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Algemeen 
 

Statutaire doelstelling 
De vereniging heeft ten doel onder bij uitkeringsreglement te bepalen voorwaarden aan of 
namens haar leden uitkeringen te verstrekken ten behoeve van de inkomensvoorziening van 
personen, die als predikant verbonden zijn of verbonden zijn geweest aan kerken die lid zijn van 
de vereniging, alsmede uitkeringen ten behoeve van de weduwen, ex-echtgenoten en/of 
wezen van deze personen, alsmede alles te doen wat met dit doel in direct verband staat, voor 

zover de middelen van de vereniging dit toelaten. 
 

Inschrijving Kamer van Koophandel 
De vereniging is ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te 
Utrecht onder nummer 40481492. 
 

Personeel 
Voor het vaststellen van uitkeringen en ondersteuning bij bijzondere financiële dossiers is gebruik 
gemaakt van een externe adviseur. De bureauondersteuning en financiële administratie werd in 
2018 verzorgd door Steunpunt Kerkenwerk. VSE had in 2018 geen functionarissen in loondienst. 
 

Resultaatbestemming 2017 
Als gevolg van een besluit van de algemene vergadering van 13 juni 2018 is, in 
overeenstemming met het in de jaarrekening 2017 opgenomen voorstel resultaatbestemming, 
het positieve saldo toegevoegd aan de reservering voor toekomstige uitkeringen. 
 

Voorstel resultaatbestemming 2018 
Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het positieve saldo toe te voegen aan de 
reservering voor toekomstige uitkeringen, als onderdeel van het eigen vermogen. Dit voorstel is 
reeds in de bij dit rapport opgenomen jaarrekening verwerkt. 
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Samenstelling bestuur, raad van toezicht en bestuursbureau 
 
 
 aftreding volgens 

 rooster   
Bestuur 
dhr. drs. G. Noorman, Harderwijk, voorzitter 2021 
dhr. J.C. Staring MSc AAG, Leusden, secretaris 2022 *   
dhr.  mr. A.J. Tompkins B.ec., Ede, penningmeester   2019  
dhr.  B.M. Neelis MSc, Haarlem 2020  
mw. drs. W.J. Dee CFA, Amersfoort 2020 
dhr. drs. H.J. van Dijk, Amersfoort 2021  
 
Correspondentieadres bestuur  
Vereniging VSE, Postbus 499, 8000 AL  Zwolle 
 

Raad van toezicht 
dhr. drs. M.J.G.M. Holsappel RA, Assen, voorzitter 2020 * 
dhr. drs. L.G. van den Hoek AAG, Putten 2019 * 
mw. drs. B.F. Hoogsteen, Amersfoort 2019 * 
dhr. dr. G. Suurmond, Rotterdam 2022 *  
dhr. drs. A.R. Kramer, CFA, CAIA, Zuidwolde (Gr.) 2020 
 
* Niet herbenoembaar. 
 
Correspondentieadres Raad van Toezicht VSE 
Ambtelijk secretariaat Raad van Toezicht VdMoffice 
Baron Bentinckstraat 61 
7731 EK Ommen 
 

Bestuursbureau 
Bureaumanagement en –secretaris 
dhr. R.R. Kooistra (Steunpunt Kerkenwerk) 
 
Administrateurs 
dhr. D. van Harten; uitkeringen en bijzondere financiële dossiers 
dhr. G. van der Veen; financiële administratie 
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Kengetallen 
(bedragen x € 1.000)  2018 2017 2016 2015 2014 2013 
 

Kerkleden en predikanten 
Aantal zielen x 1.000, voor quotum  117 120 122 124 127 130  
  (incl. zogenaamde fictieve zielen) 
 
Aantal actieve predikanten per 31 dec. 232 236 246 250 258 264  
Gemiddelde leeftijd predikanten  49,9 49,7 50,4 49,3 49,9 49,9  
 

Aantal uitkeringen per 31 dec. 
ouderdom  113 103 95 88 84 83 
ziekte  14 17 15 13 14 11  
weduwen  45 41 40 42 45 48  

Aantal uitkeringen predikanten  172 161 150 143 143 142 
wezen (weergave per wees)  10 7 8 6 5 5 
artikel 37  0 0 0 1 2 2 

  182 168 158 150 150 149 
% aantal uitkeringen predikanten ten    
opzichte van actieve predikanten % 74 68 61 57 55 54  
 

Financiële positie 
Toekomstige uitkeringen  88.815 87.461 83.307 80.965 79.007 75.589  
Reservering voor  
toekomstige uitkeringen  44.785 44.502 39.767 34.465 30.875 27.272  
 
Dekkingspercentage  % 50,4 50,9 47,7 42,6 39,1 36,1  
Streefdekkingspercentage  % 49,2 45,7 42,1 38,3 35 35 
 
Tekort per ziel (bedrag x € 1)  383 368 368 390 400 398  
 

Baten en lasten 
Opbrengsten bijdragen  6.204 6.247 6.391 6.447 4.235 4.248  
Opbrengsten beleggingen  -/- 1.930 2.011 2.327 407 2.342 589  

Totaal opbrengsten  4.274 8.258 8.718 6.854 6.577 4.837 
 
Uitkeringen  3.867 3.611 3.471 3.372 3.311 3.167  
 
Bruto marge  557 4.647 5.247 3.482 3.266 1.670  
 
Herkomst opbrengsten (in % van totaal opbrengsten): 
  uit bijdragen kerken  % 145 76 73 94 64 88  
  uit opbrengst beleggingen  % -/- 45 24 27 6 36 12 
 
Uitkeringen in % bijdragen % 62 58 54 52 77 75  
 
Rendement (opgave belegger)  % -/- 4,2 5,0 6,5 1,7 8,9 1,8 
 
 
Quotum en indexering 
Quotum per ziel  € 53,00 52,20 52,20 52,00 33,40 32,70  
 
Indexering uitkeringen  % 0,78 0 0 0 0 0,99  
Korting op indexering  % 50 50 50 100 100 52  
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Verslag van het bestuur 
 

1. Inleiding 
 
Verbinding! 
 
Dit woord geeft een goede samenvatting van de terugblik op het afgelopen jaar. Wij lichten het 
graag verder toe.  
 
Anno Domini 2018 stond voor de VSE met name in het teken van het toewerken naar een nieuw 
vijfjarenbeleid. In dat kader zijn de ontwikkelingen in ons kerkverband intensief besproken, zijn er 
verschillende toekomstscenario’s doorgerekend en met elkaar afgestemd en is diverse malen 
overleg gevoerd met verschillende instanties. Daarnaast stonden een nieuw beleggingsstatuut 
en de automatisering van de administratie hoog op de agenda. 
 
In 2018 heeft het bestuur zes maal een reguliere vergadering gehad. Daarnaast is er vier maal 
vergaderd met het oog op een nieuw vijfjarenbeleid. Ook zijn er drie overleggen geweest met 
de Raad van Toezicht (RvT).  
 
In onze werkzaamheden voor de kerken en de predikanten ervaren we dat we alles van onze 
God mogen verwachten en weten wij ons aan Hem verbonden. We zijn dankbaar dat we ook in 
2018 weer de middelen mochten ontvangen om ons werk te doen.  
 
Daarbij bouwen we als bestuur op de zeer kundige bureau-ondersteuning van David van Harten, 
Ruurd Kooistra en Gert van der Veen. We willen ook via deze weg onze dank en waardering 
uitspreken voor de fijne samenwerking in het afgelopen jaar.  Goed om te mogen ervaren dat 
bureau en bestuur, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheden, zich aan elkaar verbonden weten 
en als een team samenwerken.  
 
In 2018 is Hans Staring herkozen als bestuurslid. Ook Guido Suurmond is herkozen; hij als lid van de 
Raad van Toezicht. De VSE is daarnaast op zoek naar een bestuurslid gericht op strategische 
communicatie. Het is helaas niet gelukt om deze plek in 2018 te vervullen. We blijven in 2019 op 
zoek naar geschikte kandidaten. Ook ontstaan er in 2019 twee vacatures in de Raad van 
Toezicht. 
 

We willen hieronder nader ingaan op een aantal specifieke zaken. 
 
Meerjaren beleidskalender  
De VSE heeft veel tijd en aandacht geïnvesteerd in het meerjaren beleidsplan, dat per 1 januari 
2020 zou moeten ingaan. Zowel binnen het bestuur als met de Raad van Toezicht hebben wij 
intensief  met elkaar gesproken over de insteek van het nieuwe vijfjarenplan. Deze gesprekken 
kregen nog meer urgentie  door de besluiten van de Landelijke Vergadering van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken (NGK) en de synode van ons kerkverband om toe te werken naar 
kerkelijke eenheid. De consequentie is namelijk dat o.a. de oudedagsvoorziening voor 
predikanten van beide kerkgenootschappen geharmoniseerd dienen te worden.  
Om te komen tot een nieuw vijfjaren beleid hebben wij alle aannames zoals wij die gehanteerd 
hebben in het vorige rapport tegen het licht gehouden en is door het actuariële adviesbureau     
Triple A nader kwantitatief onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van dit onderzoek, de 
overleggen en afstemmingen en tenslotte de voorstellen van het bestuur zijn vastgelegd in een 
eindrapport. Dit rapport wordt begin februari 2019 naar de leden gestuurd en zal inhoudelijk 
worden besproken tijdens de in maart te houden regioavonden. Zo hopen wij met elkaar en zo 
de Here het wil in juni 2019 tijdens de Algemene Vergadering (AV) tot besluitvorming te komen. 
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En wat betreft de gesprekken met de NGK over de harmonisatie van de oudedagsvoorziening 
van onze predikanten, in 2018 heeft een eerste oriëntatie met elkaar plaatsgevonden. Het was 
erg bemoedigend om de onderlinge verbondenheid te ervaren; we hebben ons over en weer in 
elkaars regelingen en financiering verdiept. Ook is besloten dat de VSE gaat participeren in één 
van de landelijke fusiewerkgroepen, namelijk de werkgroep die zich richt op de materiële 
regelingen voor predikanten. In januari 2019 wordt daar een concrete start mee gemaakt. 
 
Organisatie en ICT-omgeving  
In 2018 is hard verder gewerkt aan de automatisering van het administratiesysteem. We hadden 
verwacht dat in 2018 af te kunnen ronden. Gaandeweg de implementatie bleek er echter meer 
mogelijk te zijn dan vooraf gedacht. Het bestuur heeft hier extra in geïnvesteerd met als resultaat 
dat aan het einde van 2018 de slag naar de automatisering van de administratie bijna volledig is 
gemaakt. We kunnen in het nieuwe ICT-systeem de gegevens beter en efficiënter beheersen; 
ook voldoet het aan de nieuwste eisen met betrekking tot privacy. In 2019 wordt de inrichting 
van het systeem afgerond. Daarnaast is de inhaalslag van met name slapersdossiers bijna 
gerealiseerd. 
 
Herziening uitkeringsreglement  
Het uitkeringsreglement is beperkt aangepast in 2018. Het reglement is verduidelijkt met 
betrekking tot arbeidsongeschiktheid en er is een preambule toegevoegd naar aanleiding van 
de besluitvorming van de synode inzake vrouw in het ambt. 
 
Aanpassing reglement verkrijging en beëindiging lidmaatschap  
Ook het reglement dat betrekking heeft op de verkrijging en de beëindiging van het 
lidmaatschap van de VSE is aangepast door de AV. Het voornaamste punt betrof de afkoopsom 
bij uit-/toetreding tot de VSE. Hierin wordt nu rekening gehouden met het solidariteitsbeginsel en 
de groei naar volledige kapitaaldekking. Op verzoek van de vergadering gaat het bestuur in 
2019 voorstellen doen om de berekening van een eventuele afkoopsom nader vast te leggen. 
 
Aanpassing quotum en indexatie 
Naar aanleiding van het inflatiecijfer (1,56%) is, conform het beleid, het quotum aangepast. Ook 
zijn we blij dat we, omdat we voorlopen op de beoogde groei naar volledige kapitaaldekking, in 
staat zijn om de uitkeringen te verhogen met de helft van de inflatie (0,78%). Dit conform het 
beleid. 
 
Verhoging AOW-leeftijd  
Het bestuur blijft de ontwikkeling van de AOW-leeftijd volgen. De emeritaatsleeftijd volgt de 
AOW-leeftijd. Naar aanleiding van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
heeft de Rijksoverheid de AOW-leeftijd niet opnieuw verhoogd; deze leeftijd blijft in 2024, net als 
in 2023, 67 jaar en drie maanden.  
 
Keuze voor een nieuwe accountant 
In 2018 heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe accountant, WITh accountants. Primaire 
aanleiding voor de verandering was dat de tijdslijnen voor de controle van onze jaarrekening 
van de vorige accountant niet meer goed pasten met onze planning. WITh accountants richt 
zich exclusief op de non-profitsector en heeft ervaring met kerkelijk gerelateerde organisaties; 
met hen zijn afspraken gemaakt over de periode waarin de controle zal plaatsvinden. 
 
Nieuw Beleggingsstatuut 
Het bestuur heeft in 2018 een nieuw Beleggingsstatuut vastgesteld. Meer hierover vindt u in het 
hoofdstuk Beleggingen. 
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Algemene verordening gegevensbescherming  
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
De AVG is een verzwaring van wetgeving op het gebied van privacy. Het bestuur heeft hier 
meerdere malen over gesproken, ook met de Raad van Toezicht. Waar nodig hebben we onze 
processen aangepast. Een voorbeeld daarvan is dat onze vergaderstukken niet meer via de 
mail gedeeld worden, maar in een beveiligde portal geplaatst zijn. 
 
Bezwaar hoogte uitkering 
Er is in 2017 door één kerk bezwaar ingebracht tegen de hoogte van de uitkering wegens leeftijd 
voor twee predikanten die aan deze kerk zijn verbonden. Na afwijzing van de bezwaren door de 
VSE is door de kerk in 2018 beroep ingesteld bij het scheidsgerecht als bedoeld in het Bezwaar- 
en Scheidsgerecht Reglement. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden in 
november. In december heeft het scheidsgericht de VSE in het gelijk gesteld.  
Een andere kerk heeft bezwaar ingebracht tegen het afwijzen van het bestuur van een tijdelijke 
toeslag AOW-gat. We verwachten dat deze casus in 2019 wordt afgerond. 
 
Reguliere zaken 
Naast alle bovengenoemde bijzondere zaken heeft het bestuur zich met de volgende zaken 
regelmatig beziggehouden: 
• toekenning/vaststelling uitkering wegens leeftijd;  
• toekenning/vaststelling uitkering wegens arbeidsongeschiktheid;  
• toekenning/vaststelling weduwe- en wezenuitkering;  
• slapersregistratie en toekenning/vaststelling slapersuitkering;  
• financiële situatie en ontwikkeling beleggingen. 
 
Raad van Toezicht (RvT) 
Met de RvT heeft het bestuur vergaderd over onderwerpen als:  
• governance VSE/kwetsbaarheid;  
• beleggingsbeleid en de toetsing hiervan;  
• financiële situatie/processen;  
• meerjaren beleidsplan; 
• ontwikkelingen in kerkelijk Nederland; 
• overige onderwerpen waarvoor instemming/advies van de RvT noodzakelijk en/of gewenst is. 
Het waren leerzame avonden die het bestuur concrete handreikingen opleverden om het werk 
beter te doen. Tijdens deze gesprekken hebben wij de verbondenheid met elkaar duidelijk 
ervaren  

 

2. Zorg bij arbeidsongeschiktheid predikanten 
 
VSE verstrekt aan de kerken een uitkering, wanneer de aan hen verbonden predikant langer 
dan een jaar arbeidsongeschikt is. Het onderzoek naar arbeidsongeschiktheid vindt plaats door 
een door VSE te benoemen verzekeringsgeneeskundige en arbeidsdeskundige als de predikant 
arbeidsongeschikt is geworden voor 1 juli 2004. Dit onderzoek wordt voor arbeidsongeschiktheid 
in de periode 2004 - 2009 gedaan in opdracht van ASR en tot en met 31 december 2015 door 
Aegon. VSE neemt in alle gevallen vervolgens een beslissing over de (mate van) 
arbeidsongeschiktheid, volgend het advies van de genoemde deskundigen. Als er sprake is van 
arbeidsongeschiktheid na 1 juli 2009 vindt er in het eerste jaar een actieve begeleiding van de 
predikant plaats vanuit SKW gericht op re-integratie dan wel oplossing van bovenkomende 
problemen. Daardoor is de duur van de arbeidsongeschiktheid aanzienlijk afgenomen. Periodiek 
vinden ook herbeoordelingen plaats. Vanwege de ervaringen met de re-integratie van 
predikanten en de te betalen verzekeringspremie is besloten om vanaf 1 januari 2015 de dekking 
van de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid in eigen beheer te nemen. Het ziekteverloop 
wordt via  het Steunpunt Kerkenwerk nauwkeurig gevolgd. Op basis hiervan is er geen reden om 
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tot herverzekering van het risico over te gaan. VSE heeft als beleid om de keuze 
arbeidsongeschiktheid niet te herverzekeren periodiek te toetsen.  
 
Op 31 december 2018 waren 14 predikanten (eind 2017: 17) langer dan een jaar 
arbeidsongeschikt. Van deze predikanten komen er 9 rechtstreeks ten laste van VSE, twee 
predikanten zijn herverzekerd bij ASR en drie predikanten zijn herverzekerd bij Aegon. 
 

3. Leden-kerken en predikanten 
 
Het aantal leden van de vereniging daalde naar 261 in 2018 (in 2017: 264). De mutaties betreffen 
de opheffing van de kerken in Kornhorn, Ulrum en Zuidwolde (Gn).  
 
Het aantal predikanten in actieve dienst bedroeg aan het eind van het verslagjaar 232 (2017: 
236), waaronder 31 in deeltijd. Het verloop laat zich als volgt weergeven: 

Stand per 1-1-2018 236  
 Nieuwe predikanten 8 
 Gemeente na losmaking 1 
 Slaper predikant na losmaking 1 
 Predikanten met emeritaat wegens leeftijd - 8 
  Slaper predikant - 3 
 Slaper uit ambt - 2 
 Overleden - 1 

Stand per 31-12-2018 (aantal FTE: 223,1) 232 
  
Het verloop van losgemaakte, wel actieve, predikanten is: 

Stand per 1-1-2018 5 
 Gemeente na losmaking - 1 
 Slaper predikant na losmaking - 1 

Stand per 31-12-2018 3 
 
Het verloop van het aantal slapers is: 

Stand per 1-1-2018 86 
 Uit het ambt 2 
     Predikant wordt slaper 3 
 Ex-echtgenote 4 
 Overleden - 1 
 Bijzondere weduwe-uitkering - 1 
 Ingegane uitkering wegens leeftijd - 2 

Stand per 31-12-2018 91 
 
De specificatie van de slapers per 31-12-2018 is: 
 Slapers predikant 29 
 Slapers ex-predikant 50 
 Ex-echtgenote 12 

 91 
 
De gemiddelde leeftijd van de predikanten in actieve dienst bedroeg eind 2018: 49,9 jaar (2017: 
49,7 jaar). 
 
In 2018 zijn er bijzondere overeenkomsten van kracht met 3 kerken; dit betreft 3 predikanten (in 
2017 betrof het 6 predikanten). Bijzondere overeenkomsten worden gesloten voor predikanten 
met bijzondere werkzaamheden, zoals zending en evangelisatie. De bijdrage van deze kerken 
wordt bepaald op basis van een aantal fictieve zielen.  
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In bijgaande grafiek is het verloop van het aantal (fictieve) zielen en het aantal actieve 
predikanten over de afgelopen jaren weergegeven.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4. Financieel beleid 
 
Uitkeringen 
Gedurende het jaar 2018 werden aan of namens 121 kerken 194 uitkeringen verricht: 117 
uitkeringen wegens leeftijd, 20 wegens arbeidsongeschiktheid, 45 aan weduwen en 12 aan 
wezen. 

Aantal uitkeringen einde van het jaar         
Het totaal van de uitkeringen bedroeg  
€ 3.867 duizend (2017: € 3.611 duizend).  
De aantallen genoemd in de tabel op 
pagina 5 kunnen verschillen vanwege 
mutaties gedurende het jaar.  
Het totaal aan uitkeringen uit hoofde van 
artikel 33 (eerder artikel 46) was, evenals in 
2017 nihil. Dit zijn periodieke uitkeringen op 
basis van in het verleden genomen 
besluiten. Nieuw toe te kennen uitkeringen 
op grond van artikel 33 worden in dit 
verslag verantwoord met vermelding van 
soort en de leden die het betreft. In 2018 
vond geen nieuwe toekenning plaats op 
grond van dit artikel. 
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Het verloop van het aantal uitkeringen is: 

Stand per 1-1-2018 165 
 Uitkeringen wegens leeftijd 12 
     AO-uitkeringen 1 
 Weduwe-uitkeringen 4 
 Wezen-uitkeringen 7 
 Overleden (ex-)predikanten - 2 
 Beëindiging AO-uitkering wegens hersteld - 2 
 Afloop AO-uitkering vanwege uitkering wegens leeftijd - 2 
 Einde wezen-uitkeringen - 1 

Stand per 31-12-2018 182 
 
Indexering 
De indexatie is conform het staande beleid om de helft van de inflatie op basis van de het CBS-
consumenten-prijsindexcijfer (CPI) toe te kennen, als het dekkingspercentage van VSE gelijk of 
hoger is dan de 5-jaren prognose in het meerjarig beleidsplan. 
Deze methodiek is voor 5 jaar vastgesteld waarbij het dekkingspercentage over de jaren 2015-
2019 kan leiden tot indexering per 1 januari van de jaren 2017 tot en met 2021.  
 
Uitgaande van dezelfde rekenwijze als de vorige jaarrekening, 4% rekenrente, steeg het 
dekkingspercentage eind 2017 naar 50,9%. Het streefdekkingspercentage voor 2017 was 45,7%. 
Dat betekent dat er sprake kan zijn van indexering per 1 januari 2019. Het CBS-consumenten-
prijsindexcijfer over de periode april 2017-april 2018 was 0,6%. Derhalve heeft de algemene 
vergadering van 13 juni 2018 besloten om indexatie van 0,3% per 1 januari 2019 op de ingegane 
uitkeringen toe te passen.  
Omdat de inflatie over de periode april 2016-april 2017 1,56% was, was eerder afgesproken om 
per 1 januari 2018 een indexatie van 0,78% toe te kennen. 
 
Regeling 
Vanaf 2014 is de emeriteringsleeftijd gelijkgesteld aan de AOW-leeftijd. Naar verwachting zal 
deze leeftijd de komende jaren geleidelijk verder stijgen. Volgens het besluit van de Algemene 
Ledenvergadering van 4 februari 2015 is vanaf 2015 het uitkeringsreglement aangepast.  
Per 1 januari 2015 wordt VSE-B20-solidair toegepast. De franchise wordt bepaald op basis van 
10/7 maal de zelfstandige AOW (€ 14.296 in 2018). 
  
Quotum  
Het quotum is vanaf 2015 gebaseerd op de toekomstige uitkeringen met een opslag om de 
tekorten uit het verleden in 25 jaar weg te werken. 
Het quotum wordt normaal gesproken verhoogd met een percentage dat volgt uit de CPI over 
voorgaande periode.  
 
Voor het vaststellen van het quotum 2018 wordt gekeken naar de CPI over de periode april 
2016-april 2017. In deze periode was de CPI 1,56 %.  
In de algemene vergadering van 8 juni 2017 is daarom het quotum voor 2018 vastgesteld op  
€ 53,-- (2017:  € 52,20).    
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                                                     Bijdragen kerken (x € 1.000) 
 
Het aantal ‘zielen’ van de gezamenlijke 
kerken daalt gestaag; van 120.000 in 2017 
naar 117.000 in 2018. Hierdoor dalen ook 
de inkomsten ten opzichte van vorig jaar.  
 
De afname van het aantal leden lijkt 
sterker te worden dan de verwachte trend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beleggingen 

 
Het jaar 2018 heeft voor het eerst sinds 2011 geresulteerd in een negatief beleggingsresultaat. 
Het netto beleggingsresultaat naar opgave van de belegger was -4,25%. Het belegd vermogen 
was eind 2018 € 43.803.040. Gedurende het jaar 2018 is er € 1.750.000 aan het belegd vermogen 
toegevoegd. 
 

Financiële markten 
Aan het begin van 2018 was de stemming op de financiële markten positief. De wereldwijde 
economische groei was in de loop van 2017 aangetrokken en voorlopende economische 
indicatoren gaven een positief beeld. In de VS profiteerden bedrijven en consumenten van 
belastingverlagingen, terwijl de bedrijvigheid in de eurozone gestimuleerd werd door een 
positieve externe omgeving en door een aantrekkende binnenlandse vraag. Ondanks sterk 
verbeterende arbeidsmarkten bleef de loongroei en daarmee de inflatie laag, waardoor 
centrale banken hun soepele monetaire beleid slechts langzaam hoefden aan te passen. In 
januari steeg de wereldwijde aandelenindex met 5,6%. Toch ondergingen aandelenmarkten in 
februari en maart een eerste correctie. In eerste instantie kwam dit door goede Amerikaanse 
macro-economische cijfers, die de angst voor inflatie en minder soepel monetair beleid 
aanwakkerden. Een aantal technische factoren in de markt versterkte de correctie die in deze 
twee maanden -/- 6,6% bedroeg. De tien-jaars rente in de VS, die in het jaar 2,4% was, piekte 
net onder de 3% eind februari, maar was eind maart weer terug op 2,7%. De Duitse rente liep 
op van 0,4% tot 0,9%.  
 
In oktober volgde een tweede correctie op aandelenmarkten. In november sloot de 
wereldwijde index licht positief, maar december was wederom een negatieve maand. Per 
saldo verloren aandelen in deze drie maanden 13,1%. In deze periode daalden voorlopende 
economische indicatoren, intensiveerde de handelsoorlog tussen de VS en China, leek de kans 
op een harde Brexit toe te nemen en reageerden markten op de afnemende liquiditeitssteun 
van centrale banken. De onrust kwam ook tot uiting in de markt voor bedrijfsobligaties, waar 
risico-opslagen opliepen tot niveaus die sinds 2016 niet meer waren gezien. Staatsobligaties 
vervulden hun rol als veilige haven. De tien-jaars rente sloot in de VS het jaar af op 2,7% en in 
Duitsland op slechts 0,24%. 
 
Al met al was 2018 geen goed beleggingsjaar. De wereldwijde aandelenindex moest 4,8% 
terug. Dat het resultaat niet lager uitviel was vooral te danken aan de Amerikaanse dollar, die 
5% steeg ten opzichte van de euro. Daardoor bleef het verlies op Amerikaanse aandelen voor 
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Europese beleggers beperkt tot 0,3%. De overige regio’s leverden meer in. De Europese 
aandelenindex eindigde met een negatief resultaat van -10,6%, in lijn met de indices van de 
regio’s Azië en wereldwijde opkomende landen. Bij vastrentende beleggingen schommelden 
de rendementen over het hele jaar rond de 0%. Tegenover een plus van 0,5% voor 
staatsleningen uit de eurozone stond uiteindelijk een min van -1,2% voor euro bedrijfsobligaties. 
 
Vooruitzichten 
Vooruitkijkend naar 2019 lijkt de economische groei verder af te zwakken. Dat is het signaal dat 
voorlopende economische indicatoren geven, maar ook de vlakke Amerikaanse rentecurve. In 
de Verenigde Staten loopt het effect van de belastingverlagingen ten einde. De eurozone 
heeft te maken met een minder gunstige externe omgeving. Aan het begin van 2019 
weerspiegelen financiële markten de onzekerheid rond de economische vooruitzichten. Als de 
handelsoorlog tussen de VS en China uit de hand loopt, of in het geval van een harde Brexit, 
kan de groeivertraging inderdaad nog verder doorzetten. Maar er zijn ook redenen om niet al 
te pessimistisch te zijn. De meest recente berichten duiden op constructieve gesprekken tussen 
de VS en China. Recessies worden vaak veroorzaakt door excessen, zoals te hoge 
bedrijfsinvesteringen, ontsporende huizenmarkten, inflatie, of excessen in de kredietverlening. 
Zulke excessen zijn niet zichtbaar in de mondiale economie. De Chinese autoriteiten hebben 
de vertraging van de economie onderkend en nemen stappen om de economie te stimuleren. 
De sterke daling van de olieprijs is gunstig voor de koopkracht van de consument. 
 
In de VS heeft de Fed (de Amerikaanse centrale bank) aangegeven dat de onrust op 
financiële markten de richting van het monetaire beleid kan beïnvloeden. Het lijkt erop dat de 
centrale bank zeer voorzichtig zal zijn met verdere renteverhogingen. De Europese Centrale 
Bank (ECB) draait vanaf januari 2019 de geldkraan iets verder dicht. De ECB pompt niet langer 
zijn balans op door maandelijks méér obligaties te kopen dan er vervallen. Mede hierdoor 
verwacht de markt  dat de rente voor obligaties in de eurozone gematigd omhoog gaat. Het 
reguliere geldmarkttarief van de ECB zal de eerste helft van 2019 echter nog niet veranderen.  
 
Ondanks de verwachting dat de tussentijdse volatiliteit op de aandelenmarkten eerder hoger 
dan lager zal zijn en ondanks het risico van een hogere Amerikaanse inflatie en groeivertraging, 
zien we voldoende argumenten om 2019 in te gaan met een gemiddeld, normaal 
aandelenbelang.  
 
Beleggingsresultaat 
Per saldo behaalden vrijwel alle beleggingscategorieën een negatief rendement in 2018. De 
enige uitzondering hierop zijn Europese staatsobligaties, deze hadden een jaarrendement van 
0,5%. Bedrijfsobligaties behaalden een rendement van -1,2% en high yield obligaties -3,0%. 
Aandelen uit ontwikkelde landen behaalden dit jaar een rendement van -7,8% en aandelen 
uit opkomende landen -11,1%. Na kosten resulteerde dit in het netto rendement van -4,25%. 
Het rendement van de vergelijkingsmaatstaf (of benchmark) was in 2018 -2,94%. Hiermee was 
het rendement van de portefeuille dus ruim 1% lager dan dat van de benchmark. 
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De verdeling van het belegd vermogen over de verschillende beleggingscategorieën was per 
31 december 2018 als volgt: 
 

Vermogenscategorie Vermogensverdeling per categorie Minimum Strategisch Maximum 

Liquiditeiten en Obligaties                   21,465,553  49.0% 40.0% 52.5% 65.0% 

Liquiditeiten                    1,003,796  2.3% 0.0% 7.5% 15.0% 

Staatsobligaties                    9,849,880  22.5% 20.0% 25.0% 30.0% 

Bedrijfsobligaties                  10,611,877  24.2% 20.0% 25.0% 30.0% 

Obligaties High Yield                    2,244,822  5.1% 0.0% 7.5% 15.0% 

Aandelen                  20,092,665  45.9% 35.0% 45.0% 55.0% 

Ontwikkelde landen                  16,068,393  36.7% 30.0% 40.0% 50.0% 

Opkomende landen                    4,024,272  9.2% 5.0% 7.5% 10.0% 

Portefeuille              43,803,040 100.0%       

 
Over de periode vanaf 2011 lopen de rendementen van de portefeuille van jaar tot jaar 
nogal uiteen. Dit is een beeld wat past bij het huidige beleggingsprofiel: door te beleggen 
nemen wij meer risico ten opzichte van het aanhouden van spaargeld, hierbij hebben we 
een kans op hoger rendement. 
 
 

 
Vermogensbeheerder 
Gedurende het kalenderjaar hebben er verschillende ontmoetingen met de vermogens-
beheerder plaatsgevonden. Tijdens deze ontmoetingen wordt er door de beheerder een 
toelichting gegeven bij het gevoerde beleggingsbeleid. Daarnaast hebben we de afgelopen 
periode de kosten voor het vermogensbeheer ter discussie gesteld. Dit heeft er in geresulteerd 
dat de beheervergoeding in 2018 is teruggebracht van 0,28% naar 0,23%. De totale kosten 
(directe en indirecte kosten) van het vermogensbeheer waren in 2018 0,48%. Per ultimo 2018 
zijn deze kosten 0,37% op jaarbasis. Naast de daling van de beheervergoeding zijn er ook 
goedkopere en meer passieve producten in de portefeuille opgenomen. 
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Beleggingsstatuut 
In 2018 heeft het bestuur een beleggingsstatuut opgesteld. In dit beleggingsstatuut zijn de 
uitgangspunten voor het beleggingsbeleid vastgelegd. Daarbij kunt u denken aan een 
aantal beleggingsbeginselen en de beleggingsdoelstellingen. Dit zorgt ervoor dat het 
bestuur een consistent beleid voert en de risico’s kan beheersen. Bij het tot stand komen van 
het beleggingsstatuut hebben we gebruik kunnen maken van de expertise van onze 
klankbordgroep beleggingen. 
 
 

6. Jaarrekening 2018 
 
De jaarrekening 2018 met de hierbij door WITh Accountants B.V. afgegeven controleverklaring is 
in dit rapport opgenomen. Tevens is ter informatie de begroting 2019 toegevoegd. 
 
Uitgaande van dezelfde rekenwijze als vorig jaar steeg de voorziening voor toekomstige 
uitkeringen met € 1,3 miljoen naar € 88,8 miljoen. De toekomstige uitkeringen zijn o.a. berekend 
op basis van een rekenrente van 4%, op de traktementen volgens de SKW-regeling, de nieuwste 
algemene overlevingstafel en de verhoging van de AOW-leeftijd conform de huidige 
wetgeving.  
 
De reservering voor toekomstige uitkeringen steeg in 2018 van € 44,5 miljoen naar € 44,8 miljoen.  
Bij de gehanteerde grondslagen (waaronder een rekenrente van 4%) is het dekkings-
percentage gedaald van 50,9% naar 50,4%.  
 
Financiële positie en ontwikkeling dekkingspercentage 
Ultimo 2018 was het dekkingspercentage van VSE gelijk aan 50,4%. Het dekkingspercentage is 
hierbij gedefinieerd als de verhouding tussen enerzijds de waarde van de reservering voor 
toekomstige uitkeringen en anderzijds de waarde van de toekomstige uitkeringen. 
 
VSE heeft een beleid dat gericht is op het binnen 25 jaar realiseren van een dekkings-
percentage van 100%. Voor de eerste vijf jaren is het volgende schema opgesteld: 
 2015 38,3%, 
 2016 42,1%, 
 2017 45,7%, 
 2018 49,2%, 

 2019  52,4%. 
 
In 2019 zullen nieuwe berekeningen worden gemaakt waarin alle gebruikte variabelen worden 
getoetst. 

 

7. Governance 
 
Ook in 2018 heeft het bestuur verantwoording afgelegd van zijn beleid en de dagelijkse 
operatie. Dit geschiedde in de vorm van de afgesproken rapportages en in de reguliere 
vergaderingen. Aan door de Raad van Toezicht gegeven adviespunten is door het bestuur 
opvolging gegeven. 

 

 

8. Beleid 2018 en verder 
 
2019 zal met name in het teken staan van het nieuwe vijfjarenbeleidsplan. Op de AV van 2019 
zullen we voorstellen inbrengen voor de jaren 2020 - 2024. Het huidige beleidsplan loopt namelijk 
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af per 1 januari 2020. Zoals aangegeven komen wij in het eerste kwartaal van 2019 met onze 
eindrapportage naar de kerken en zouden daarover graag met de leden in gesprek willen gaan 
tijdens de regioavonden. Deze regionale gespreksavonden zullen in maart gehouden worden.  
Ook de komende fusie met de NGK vraagt onze aandacht. Daarnaast verwachten wij de 
implementatie van het nieuwe administratiesysteem af te gaan ronden. Dat geldt ook voor de 
achterstand in met name slapersdossiers.  

 

9. Slot 
 
Het bestuur kijkt dankbaar terug op 2018. Er is wederom veel werk verricht. Dat kon mede door 
de goede samenwerking binnen het bestuur en tussen het bestuur en het bureau. Ook waren er 
goede contacten met de kerken.  
Aan alle verplichtingen is voldaan. Het vermogen is toegenomen omdat er € 282 (x € 1.000) 
meer ontvangen is dan dat aan uitkeringen en kosten is uitgegeven. Een belangrijke oorzaak 
van de lichte toename van het vermogen is het negatieve rendement op de beleggingen in 
2018. De bijdragen van de kerken middels het quotum hebben gezorgd voor de stijging ervan. 
 
Met zijn werk wil het bestuur de leden blijven dienen met het vervullen van de zorgplicht voor 
hun (inactieve) predikanten.  We bidden om Gods Zegen ook voor het komende jaar.  
 
In verbondenheid aan Christus en aan Hem alle eer. 
 
Vereniging VSE 
 
 
G. Noorman, voorzitter bestuur 
 
 
J.C. Staring, secretaris bestuur 
 
 
Maart 2019 
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving 
 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur gekozen en 
beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de hierna opgenomen toelichting. 
De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor de bepaling 

van het resultaat, is de verkrijgings-/ of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, 
worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 
 

Statutaire doelstelling 
De vereniging heeft ten doel onder bij uitkeringsreglement te bepalen voorwaarden aan of 
namens haar leden uitkeringen te verstrekken ten behoeve van de inkomensvoorziening van 
personen, die als predikant verbonden zijn of verbonden zijn geweest aan kerken die lid zijn van 
de vereniging, alsmede uitkeringen ten behoeve van de weduwen, ex-echtgenoten en/of 
wezen van deze personen, alsmede alles te doen wat met dit doel in direct verband staat, voor 
zover de middelen van de vereniging dit toelaten. 
 

Continuïteitsveronderstelling 
Er is thans sprake van een dekkingspercentage van VSE gelijk aan 50,4%. Het dekkings-
percentage is hierbij gedefinieerd als de verhouding tussen enerzijds de waarde van de 
reservering voor toekomstige uitkeringen en anderzijds de waarde van de toekomstige 
uitkeringen.  
VSE is een vereveningsorgaan waarbij uitkeringen aan kerken niet kunnen worden 
gegarandeerd. Op alle uitkeringen, zoals bedoeld in het uitkeringsreglement, bestaat geen 
recht tegenover de VSE. 
Derhalve is – in overeenstemming met de grondslagen voor de waardering van activa en 
passiva van VSE – geen voorziening opgenomen in de balans. De kosten uit hoofde van deze 
toekomstige uitkeringen worden in het jaar van uitkering ten laste van de resultatenrekening 
gebracht. 
Ondanks het lage dekkingspercentage is de jaarrekening opgesteld op basis van de 

continuïteitsveronderstelling. 
 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur van de vereniging overeenkomstig 
algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaglegging bepaalde schattingen en 
veronderstellingen te doen die mede bepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke 
resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

Financiële vaste activa 
De beleggingen in vastrentende fondsen en aandelen worden gewaardeerd op de 
beurswaarde. 
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Eventuele voor- en nadelen bij verkoop, uitloting en aflossingen van vastrentende fondsen en 
aandelen, evenals de uitkomst van de herwaardering van vastrentende fondsen en aandelen, 
komen ten gunste c.q. ten laste van het resultaat. 
 
De overige financiële vaste activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover 
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder 
aftrek van een individueel bepaalde voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. 
 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vereniging en zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
 

Reserve voor toekomstige uitkeringen 
De reserve voor toekomstige uitkeringen conform de statutaire doelstelling kan worden 
beschouwd als bestemmingsreserve. 
 

Voorzieningen 
Voor de mogelijk in de toekomst te betalen uitkeringen aan predikanten die per balansdatum 
ziek of arbeidsongeschikt zijn en waarvan de (toekomstige) uitkeringen niet (her)verzekerd zijn, 
wordt geen voorziening opgenomen, aangezien een kans bestaat dat de predikant volledig of 

deels herstelt. Voor zover de vereniging een bedrag ontvangt van een (her)verzekeraar voor de 
afkoop van een verplichting inzake een ingegane arbeidsongeschiktheidsverzekering, wordt 
deze vanwege hetzelfde argument niet gereserveerd/voorzien in de balans, maar direct ten 
gunste van het resultaat gebracht. 
 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden opgenomen tegen de reële waarde, zijnde de nominale  
waarde hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
 
 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten van diensten in het boekjaar 
enerzijds en de (aan die baten gerelateerde) lasten anderzijds. 
  
Baten worden slechts verantwoord voor zover zij op de balansdatum zijn verwezenlijkt. Lasten en 
risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen, 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  
 

Rentebaten en -lasten 
Dit betreft de op de verslagperiode betrekking hebbende van derden ontvangen (te 
ontvangen) en aan derden betaalde (te betalen) intrest. 
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Balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatbestemming) 
 
 

(bedragen x € 1.000)  31-12-2018 31-12-2017 

 

Activa 
     

 

Vaste activa     
 

Financiële vaste activa     

Beleggingen     
 Vastrentende fondsen 22.706 24.457  
 Aandelen/grondstoffen 20.093 19.458  
 Vermogensbeheerrekening 1.004 74  

  43.803 43.989 
 

Leningen aan kerken      50      64 
   
     

Vlottende activa     
 

Vorderingen     
 Kerken/leden 2 8  
 Dividendbelasting - 26 
 Lopende rente/overige vorderingen 1 1  

  3 35 
     

Liquide middelen 995 489 
 
  _______ _______ 
     

  44.851 44.577 
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(bedragen x € 1.000)   31-12-2018 31-12-2017 

 

Passiva 
     
     

 

Eigen Vermogen 
 Reserve voor toekomstige 

 uitkeringen 44.784 44.502 
 

Kortlopende schulden   

 Uitkeringen 0 3  
 Overige schulden 67 72  

  67  75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  _______ _______ 
     

  44.851 44.577 
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Staat van baten en lasten over 2018 
 

 begroting 

(bedragen x € 1.000)) 2018 2018 2017 
   

Baten    
    

Bijdragen van kerken (a) 6.275 6.204 6.247 
 
Resultaten op beleggingen (via vermogensbeheerder) 
   Resultaten op vastrentende fondsen  -/- 183 -/- 47 
   Resultaten op aandelen/grondstoffen  -/- 1.750   2.055 
   Resultaat op vermogensbeheerrekening  0 0 
Totaal resultaat beleggingen    1.650 -/- 1.933 2.008  
 
Rente leningen kerken 3        3          3 
 

Opbrengsten beleggingen (b)   1.653  -/- 1.930 2.011  
  

Totaal opbrengsten (a+b)        7.928 4.274 8.258 
 

Rente banken            2  0         1 
 
Uitkeringen herverzekeraar 130 150 149 
 

   8.060 4.424 8.408  
    

Lasten    
    
Uitkeringen aan kerken 4.165 3.867 3.611 
    
Premie herverzekeraar - - -/- 155 
 
Algemene kosten 200 275      217 
    
    

 4.365 4.142 3.673 
  
 
Beschikbaar voor toevoeging aan  
de reservering voor toekomstige  

uitkeringen 3.695 282 4.735 
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Toelichting op de balans per 31 december 2018 
 

(bedragen x € 1.000)   31-12-2018 31-12-2017 

 

Vaste activa 

 

Financiële vaste activa 

Beleggingen    
Vastrentende fondsen    
Beurswaarde per 1 januari 24.457 22.888 
Saldo van aan- en verkopen *) -/- 1.449   1.536  
  23.008 24.424 
Koersresultaat -/- 302 33 

Beurswaarde per 31 december 22.706 24.457 
 
  
Aandelen/grondstoffen    
Beurswaarde per 1 januari 19.458 16.047 
Saldo van aan- en verkopen *) 2.496 1.653  
  21.954 17.700 
Koersresultaat -/- 1.861 1.758 

Beurswaarde per 31 december 20.093 19.458 

 
 
Vermogensbeheerrekening    
Waarde per 1 januari 74 71 
Saldo mutaties 930 3 
  1.004 74 
Koersresultaat - - 

Waarde per 31 december 1.004 74 
 
Dit bedrag is het saldo op een vermogensbeheerrekening bij Van Lanschot Private Office. 
 

Totaal bij vermogensbeheerder 43.803 43.989 
 
 
Percentage verdeling beleggingen 
vastrentende fondsen 52% 56% 
aandelen/grondstoffen 46% 44% 
vermogensbeheerrekening 2% 0% 

  100% 100% 
 
 
*) Het saldo van aan- en verkopen betreft herbeleggingen en bedragen van de 
vermogensbeheerrekening. 
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    31-12-2018 31-12-2017 

Leningen aan kerken   
Saldo per 1 januari 64 76 
Aflossingen -/- 14 -/- 12 

Saldo per 31 december    50 64   
 
De leningen aan de kerken worden gewaardeerd op basis van nominale waarde. 
Ze zijn verstrekt onder hypothecair verband. Het rentepercentage van de leningen wordt telkens 
voor vijf jaar vastgesteld en afgeleid van de geldende marktrente. De aflossing op 
de leningen vindt per halfjaar achteraf plaats.  
Er resteren nog leningen aan twee kerken. 
 
 

Vlottende activa 

    31-12-2018 31-12-2017 

Vorderingen 
Ledenbijdragen 2 8 
Overige vorderingen 1 - 

  3 8 

  

Dividendbelasting - 26 
 
Dit betrof terug te ontvangen dividendbelasting voor rechtspersonen met vrijstelling van 
vennootschapsbelasting.  
 

Lopende rente/overige vorderingen 
Bankrente 0 1 
Overige vorderingen 0 0  

  - 1 
 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.   
 

Liquide middelen 
Spaarrekeningen 691 439 
Betaalrekeningen 304 50 

  995 489 
  
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. 
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(bedragen x € 1.000)   31-12-2018 31-12-2017 
 

Eigen Vermogen 
 

Reserve voor toekomstige uitkeringen 
Saldo per 1 januari 44.502 39.767 
Resultaat boekjaar 283 4.735 

Saldo per 31 december 44.785 44.502 
    
 

Kortlopende schulden 
 
Uitkeringen - 3 
 

Overige schulden   
Administratiekosten 15 18 
Actuaris 7 7 
Accountant 9 8 
Diversen (o.a. beheervergoeding beleggingen) 36 39 

        67       72   
 
 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten 
 
Er zijn geen ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten’. 
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Toelichting op de Staat van baten en lasten 2018 
  

(bedragen x € 1.000))  2018 2017 
   

Baten  
 

Bijdragen van kerken   
 
Bijgedragen tegen het vastgestelde quotum: 
door leden-kerken met een totaal zielental  
van 116.632 x € 53,-- (resp. 118.217 x € 52,20)  6.181 6.171 
 
door kerken, waarmee een overeenkomst  
bestaat ten behoeve van predikanten,  
waaraan per predikant een fictief zielen- 
aantal wordt berekend  23 76 
 

    6.204   6.247 
 
De verhoudingsgewijs kleine stijging van de bijdragen van kerken wordt veroorzaakt door de 
daling van het aantal zielen. Voor de bijdrage van 2017 was het aantal zielen 118.217. Voor 2018 
was het aantal zielen begroot op 117.200; het werkelijk aantal was 116.632, een daling van 1,3 %. 
Het aantal bijzondere overeenkomsten is sterk gedaald door emeritering van predikanten. 
 

 

Opbrengsten uit beleggingen 

  2018 2017 
 
Waarde vastrentende fondsen per 1 jan.  24.457 22.888 
 
Resultaten op vastrentende fondsen 
Rente/dividend  191 -  
Beheer-/beleggingskosten  -/- 72 -/- 80 
Waardeveranderingen  -/- 302 33  

  -/- 183 -/- 47  
 

Rendement vastrentende fondsen (in %)   -/- 0,7% 0,2% 
 
 
Waarde aandelen/grondstoffen per 1 jan.  19.458 16.047 
 
Resultaten op aandelen/grondstoffen 
Dividend   175 362  
Beheer-/beleggingskosten  -/- 63 -/- 66 
Waardeveranderingen  -/- 1.862 1.759  

  -/- 1.750 2.055  
 

Rendement aandelen (in %)  -/- 9,0% 12,8% 
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  2018 2017 
 
Waarde vermogensbeheerrekening per 1 jan.  74 71 
 
Resultaten op vermogensbeheerrekening 
Rente  0 0  
Waardeveranderingen  0 0  

     0 0  
 

Rendement vermogensbeheerrekening (in %)  0,0% 0,0% 
 

Rente leningen kerken  
Waarde leningen per 1 jan.  64 101 

Rente  3 3 
 

Rendement leningen (in %)  4,3% 4,0% 
 
Het rentepercentage van de leningen wordt telkens voor vijf jaar vastgesteld en dan aangepast 
aan de geldende marktrente. 
 

Samenvatting rendement beleggingen 
 
Waarde vastrentende fondsen per 1 jan.   24.457 22.888 

Waarde aandelen/grondstoffen per 1 jan.  19.458 16.047 
Waarde vermogensbeheerrekening per 1 jan.  74 71 
Waarde leningen per 1 jan.  64 76 
  44.053 39.082 
 
Resultaten op vastrentende fondsen     -/- 183 -/- 47  
Resultaten op aandelen/grondstoffen     -/- 1.750 2.055 
Resultaten op vermogensbeheerrekening bij belegger   0 0 
Resultaten op rente leningen  3 3 

  -/- 1.930 2.011 
 

Percentage totaal rendement beleggingen  -/- 4,4% 5,1% 
 

Volgens de opgave van de belegger is het rendement -/- 4,25 % (2017: 5,0%). 
 

Rente banken  - 1 
 
Eind december 2018 was de rentevergoeding van de bank 0,01 %, eind december 2017  
was dit 0,1 %. 
 
  

Uitkeringen herverzekeraar  150 149  
 
Dit betreft uitkeringen van de herverzekeraar in verband met arbeidsongeschiktheid van 
predikanten.  
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  2018 2017 
 

Lasten   
 

Uitkeringen aan kerken  
Uitkeringen wegens leeftijd  2.569 2.325 
Weduwe-uitkeringen  857 821 
Uitkeringen wegens ziekte  422 449 
Wezen-uitkeringen  19 16 
Wachtgelduitkering  0 0 
Uitkeringen artikel 33 (eerder artikel 46)  0 0 

  3.867 3.611 
 

Eigen risico arbeidsongeschiktheid 
Vanaf 1 januari 2015 is het risico van arbeidsongeschiktheid voor eigen rekening genomen.  
Dit risico is begrepen in de ‘reserve voor toekomstige uitkeringen’.  

 

 

Premie herverzekeraar  

Winstdeling 2014  - -/- 155 
 
 

Algemene kosten   
Personeelskosten ondersteuning  37 36 
Personeelskosten administratie/adviseur uitkeringen 146 136 
Software-/administratie- en kantoorkosten  29 20 
Actuaris  41 7 
Advocaat  5 - 
Accountant  10 8 
Vergaderkosten  4 5 
Verzekering  1 1 
Overige kosten  2 4 

     275    217 

   
 
Kosten ondersteuning en administratie: in 2018 is verder gewerkt aan het volledig in kaart 
brengen van de consequenties van de uitkeringsregeling voor alle toekomstige uitkeringen. 
Tevens is een start gemaakt met een gestructureerde vastlegging van alle predikanten en 
emeriti en de verwachte uitkeringen aan de kerken. 
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Ondertekening bestuur VSE 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Zwolle, 16 mei 2019 
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Reserve voor toekomstige uitkeringen 
bij rekenrente 4% per 31-12-2018 

  31-12-2018 31-12-2017 
(bedragen x € 1.000) 
 

Toekomstige uitkeringen wegens ziekte 2.234 2.260  
Toekomstige uitkeringen overige 87.367 86.195 

  89.601 88.455 
Herverzekerde uitkeringen wegens ziekte -/- 786 -/- 994 
 

Saldo  88.815 87.461 
 

Reservering voor toekomstige uitkeringen 44.784 44.502 
 

Dekkingspercentage 50,4% 50,9% 
 

 

Extra toelichting ‘reserve voor toekomstige uitkeringen’ 
In 2015 is nader onderzoek gedaan naar sterftetabellen, gericht op de specifieke doelgroep van 
hoger opgeleiden (HBO/ universiteit). Dit geeft inzicht in de geschatte levensverwachting van de 
predikanten. We laten deze informatie en een berekening uitgaande van 3,5% rekenrente zien 
als extra toelichting. 
 

Reserve voor toekomstige uitkeringen  
bij rekenrente 4%, op basis van ervaringssterfte, per 31-12-2018 
(bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017  
 

Toekomstige uitkeringen wegens ziekte 2.254 2.280 
Toekomstige uitkeringen overige 93.641 92.116 
  95.895 94.396 
Herverzekerde uitkeringen wegens ziekte -/- 792 -/- 1.003 
 

Saldo  95.103 93.393 
 

Reservering voor toekomstige uitkeringen 44.784 44.502 
 

Dekkingspercentage 47,1% 47,7% 
 
 

Reserve voor toekomstige uitkeringen  
bij rekenrente 3,5%, op basis van ervaringssterfte, per 31-12-2018 
(bedragen x € 1.000) 31-12-2018 31-12-2017  
 

Toekomstige uitkeringen wegens ziekte 2.295 2.318 
Toekomstige uitkeringen overige 100.837 99.426 
  103.132 101.744 
Herverzekerde uitkeringen wegens ziekte -/- 803 -/- 1.020 
 

Saldo  102.329 100.724 
 

Reservering voor toekomstige uitkeringen 44.784 44.502 
 

Dekkingspercentage 43,8% 44,2% 
 
 
 
Het uitgangspunt voor de reserve voor toekomstige uitkeringen blijft vooralsnog in lijn met de 
eerdere jaren: rekenrente 4% en geen toepassing van ervaringssterfte.  
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In de herijking van ons financieel beleid (één keer per 5 jaar / 2019) willen we de toepassing van 
de ervaringssterfte onderdeel laten uitmaken van de evaluatie.   
 
De toekomstige uitkeringen kunnen als volgt worden gesplitst  
(bij rekenrente 4% per 31-12-2018): 

  31-12-2018 31-12-2017 
(bedragen x € 1.000)   

Actieve predikanten 37.715 39.066 
Uitkeringen wegens ziekte 2.234 2.260 
Uitkeringen wegens leeftijd 34.328 31.802 
Weduwen 7.293 6.917 
Slapers 7.709 7.868 
AOW-hiaat 322 542 
 

Totaal 89.601 88.455 
  
De toekomstige uitkeringen zijn berekend op basis van de volgende uitgangspunten: 
• overlevingstafel per berekeningsdatum 31 december 2018, sterftekansen voor mannen en 

vrouwen volgens de AG Prognosetafel 2018, startkolom 2019, zonder leeftijdscorrecties; 
• leeftijden en duren zijn in maanden nauwkeurig vastgesteld; het leeftijdsverschil tussen man 

en vrouw is gesteld op drie jaar;  
• de rekenrente is gesteld op 4% per jaar;  
• de berekeningen zijn netto uitgevoerd, zonder enige kosten en/of winstopslag;  
• de toekomstige uitkeringen zijn vastgesteld als de actuariële contante waarde van de per de 

berekeningsdatum over de verstreken predikantsjaren verdiende c.q. al ingegane 
aanspraken op uitkeringen. 

 
Als extra informatie is een berekening toegevoegd op basis van ervaringssterfte en een 
rekenrente van 4% en 3,5 %. Hierbij is uitgegaan van HBO-Universiteit 2015.  
Ervaringssterfte is het verschil in (verwachte) sterfte tussen de gehele bevolking en de 
predikanten (en echtgenoten) van VSE. Omdat predikanten hoogopgeleid zijn leven zij naar 
verwachting langer dan de gemiddelde Nederlandse man. 
  
De stijging van de toekomstige uitkeringen van circa 1,3 % (€ 89.601 t.o.v. € 88.455) wordt onder 
andere veroorzaakt door wijzigingen in de samenstelling van het deelnemersbestand. Verder is 
er een toename van het aantal weduwen en een daling van de gemiddelde leeftijd van de 
weduwen.  
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Begroting 2019  
 
Vastgesteld Algemene vergadering VSE juni 2018 

  begroting werkelijk 

(bedragen x € 1.000)  2019 2018 
  

Baten   
Bijdragen van kerken  6.191 6.204 
Opbrengsten uit beleggingen  1.860 -/- 1.933 
Rente kerken  2 3 
Rente banken  - - 
Uitkeringen herverzekeraar   130 150 

  8.183 4.424 

Lasten   
Uitkeringen aan kerken  4.535 3.867 
Personeelskosten ondersteuning en administratie  135 183 
Overige algemene kosten  45 92 

  4.715 4.142 
 

Saldo beschikbaar voor toevoeging aan de  

reservering voor toekomstige uitkeringen  3.468    282 
 

Toelichting 

 

Bijdragen van kerken 
 
Quotum: 

• voor 2019 is de indexering gesteld op 0,59 % stijging: Eur. 53,30 per ziel. 
Zielenaantal van de kerken: 

• voor 2019 wordt het aantal zielen geschat op 115.200.  

• voor 2018 is het aantal zielen 116.723 (begroot was 117.200) 
De begrote ontvangst quotum zielen in 2019: € 6.140 duizend. 
Fictieve aantal zielen vanwege bijzondere overeenkomsten met kerken: 

• voor 2019 wordt uitgegaan van 950 zielen; in 2018 was uitgegaan van 1.200 fictieve zielen, 

• begrote ontvangst fictieve zielen € 51 duizend. 

Totaal begrote bijdragen van kerken in 2019: € 6.191 duizend.  
 
 

Opbrengsten uit beleggingen 
Op basis van de langetermijnprognose is in de begroting van 2018 een beleggingsresultaat 
begroot van 4%. 
 
 

Rente kerken 
Door reguliere aflossingen zullen de rente-ontvangsten verder dalen. 
 
 

Uitkeringen herverzekeraar  
Op basis van de bekende gegevens van 2017 zijn de (tijdelijke) uitkeringen wegens 
arbeidsongeschiktheid voor 2019 begroot. 
Voor 2019 wordt een bedrag van € 130 duizend begroot. 
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Uitkeringen aan kerken 
De uitkeringen aan kerken zijn inclusief de uitkeringen wegens (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. 
Op basis van de rapportage van Triple A uit 2014 is de begroting voor 2019 € 4.535 duizend. 
 
 

Personeelskosten ondersteuning en administratie  
Na afronding van de automatisering en de besluitvorming over het beleid in de volgende 5 jaren 
is de verwachting dat de personeelskosten kunnen dalen.   
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Controleverklaring 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
36 

 

Jaarverslag 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 

Jaarverslag 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
38 

 

Jaarverslag 2018  
 

 

Advies Raad van Toezicht    
 

Advies 
Hierbij treft u de jaarstukken 2018 aan van de Vereniging VSE. Deze jaarstukken 
geven weer hoe het Bestuur over 2018 beleid heeft gevoerd. Ook is de financiële 
weerslag van dit gevoerde beleid opgenomen. 
 
De Raad van toezicht stemt in met de inhoud van het jaarverslag en met de 
daarin opgenomen financiële verantwoording zoals gecontroleerd door de 
accountant. Wij adviseren u als Leden om dit jaarverslag inclusief de financiële 
verantwoording goed te keuren en vast te stellen. Daarmee verleent u decharge 

aan het bestuur over het gevoerde beleid en de uitvoering hiervan in het 
verslagjaar 2018. 

 

Verantwoording 
Overeenkomstig de opdracht die wij van u als Leden hebben gekregen, hebben 
wij in 2018 toezicht gehouden op de uitvoering van het beleid door het Bestuur. 
Dit toezichthouden krijgt inhoud doordat wij kennisnemen van alle relevante 
informatie, zowel aangereikt vanuit de VSE als vanuit de actualiteit. Hierover, en 
over de daadwerkelijke uitvoering van het beleid overleggen wij met het Bestuur. 
Hiertoe hebben wij regelmatig met het Bestuur vergaderd en afgestemd.  
 
In 2018 zijn twee ontwikkelingen aanwijsbaar, die bijzondere aandacht behoeven.  
 
Allereerst is dat de voorgenomen fusie met de Nederlands Gereformeerde 
Kerken. Vanzelfsprekend is hierbij voor de VSE het meest relevante aspect, de 
betekenis van deze voorgenomen fusie voor de situatie van de VSE. Immers, de 
NGK kent een andere systematiek (in de breedste zin van het woord) rondom de 
bekostiging van het emeritaat. Met het Bestuur hebben we gesproken over de 
positionering van de VSE in de gesprekken hierover met de NGK. We zijn positief 
over het gegeven dat die gesprekken nu deel uitmaken van de bredere 
afstemming met de NGK. 
 
Daarnaast is veel werk verzet ter voorbereiding op het beleidsplan 2020-2024. Met 
het Bestuur hebben wij meerdere malen gesproken over de te maken plannen en 

de te kiezen route. Dit heeft geleid tot de voorstellen zoals die in voorjaar 2019 zijn 
verkend op de regioavonden en in de ALV van juni 2019 voorliggen. 

 

Tenslotte 
Voor deze beide onderwerpen en voor alle andere zaken die zijn besproken in het 
afgelopen jaar, geldt dat wij als Raad van toezicht keer op keer bij het Bestuur 
een grote mate van deskundigheid en professionaliteit mogen opmerken. Dit 
helpt ons bijzonder bij het namens u invullen van onze toezichthoudende rol. Wij 
zijn het Bestuur hier zeer erkentelijk voor. 
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