de wachtgelden zoveel mogelijk op basis van kapitaaldekking te financieren
- enkele andere voorzieningen aan te houden waarvan de bestedingen in komende jaren
voorzien worden
ontstaat de mogelijkheid om de betreffende middelen op een spaarrekening te zetten.
Daarbij wordt rekening gehouden met de termijn waarop de middelen beschikbaar moeten
zijn.
In 2017 waren de rentepercentages op de spaarrekeningen lager dan verwacht bij het
opmaken van de begroting.
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

51.503.680
1.448
2.964,92

51.818.000
1.455
2.967,84

52.459.402
1.495
2.923,98

Basistraktement (18)
Totale lasten (€)
Gemiddeld aantal fte
Bedrag basistraktement (€ per maand)

De uitgaven voor het basistraktement zijn € 314.320 lager dan begroot, omdat:
- het aantal fte predikanten 7 lager was dan begroot (€ 263.337)
- het bedrag van het basistraktement lager was dan begroot (€ 50.983).
Periodieke verhogingen (19)
Totale lasten (€)
Rekenkundig gemiddeld aantal fte
Rekenkundig gem. aantal periodieken
Bedrag van 1 periodiek (€ per maand)

30.565.174
1.448
17,18
102,36

30.413.000
1.455
17,00
102,46

31.150.563
1.495
17,20
100,95

De uitgaven aan periodieke verhogingen zijn € 152.174 hoger dan begroot, omdat:
- het gemiddelde van de periodieken 0,18 hoger was dan begroot (€ 322.011)
- het aantal fte predikanten 7 lager was dan begroot (- € 146.313)
- het bedrag van 1 periodieke verhoging € 0,10 per maand lager was dan begroot
(- € 23.524)
Vakantietoeslag (20)
Totale lasten (€)
Toeslagpercentage

6.565.513
8,00%

6.579.000
8,00%

6.688.812
8,00%

6.811.748
8,30%

6.825.000
8,30%

6.939.651
8,30%

231.147

580.000

429.783

Eindejaarsuitkering (21)
Totale lasten (€)
Uitkeringspercentage
Permanente educatie (22)
Totale lasten (€)

De kosten van de permanente educatie worden volgens een afgesproken sleutel verdeeld
over de algemene kas (quotum) en de centrale kas predikantstraktementen. Over 2017
kreeg de Beheercommissie een factuur van € 231.147 (€ 198.705 voor kosten nascholing
predikanten + € 32.442 voor kosten van de organisatie door de Dienstenorganisatie) van de
Werkgroep Permanente Educatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
permanente educatie en daarvan verslag doet in haar jaarrekening. Het bedrag is lager dan
begroot, omdat het gebruik van de regeling in 2017 lager was dan geraamd.
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

329.263
40
8.232

330.000
39
8.472

251.581
29
8.675

Verhuiskosten bij emeritaat/overlijden (23)
Totale lasten (€)
Aantal declaraties
Gemiddeld bedrag per declaratie (€)

De gemiddelde declaratie van € 8.232 bestaat voor € 5.818 uit de vergoeding van
herinrichtingskosten en voor € 2.414 uit de vergoeding van de kosten van de verhuizer.
Jubileumgratificaties (24)
Totale lasten (€)
Aantal gratificaties
Gemiddeld bedrag per gratificatie (€)

198.328
62
3.199

229.000
69
3.318

149.467
46
3.249

Het aantal gratificaties wordt bepaald door het aantal predikanten dat in het verslagjaar een
rechtspositioneel jubileum van 25 jaar (60 personen) of 40 jaar (2 personen) bereikt. De
hoogte van de gratificatie wordt bepaald door de gemiddelde werktijd in de jubileumperiode,
de hoogte van het traktement op de jubileumdatum en het uitkeringspercentage bij het
jubileum (70% van het fulltime maandbedrag aan basistraktement, periodieke verhogingen
en vakantietoeslag bij 25 jaar, 100% bij 40 jaar).
Aanvulling arbeidsongeschiktheidspensioen
eerste jaar (25)
Totale lasten (€)
Aantal uitkeringsgerechtigden
Gemiddeld bedrag per uitkering (€)

1.307
1
1.307

2.000
1
2.000

3.560
2
1.780

In 2017 werd 1 predikant binnen een jaar na het begin van de ziekte afgekeurd, waardoor
die recht kreeg op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van Aegon. Bij deze predikant is
toepassing gegeven aan de regeling, waarbij de arbeidsongeschiktheidsuitkering tot één jaar
na het begin van de ziekte wordt aangevuld tot 100% van het eerdere traktement.
Overlijdensuitkeringen (26)
Totale lasten (€)
Aantal uitkeringen
Gemiddeld bedrag per uitkering (€)

0
0
0

40.000
3
13.333

0
0
0

In 2017 zijn geen dienstdoende predikanten overleden. Daardoor zijn er geen
overlijdensuitkeringen betaald.
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rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

77.036
21.853
55.183

105.000
23.000
82.000

91.273
22.776
68.497

Arbodienst (27)
Totale lasten (€)
- Basistarief aansluiting Perspectief (€)
- Declaratie consulten en administratie (€)

In 2017 liepen 165 ziektegevallen bij de arbodienst, waarvan er 50 al liepen van voor
2017. De kosten van de arbodienst bedragen per ziektegeval € 467 per jaar. Per predikant
(met een traktement of wachtgeld) bedragen ze € 41 per jaar.
De kosten zijn in 2017 lager dan in 2016 en ook lager dan begroot, omdat de arbodienst
de begeleiding van zieke predikanten meer door (goedkopere) verzuimconsulenten doet
en minder door (duurdere) bedrijfsartsen.
Wachtgelden PKN (28)
Totale lasten (€)
Toevoeging aan Voorziening wachtgelden PKN
Kosten re-integratiebeleid

1.671.329
1.642.083
29.246

1.465.000
1.415.000
50.000

1.241.830
1.228.058
13.772

Onder punt 8 (Voorziening wachtgelden PKN) wordt een nadere specificatie gegeven van de
uitgaven voor wachtgelden in 2017 en van de toekomstige verplichtingen.
De re-integratiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd
- € 9.513 voor vergoedingen voor cursussen (€ 6.479 in 2016);
- € 8.742 voor de kosten van loopbaan-assessments, waardoor de betrokkenen een beter
gefundeerde keuzes kunnen maken met het oog op hun loopbaan (€ 3.819 in 2016);
- € 2.519 voor vergoedingen van reiskosten (€ 2.717 in 2016) en
- € 8.472 voor de kosten van een sollicitatietraining en een transitietraining (€ 757 in
2016).
Wachtgelden GKN (29)
Toevoeging/Vrijval voorziening wachtgelden
GKN

- 38.695

0

- 27.895

Onder punt 9 (Voorziening wachtgelden GKN) wordt een specificatie gegeven van de
uitgaven voor wachtgelden in 2017 en van de toekomstige verplichtingen.
Uitkering gemiddelde woonbijdrage (30)
Totale lasten
Gemiddelde woonbijdrage
Aantal fte predikanten in ambtswoning

7.356.703
7.180
1.025

29

7.481.000
7.180
1.042

7.568.277
7.080
1.069

Deloitte Accountants B.V.
Voor identificatiedoeleinden.
Behorend bij controleverklaring
d.d. 5 juni 2018

In 2017 betaalde de Beheercommissie voor € 7.356.703 uit aan gemiddelde woonbijdragen,
terwijl van predikanten en bedrag aan woonbijdragen werd ontvangen van € 7.378.671. Het
saldo van € 21.968 betreft een afwijking van 0,3% en is een inkomstenpost voor de kas.

rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

18.483.242
23,50%
11.829

19.287.000
25,00%
11.967

18.856.500
23,50%
11.675

Pensioenpremies Pensioenfonds Zorg &
Welzijn (31)
Totale lasten
Percentage totale premie
Franchise

De pensioenpremie voor Pensioenfonds Zorg & Welzijn is € 803.758 lager dan begroot
dankzij:
- het lagere premiepercentage: 23,5% in werkelijkheid t.o.v. 25% begroot;
- het lagere aantal fte predikanten: 1.448 in werkelijkheid t.o.v. 1.455 begroot;
en ondanks:
- het hogere gemiddelde aantal periodieke verhogingen: 17,18 in werkelijkheid t.o.v. 17,00
begroot;
- de lagere franchise: € 11.829 in werkelijkheid t.o.v. € 11.967 begroot.
Pensioenpremies Aegon (32)
Totale lasten
Percentage totale premie

2.124.215
2,25%

2.107.000
2,25%

2.162.864
2,25%

Hoewel de verzekerde traktementsom iets lager lag dan begroot, is de premielast iets hoger
dan begroot. Dat komt omdat het aantal verzekerde personen iets hoger was dan begroot.
Suppleties predikanten (33)
Totale lasten (€)
Aantal predikanten met suppletie
Gemiddeld bedrag per predikant (€)

1.003.476
640
1.568

955.000

1.107.752
684
1.620

Bij de invoering van de nieuwe traktementsregeling op 1 januari 2005 is voor predikanten
een overgangsmaatregel getroffen waardoor zij er ten opzichte van hun traktement in de
voormalige kerkeigen regeling (NHK, GKN en ELK) netto niet op achteruit zouden gaan.
Omdat de top van de hoogste hervormde en gereformeerde schaal hoger was dan de top
van de protestantse schaal is aan een groot aantal predikanten een suppletie toegekend (de
zogenaamde primaire suppletie). In de jaren tot en met 2009 werd de suppletie ook nog
toegekend aan predikanten die op de termijn van vijf jaren hun inkomensperspectief zagen
afnemen (de zogenaamde ingroeisuppletie). De hoogte van de suppletie wordt met de
traktementsontwikkeling geïndexeerd. Door pensionering en ontheffing van het ambt neemt
het aantal predikanten met een suppletie af.
In 2005 hadden 1.170 predikanten een suppletie. In 2017 waren er nog 640 predikanten met
een suppletie. De afname van het aantal suppleties was in 2017 minder sterk dan bij het
opmaken van de begroting werd verwacht.
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rekening
2017

begroting
2017

begroting
2016

Totale lasten (€)

355.296

350.000

396.992

Bedrag aan conversiebijtellingen (€)
Aantal gemeenten met conversiebijtelling

106.038
38

184.326
53

Bedrag aan conversieaftrekken (€)
Aantal gemeenten met conversieaftrek

461.334
180

581.318
221

Conversiebijtelling/aftrek gemeenten (34)

Bij de invoering van de nieuwe traktementsregeling op 1 januari 2005 is voor gemeenten een
overgangsmaatregel getroffen waardoor zij in staat werden gesteld om in stappen van
€ 1.000 per fulltime predikant per jaar toe te groeien van het kostenniveau onder de oude
kerkeigen regeling (NHK, GKN en ELK) naar het kostenniveau onder de nieuwe regeling van
de Protestantse Kerk in Nederland. Het aantal gemeenten met een bijtelling of aftrek wijzigt
door vorming of ontbinding van fusies, federaties, combinaties en streekgemeenten en door
afbouw van het conversiebedrag met € 1.000 per fulltime predikant per jaar. Deze afbouw
heeft in de jaren 2006 tot en met 2008 niet plaatsgevonden. De overgangsmaatregel eindigt
in 2017.
Kosten Bureau Predikanten (35)
Totale lasten (€)

413.455

Aantal fte per einde jaar voor traktementen
Loonkosten, incl. sociale lasten/pensioenpremie
Doorberekening PLD:
- huisvesting (€)
- directie (€)
- financiën (€)
- HRM (€)
- automatisering (€)
- facilitaire zaken (€)
- management FZ (€)
- postkamer en repro (€)
- logistiek (€)
- portikosten (€)
- servicedesk (€)
Onderhoud software (€)
Afschrijving software (€)
Kosten digitalisering archief (€)
Accountantskosten controle jaarrekening (€)
Reis-, verblijf- en vergaderkosten (€)
Diversen (€)
Uitbestede werkzaamheden (€)
Betalingsverkeer en betalingsverschillen (€)
Contributies en abonnementen (€)
Bijdragen voor dienstverlening
31

519.000

4,17

497.967
4,42

262.331

311.000

268.140

26.051
0
6.000
0
39.694
21.426

39.000
9.000
6.000
19.000
40.000
49.000

36.769
8.964
5.500
15.527
44.996
10.537
16.315

34.065
5.800
15.270
2.141
84
4.235
58
549
- 4.249

26.000
9.000
0
14.000
2.000
1.000

- 6.000

6.777
6.308
26.889
14.143
22.508
15.270
1.574
1.454
160
445
613
- 4.922
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De medewerkers van het bureau zijn in dienst van de Dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland. De Beheercommissie centrale kas
predikantstraktementen heeft zelf geen personeel in dienst. De loonkosten zijn lager dan
de begroting, omdat in 2017 geen loonkosten van het hoofd HRM meer zijn doorbelast.
De overige doorbelasten kosten zijn ook lager, omdat met ingang van 1 januari 2017 na
de doorgevoerde reorganisatie een andere doorbelastingssystematiek wordt toegepast.
De Beheercommissie gaat ervan uit dat de nieuwe doorbelastingssystematiek de
komende jaren praktijk zal blijven.
De bijdragen voor dienstverlening worden hoofdzakelijk (€ 4.249) betaald door de
Evangelisch-Altreformierte Kirche, voor wie de Beheercommissie als tussenpersoon
optreedt naar Aegon en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
rekening
2017

begroting
2017

rekening
2016

904

0

0

Uitvoeringskosten AO-uitkeringen PFZW (36)
Totale lasten (€)

Bij de overdracht van de pensioenvoorziening van het Pensioenfonds Predikanten naar het
Pensioenfonds Zorg & Welzijn zijn 130 lopende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
overgegaan naar het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Na de overdracht van de
pensioenvoorziening is tussen de Protestantse Kerk in Nederland en het Pensioenfonds Zorg
& Welzijn afgesproken dat de Protestantse Kerk in Nederland de herkeuring van deze
predikanten bewaakt en financiert. In 2017 heeft 1 herkeuring plaatsgevonden.
Vergoedingen ex artikel 24-8 GRRP (37)
Totale lasten (€)
aantal vergoedingen

38.292
1

0

64.758
1

Op grond van artikel 24-8 van de generale regeling rechtspositie predikanten kan een
gemeente die te maken heeft gehad met de situatie dat een college voor het opzicht tijdens
de behandeling van een tuchtzaak de werkzaamheden van de predikant heeft opgeschort,
vragen om gedeeltelijke vergoeding van de kosten die de gemeente in deze periode voor de
predikant heeft gemaakt. In 2017 is één keer een vergoeding aangevraagd en verstrekt
volgens de regels die de Beheercommissie daarvoor heeft gesteld.
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Zoals onder punt 4 van het Jaarverslag beschreven, doet de Beheercommissie in overleg
met het Pensioenfonds Zorg en Welzijn onderzoek naar de vraag hoe het woongenot van
een ambtswoning moet worden gewaardeerd als onderdeel van de pensioengrondslag.
Het onderzoek betreft de wijze van waardering van het woongenot, als ook de vraag of
een eventuele andere wijze van waarderen van het woongenot met terugwerkende kracht
zou moeten worden toegepast. Een eventuele toepassing met terugwerkende kracht zou
verplichtingen met zich mee kunnen brengen, die in deze Jaarrekening zouden moeten
worden opgenomen. Omdat bij het afsluiten van deze Jaarrekening nog geen duidelijkheid
bestaat over de wijze van waarderen van het woongenot en omdat er nog geen
duidelijkheid bestaat over de mate waarin eventueel met terugwerkende kracht een
nieuwe wijze van waarderen zal worden toegepast, kan in de balans geen voorziening
worden opgenomen voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen, waarvan de
omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Utrecht, 5 juni 2018
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OVERIGE GEGEVENS

Vaststelling en goedkeuring
De jaarrekening van de centrale kas voor de predikantstraktementen wordt volgens artikel
2 van de generale regeling rechtspositie predikanten vastgesteld door de
Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen en ter goedkeuring voorgelegd
aan de kleine synode.
Besluit resultaatbestemming
Besloten is het negatieve resultaat van € 1.897.780 voor
- € 2.126.570 te dekken uit de Reserve restitutie bijdragen, waardoor er een overschot
ontstaat van € 228.790;
- het overschot van € 228.790 toe te voegen aan de Algemene reserve.
Deze resultaatbestemming is verwerkt in de balans in de jaarrekening.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na de balansdatum die hier gemeld dienen te worden.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de Beheercommissie van de Centrale Kas Predikantstraktementen

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN JAARREKENING 2017
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2017 van de Centrale Kas Predikantstraktementen te Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening, zoals opgenomen op pagina 10 tot en
met pagina 33, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Centrale
Kas Predikantstraktementen op 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming met
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

De balans per 31 december 2017.

2.

De staat van baten en lasten over 2017.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
“Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening”.
Wij zijn onafhankelijk van de Centrale Kas Predikantstraktementen zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
bestaat uit:
•
Het jaarverslag
•
De overige gegevens

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

•

Alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven” is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
“Organisaties zonder winststreven” en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De Beheercommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
“Organisaties zonder winststreven”.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van de beheercommissie voor de jaarrekening
De Beheercommissie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”. De
Beheercommissie is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de Beheercommissie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de Beheercommissie afwegen of de Centrale Kas
Predikantstraktementen in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van
genoemd verslaggevingsstelsel moet de Beheercommissie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Beheercommissie het voornemen heeft om de Centrale Kas
Predikantstraktementen te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
De Beheercommissie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de Centrale Kas Predikantstraktementen haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen
die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en
omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op
ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken
van de interne beheersing.

•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van
de Centrale Kas Predikantstraktementen.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de Beheercommissie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

Het vaststellen dat de door de Beheercommissie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de Centrale Kas
Predikantstraktementen haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Centrale Kas Predikantstraktementen haar continuïteit niet
langer kan handhaven.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de Beheercommissie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 5 juni 2018
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. A.J. Heitink RA
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