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Notitie  
van:  Bestuur Vereniging VSE 

aan:  Leden, bijeen op de Algemene Vergadering van 19 juni 2019 

onderwerp: Indexatie 2020 en verder 

datum:  mei 2019 

 

 

Geachte leden VSE, 

 

Conform het in 2015 vastgestelde indexatiebeleid is sprake van 50% indexering als het gerealiseerde 

niveau van het dekkingspercentage gelijk of hoger ligt dan de 5-jaren prognose van Triple A.  

De prognose voor 2018 is 49,2%, daadwerkelijk gerealiseerd is 50,4%. 

  

De indexering, zoals bedoeld in artikel 5 van het uitkeringsreglement, wordt bepaald door het 

afgeleide consumentenprijsindexcijfer over de periode april 2018-april 2019.  

 

Volgens gegevens van het CBS is dit cijfer 2,02% (104,55/102,48).  

 

(N.B.: omdat vorig jaar gerekend is met het voorlopige cijfer van april 2018 (wat later is aangepast) 

wordt voor de consistentie nu ook gerekend met het voorlopige cijfer van april 2018.)  

 

Het bestuur stelt daarom voor om de indexering per 1-1-2020 vast te stellen op 1,01%.  

 

Indexatiebeleid na 2021 

Het huidige beleid loopt door tot 1 januari 2021. Indexatie vindt in principe niet plaats tenzij het 

gerealiseerde niveau van het dekkingspercentage gelijk of hoger ligt dan de 5-jaren prognose. 

Volgens dit in 2014 vastgestelde beleid was pas per 1 januari 2017 sprake van indexatie. In het 

voorjaar van 2016 was de daadwerkelijke dekking over 2015 pas bekend. Dit betekent dat de 

gerealiseerde dekking van 2019 begin 2020 bekend wordt en mogelijk nog kan leiden tot indexatie 

per 2021. 

 

Voor de periode na 2021 vraagt het bestuur in te stemmen met handhaving van het indexatiebeleid 

voor de komende 5 jaren. Dit houdt in: 

 

1. Het bestuur stelt voor in principe GEEN indexatie op ingegane uitkeringen toe te passen tenzij 

het gerealiseerde niveau van het dekkingspercentage gelijk of hoger ligt dan de 5-jaren 

prognose van Triple A. 

2. Van een eerste indexering, volgens het nieuwe indexatiebeleid, kan pas sprake zijn per 1 

januari 2022 omdat in het voorjaar van 2021 het daadwerkelijke dekkingspercentage over 

2020 bekend is. Indexering vindt dus achteraf plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde 

en aan de leden gerapporteerde dekkingspercentages. 

1. Deze methodiek wordt voor 5 jaar vastgesteld waarbij het dekkingspercentage over de jaren 

2020-2025 kan leiden tot indexering per 1 januari van de jaren 2022 tot en met 2027. 

2. Indien van indexatie sprake is dan wordt voorgesteld deze vast te stellen op 50% van het CBS-

prijsindexcijfer. 
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Het bestuur heeft de volgende redenen voor dit voorstel: 

1. De kerken hebben voor de komende vijf jaar duidelijkheid over het quotumbeleid. Er is een 

duidelijke richting ingeslagen voor de toekomst. Het bestuur wil deze duidelijkheid ook geven 

aan de kerken met predikanten, weduwen en wezen die een uitkering genieten. 

2. Het volgen van de prognose van Triple-A is een duidelijk criterium en een logische doelstelling. 

In die prognose is rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie. Pas als de prognose 

daadwerkelijk is bereikt zal indexering (achteraf) worden toegepast voor het daaropvolgende 

jaar. 

3. Gezien de financiële situatie is het bestuur van mening dat het onverantwoord is de volledige 

inflatie te compenseren. Het geheel achterwege blijven van de indexatie acht het bestuur 

ook onwenselijk. 

4. De indexatieachterstand die wordt opgelopen, doordat 50% van de inflatie wordt 

gecompenseerd, beschouwt het bestuur gezien de financiële situatie van de VSE passend 

voor predikanten, weduwen en wezen die een uitkering genieten. Op deze manier dragen 

ook zij bij aan herstel van de financiële situatie van de VSE. Het bestuur neemt hier ook in 

ogenschouw dat naast de VSE-uitkering veelal ook een AOW-uitkering wordt genoten. Het 

koopkrachtverlies van het totale inkomen zal daarom naar verwachting kleiner zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 


