
Emeritaat in zicht

De	dag	is	bestemd	voor	a.s.	emeriti	en	hun	
partners.	Predikanten	die	geboren	zijn	in	
1954	–	voor	zover	bekend	uit	onze	leden-
administratie	en	gegevens	van	de	PKN	–	
hebben	een	persoonlijke	uitnodiging	
ontvangen.	Met	(vroeg-)pensioen	gaan	
brengt	veranderingen	met	zich	mee.	Ook	
wanneer	u	een	wachtgeld	of	arbeidsonge-
schiktheidsuitkering	ontvangt,	gaan	er	
zaken	voor	u	veranderen.	Daarnaast	zijn	er	
meer	kerken	en	instellingen	die	hun	pensi-
oenvoorziening	voor	predikanten	hebben	
ondergebracht	bij	PFZW.	Wanneer	u	geen	
uitnodiging	kreeg	maar	wel	interesse	hebt	
bent	u	ook	welkom.	Of	wanneer	u	zich	al	
wat	vroeger	wilt	oriënteren,	of	een	tweede	
keer	op	prijs	stelt.	De	belangstelling	en	
waardering	van	deelnemers	aan	deze	dagen	
is	voor	ons	een	aanmoediging	ermee	door	
te	gaan.	

Pensioenopties bij emeritaat

PFZW-directeur	Peter	Borgdorff	spreekt	op	
deze	dag	over	actuele	ontwikkelingen	bij	de	
pensioenfondsen.	In	klare	taal	belicht	hij	

ingewikkelde	zaken,	en	geeft	hij	antwoord	
op	uw	vragen.	Pensioenvoorlichter	Jan	
Breunesse	van	PFZW	informeert	u	uit-
voerig,	deskundig	en	lichtvoetig	over	
pensioenen,	vooral	over	de	keuzemogelijk-
heden	die	u	hebt	bij	het	aanvragen	van	uw	
eigen	pensioen:	vroeger	of	later,	uitruil	van	
ouderdomspensioen	en	partnerpensioen,	
en	de	zogeheten	hoog-laag	opties.	Juist	het	
partnerpensioen	krijgt	aandacht,	omdat	
een	deel	van	de	predikantspartners	weinig	
eigen	pensioen	hebben	opgebouwd.	
Tijdens	en	na	de	presentatie	kunt	u	vragen	
wat	u	wilt.	U	kunt	uw	vraag	ook	vooraf	
opsturen	naar	bnp@predikanten.nl,	dan	
krijgt	u	zeker	antwoord.	Daarnaast	krijgt	u	
informatie	over	uw	kerkelijke	positie	als	
emeritus.	Hoe	kun	je	als	emeritus	een	bij-
drage	blijven	leveren	aan	kerkenwerk	en	
vrijwilligerswerk?	Tijdens	de	koffiepauzes	
en	de	lunch	kunt	u	bijpraten	met	collega’s	
van	dezelfde	jaargangen.

Spelenderwijs verkennen

Wie	zich	vast	wil	oriënteren	op	het	pen-
sioen	kan	spelenderwijs	de	mogelijk-

heden	verkennen	met	
de	Pensioenplanner	
van	PFZW.	U	maakt	een	
account	aan,	of	logt	in	
met	uw	DigiD,	en	kunt	
aan	de	slag.	Ook	als	u	nog	
een	aantal	jaren	te	gaan	
hebt	voor	het	pensioen	
doet	u	er	goed	aan	eens	te	
kijken	hoeveel	pensioen	
u	hebt	opgebouwd,	en	
wat	u	te	zijner	tijd	kunt	

verwachten.	De	Pensioenplanner	van	PFZW 
heeft	(nog)	wel	een	beperking:	u	kunt	de	
varianten	verkennen	bij	vervroegd	pen-
sioen,	maar	niet	bij	uitgesteld	pensioen.	
U	kunt	het	pensioen	overigens	ruim	van	
tevoren	aanvragen,	zes	tot	vier	maanden:	
dan	weet	u	op	tijd	waar	u	aan	toe	bent.	

Kees Posthumus

Als	afsluiting	van	de	dag	is	er	een	optreden	
van	Kees	Posthumus.		We	vroegen	hem	
speciaal	voor	a.s.	emeriti	een	programma	
samen	te	stellen	van	verhalen,	fabels	en	
liedjes	rond	afscheid	en	vertrek,	ouder	
worden	en	levenswijsheid.	Kees	Posthumus	
trad	vaak	op	als	verhalenverteller,	en	trekt	
momenteel	door	het	land	met	een	nieuwe	
voorstelling	over	Esther.

Pensioenopbouw bij wachtgeld

Predikanten	van	de	Protestantse	Kerk	die	
na	een	gedwongen	losmaking	van	hun	
gemeente	een	wachtgelduitkering	ont-
vangen	blijven	pensioen	opbouwen.	Onder	
het	voormalige	Pensioenfonds	Predikanten	
liep	de	opbouw	van	pensioen	door	over	de	
volledige	wachtgeldperiode,	naar	rato	van	
het	wachtgeldpercentage.	Deze	praktijk	is	
voortgezet	bij	de	overgang	naar	het	pensi-
oenfonds	PFZW	in	2012.	Dit	bleek	in	strijd	
met	het	pensioenreglement	van	PFZW.	Voor	
wie	niet	meer	in	actieve	dienst	is	kent	
PFZW	alleen	de	mogelijkheid	van	‘vrijwil-
lige	voortzetting’	voor	een	periode	van	
maximaal	drie	jaar.	Dit	terwijl	de	duur	van	
de	wachtgelduitkering	maximaal	zeven	jaar	
is.	Het	nieuwe	regime	ging	in	per	1	juli	
2017.	Vrijwillige	voortzetting	betekent	
allereerst	dat	je	als	predikant	de	keuze	hebt	
al	of	niet	de	pensioenopbouw	naar	rato	van	

Op dinsdag 9 oktober vindt de jaarlijkse Pensioenvoorlichtingsdag voor a.s. 
emeriti plaats in het gebouw van PGGM te Zeist.  Een dag over emeritaat en 
pensioen, voor ontmoeting met leeftijdgenoten, actuele informatie van het 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn en een optreden van Kees Posthumus.
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het	wachtgeldpercentage	voort	te	zetten.	
Ook	kun	je	ervoor	kiezen	de	pensioen-
opbouw	voor	100%	voort	te	zetten:	in	dat	
geval	draagt	de	kerk	het	volledige	‘werkge-
versdeel’	van	de	premie.	Voor	ieder	geldt	
echter:	na	drie	jaar	eindigt	de	mogelijkheid	
van	vrijwillige	voortzetting	van	pensioen-
opbouw	bij	PFZW.

Boekenwurm Henk Bosch

Emeritaat	gaat	vaak	samen	met	verhuizing	
naar	een	kleinere	woning,	waar	voor	
boeken	minder	ruimte	is.	Of	het	moment	
komt	dat	je	besluit	je	bibliotheek	weg	te	
doen,	al	houden	velen	die	boeken	liever	als	
een	‘wolk	van	getuigen’	om	zich	heen.	In	
P&S	van	augustus	2012	stond	een	interview	
met	‘boekenwurm’	Henk	Bosch.	Sindsdien	
is	hij	vaste	gast	op	onze	pensioenvoorlich-
tingsdagen	–	op	9	oktober	is	dat	voor	de	
laatste	keer.	Hij	gaf	15	jaar	boeken	een	
nieuwe	bestemming	onder	het	motto	
‘Mensen	helpen	mensen’,	en	stopt	er	nu	
mee.	Hij	heeft	een	opvolger	gevonden	in	
zijn	vriend	Wim	Westland,	en	blijft	nog	
enige	tijd	betrokken	op	de	achtergrond.	

Lid blijven van de Bond

Wanneer	u	met	emeritaat	gaat	kunt	u	uw	
lidmaatschap	omzetten	in	dat	van	emeritus- 
	lid.	Dat	kost	maar	een	derde	van	de	
gewone	contributie.	U	moet	dat	wel	voor	
1	december	2018	aan	ons	opgeven.	Meestal	

blijft	men	lid,	toch	horen	we	regelmatig:	
waarom	zou	ik	lid	blijven	wanneer	ik	niet	
meer	als	predikant	werkzaam	ben?	Wel:	er	
zijn	emeriti	die	hulpdiensten	verrichten	en	
voor	wie	het	werk	niet	voorbij	is.	Ook	afge-
zien	daarvan	kunt	u	als	emeritus	betrokken	
blijven.	De	Bond	werkt	ook	voor	gepensio-
neerden.	Sinds	2014	is	de	BNP	collectief	lid	
van	de	belangenvereniging	pensioenge-
rechtigden	PFZW:	de	BPP,	vereniging	van	
gepensioneerden	in	de	gezondheidszorg.	
Verder	organiseren	wij	een	jaarlijks	
Emeriti	dag	(zie	elders	in	dit	nummer).	Lid	
blijven	is	ook	een	kwestie	van	solidariteit:	
het	werk	van	de	Bond	steunen	voor	jonge	
collega’s.	En	voor	collega’s	die	nog	weleens	
uit	preken	gaan	of	hulpdiensten	verrichten:	
de	contributie	blijft	fiscaal	aftrekbaar!

Huisvesting

Anders	dan	in	andere	beroepen	moet	een	
predikant	die	met	pensioen	gaat	(meestal)	
ook	verhuizen.	Daarover	moet	je	op	tijd	
plannen	maken,	het	is	niet	eenvoudig	een	
geschikte	en	betaalbare	woning	te	vinden.	
Wie	ruim	voor	zijn	emeritaat	verhuist	
loopt	wel	de	verhuiskostenvergoeding	mis:	
het	recht	op	vergoeding	is	er	(in	de	PKN)	
pas	vanaf	één	jaar	voor	de	datum	van	het	
emeritaat.	

De wandelgangen

Naast	het	officiële	programma	kennen	deze	
dagen	een	officieus	programma:	in	de	wan-
delgangen.	Er	worden	tips	uitgewisseld	

over	praktische	zaken	als:	hoe	
vind	je	een	geschikte	woning,	
wat	doe	je	met	je	boeken	als	je	
je	bibliotheek	gaat	inkrimpen?	
En	je	merkt	dat	er	verschillend	
gedacht	wordt	over	door-
werken	na	de	AOW-gerechtigde	
leeftijd.	Sommigen	kunnen	het	
werk	niet	loslaten,	anderen	
doen	het	omdat	ze	anders	
financieel	niet	rondkomen.	
Maar	ik	hoor	vooral:	je	moet	
van	ophouden	weten.	

PGGM 

Het	100-jarig	jubileum	van	de	
Bond	was	aanleiding	dit	jaar	

een	andere	locatie	te	zoeken:	het	PGGM-
gebouw	te	Zeist.	Het	kantoor	van	PGGM	is	
gevestigd	aan	de	Noordweg	Noord	150,	
3704 JG		Zeist.	Komt	u	met	de	auto	en	
gebruikt	u	een	navigatiesysteem?	Voer	dan	
huisnummer	148	in.	Nummer	150	is	in	de	
meeste	navigatiesystemen	niet	bekend.	
Komt	u	met	openbaar	vervoer:	Vanaf	
station	Driebergen/Zeist	gaan	de	bussen	50 
en	71	richting	Zeist.	Vanaf	Utrecht	
Centraal	Station	gaat	bus	50	richting	Zeist.	
Stap	uit	bij	halte	‘Jordanlaan/Kroostweg-
Noord’.	Verdere	informatie	vindt	u	door	te	
zoeken	op	de	trefwoorden	‘PGGM’	en	‘rou-
tebeschrijving’,	en	op	de	BNP-website.	
Parkeren	kunt	u	in	de	grote	parkeergarage:	
volg	het	bord	‘parkeren	bezoekers’,	en	de	
aanwijzingen	van	de	parkeerwacht.	u

Pensioenvoorlichting BNP/PFZW

Datum:  9 oktober 2018

Plaats: PGGM, 

 Noordweg Noord 150, 

 3704 JG Zeist

Route: zie www.predikanten.nl

Tijd: 10.15 - 15.30  uur

Zaal open: 09.30  uur

Aanmelden:  tot uiterlijk 25 september

  bnp@predikanten.nl

Kosten: leden met hun partners 

 gratis, niet-leden € 25,00

Hoofdingang PGGM
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