ORDEREËLING
VIR EMERITAATSVERSORGING
MET BEHULP VAN DIE
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST

1. WYSE VAN VERSORGING
Die onderhoud van ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes asook van die
predikantsweduwee en –wese (afk. EPPWenW), geskied volgens KO, artt.13 en
20 deur die kerk wat hy laaste gedien het, en in die geval van professore deur
die kerke gesamentlik, soos verteenwoordig deur die betrokke Kuratorium. Die
kerke handhaaf ‘n ooreenkoms om mekaar in hierdie versorging tot hulp te wees.
Een van die metodes waarop die Kerke (soos op die Ledelys) aan hierdie
ooreenkoms voldoen, is met behulp van die Emeritaatstrust, en wel by wyse van
hulp aan sodanige Kerke vir die versorging van:
(i) Predikante wat voor 1/7/1994 geëmeriteer het en hulle afhanklikes
(ii) Predikante wat soos op 30/6/1994 op die Versorgingslys was en hulle
afhanklikes.
2. VERSORGINGSMIDDELE
2.1 Die middele vir die onderhoud van die EPPWenW word voorsien langs die weg
van:
2.1.1 Verpligte ramings en kollektes soos deur die “Gereformeerde Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie” bepaal (kyk in dié verband ook punt 11)
2.1.2 Vrywillige bydraes deur kerke en individue.
2.1.3 Die beleggingsopbrengs en indien nodig, die kapitaal van die
Emeritaatstrust.
2.2 Die Emeritaatstrust is nie ‘n pensioenfonds vir predikante nie maar wel ‘n
Reserwefonds wat aan die meewerkende kerke behoort en wat opgebou
is/word om die ramings vir emeritaatsversorging haalbaar vir dié kerke te hou.
2.3 Die grootte van die ramings, die aantal verpligte kollektes en die insameling van
vrywillige bydraes word deur die vergadering van die Gereformeerde Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal, op aanbeveling van die Trustees van
die Emeritaatstrust aan die hand van die bevindings en advies van die Aktuaris.
3. TRUSTEES VAN DIE EMERITAATSTRUST
3.1 Elke vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie benoem Trustees vir die Emeritaatstrust, soos deur die Reglement
van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal.
3.2 Die mandaat van hierdie Trustees is soos deur die Reglement van die
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie bepaal.

4. AKTUARIS
Elke vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie magtig die Trustees om ‘n Aktuaris te benoem, wat aan die Trustees,
soos deur hulle versoek, deskundige hulp en advies moet bied wat drie-jaarliks ‘n
aktuariële evaluering moet maak van die Emeritaatstrust met ‘n rapport aan die
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, wat vooraf aan die
Trustees voorgelê moet word.
5. DIE ADMINISTRATIEWE BURO
5.1 Die Administratiewe Buro is verantwoordelik vir die invordering van die ramings
en kollektes, die administrasie van die gelde en die uitkeer van die
emeritaatsonderhoud namens die Kerkraad/Kuratorium. Hieroor word volledige
rapport aan die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie
gedoen terwyl die Trustees van die Emeritaatstrust ten minste jaarliks op
hoogte gebring word met die stand van sake. Die Administratiewe Buro dien as
adres vir die Trustees.
5.2 Die Emeritaatsonderhoud word as traktement maandeliks vooruit deur die
Administratiewe Buro uitgekeer. Hoewel hierdie onderhoud om praktiese redes
namens die Kerkraad/Kuratorium direk aan die versorgde uitbetaal word, kan
die Trustees op gemotiveerde versoek van die betrokke Kerkraad/Kuratorium
reël dat dit oorbetaal word aan die versorgde se Kerkraad/Kuratorium, of aan ‘n
instansie wat die betrokkene se versorging behartig.
6. VLAK VAN VERSORGING
6.1 Aan die hand van die bevindings van die Aktuaris en die aanbevelings van die
Trustees, en in die lig van heersende lewenskoste, stel elke vergadering van
die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie ‘n Basisbedrag
vas wat in die reël as eervolle versorging beskou word. Hierdie Basisbedrag
word jaarliks deur die Trustees aangepas in ooreenstemming met die besluite
van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, tot met die
volgende vergadering van die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie, aan wie die Trustees aanbevelings moet maak oor die toekomstige
versorgingsvlak.
6.2 Om Kerke/Kuratorium in staat te stel om hul EPPWenW te versorg, word die
volgende formule gebruik:
6.2.1 Versorging vir ‘n egpaar:
Ouderdom op 1/7/1994 min 27* X Basisbedrag
38
Vir predikante wat voor ouderdom 27 bevestig is, word ouderdom tydens
bevestiging hier gebruik, met die voorbehoud dat 100% van die Basisbedrag
steeds die maksimum sal wees.
6.2.2
Enkelpersoon: 70% van 6.2.1.
6.2.3
Afhanklike kind waarvan een of albei ouers nog leef: 10% van 6.2.1.
6.2.4
Afhanklike kind waarvan albei ouers oorlede is: 20% van 6.2.1.
6.3 Vir predikante/professore wat vanweë hul diens as predikant/professor tot
ander Pensioenfondse bygedra het, bv. Staats- of Universiteitspensioen, word
die aantal diensjare waartydens tot sodanige Pensioenfonds bygedra is,
afgetrek van die boonste faktor in die breuk by 6.2.1.
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6.4 Waar ‘n predikant uit sy diens getree het, voor 1/7/1994 na die bediening
teruggekeer het en dan emeriteer, word die aantal diensjare waartydens hy
voor 1/7/1994 buite die bediening gestaan het afgetrek van die boonste faktor in
die breuk by 6.2.1.
6.5 Hierdie Emeritaatsonderhoud is nie aan ‘n bepaalde salaris gekoppel nie, maar
dien daartoe om die kerke in staat te stel om volgens hierdie Ordereëlings
Emeritaatsversorging te bied soos die Kerkorde dit vereis.
6.6 In gevalle waar emeriti jonger as 65 wat nie ingevolge art.6.8 van hierdie
Ordereëling op ‘n aangepaste vlak versorging ontvang nie, ‘n kerklike diens
verrig of ‘n pos beklee of ‘n bedryf beoefen waarmee substansiële inkomste
verkry word, rus die onus op die emeritus en sy Kerkraad en/of Kuratorium
waaronder hy ressorteer om die Trustees daarvan in kennis te stel. Die
Trustees ontvang die bevoegdheid om navraag hieroor te doen en om na
onderlinge oorlegpleging met die emeritus en sy Kuratorium en/of Kerkraad oor
sy versorging uit die Emeritaatstrust te besluit om te verseker dat die emeritus
nie oorversorg is nie en dat die beginsel van gelyke versorging sover moontlik
plaasvind. Indien so ‘n emeritus se emeritusversorging verminder sou word,
moet dit jaarliks deur die Trustees of op versoek van die Kuratorium of die
Kerkraad in heroorweging geneem word.
6.7 In die geval van besondere behoeftes by ‘n emeritus-predikant, predikantsweduwee of wese rig die betrokke Kerkraad/Kuratorium ‘n behoorlikgemotiveerde versoek tot die Trustees vir groter uitkerings. Hierdie verhoogde
uitkerings geld die volgende:
6.7.1
Alle EPPWenW wat net deur middel van meewerking tot die Emeritaatstrust
versorg word en reeds op 30/6/1994 verhoogde versorging kragtens hierdie
reëling ontvang het.
6.7.2
Addisionele versorging onder hierdie reëlings sal, wat nuwe aansoeke na
1/7/1994 betref, slegs tot en met 30 Junie 2004 toegestaan word, en wel in
hoogs verdienstelike gevalle van besondere omstandighede, wat jaarliks
deur die Trustees geëvalueer moet word.
6.8 Indien ‘n predikant/professor om nie-mediese redes voor ouderdom 65
emeriteer, sal die versorgingsbedrag in 6.2.1 sowel as die subsidiëring van die
Mediese Skema bydraes soos volg aangepas word:
Ouderdom emeritering
% van Basisbedrag
Na 64 maar voor 65
:
92%
na 63 maar voor 64
:
84%
na 62 maar voor 63
:
76%
na 61 maar voor 62
:
68%
na 60 maar voor 61
:
60%
na 59 maar voor 60
:
56%
na 58 maar voor 59
:
52%
na 57 maar voor 58
:
48%
na 56 maar voor 57
:
44%
na 55 maar voor 56
:
40%
(By emeritering om mediese redes word die versorging deur die versekering in
die Pensioenfonds behartig en nie deur die Emeritaatstrust nie.)
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7. AANVANG VAN VERSORGING
7.1 Die emeritaatsonderhoud van ‘n predikant/professor neem ‘n aanvang op die
eerste dag van die maand wat volg op die maand waartydens hy geëmeriteer
het, en nadat die Kerkraad/Kuratorium behoorlik kennis gegee het aan die
Trustees met voorlegging van die nodige stukke.
7.2 Ondanks die feit dat predikante (wat in diens te sterwe kom) se afhanklikes
deur middel van die GKSAPPF versorg word, sal die predikantsweduwee en –
wese die volle reg hê op die gebruik van die pastorie en/of toelaes soos wat
van toepassing was vir huisvesting van die predikant, vir ‘n tydperk van
hoogstens ses maande.
8. BEËINDIGING VAN VERSORGING
8.1 Dit is die verantwoordelikheid van die Kerkraad/Kuratorium waaraan ‘n
EPPWenW volgens KO, artt.13 en 20 verbonde is, om dadelik die Trustees in
kennis te stel van ‘n versorgde se afsterwe, sodat die onderhoud vir die
oorledene gestaak en, indien toepaslik, versorgingsaanpassings vir die gesin
gedoen word.
8.2 Indien ‘n predikant/professor ingevolge KO, artt.79 en 80 uit sy amp afgesit
word of volgens art.12 oorgaan tot ‘n ander staat van lewe, het hy en sy gesin
geen aanspraak op uitkerings of onderhoud kragtens artt.13 en 20 nie. As daar
‘n bestaansnood by die gesin van die gewese predikant/professor is, word
bystand volgens art.25 aan hulle verleen deur die kerk waarvan hulle lidmate is,
indien nodig met die medewerking van ander kerke. Hierdie medewerking
geskied met die hulp van ‘n Ondersteuningsfonds, waarvan die Ordereëlings
vervat is in die Acta van die Nasionale Sinode van 1994:238-241.
8.3 As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die kerk beëindig
(word), is die kerkraad waar die predikant gedien het verantwoordelik vir die
finale besluit van die versorging van die predikantsweduwee. Die kerkraad stuur
‘n volledig gemotiveerde versoek aan die Trustees wat dan aan die hand van
die toeligting met die onderhoud voortgaan.
8.4 Emeriti wat terugkeer tot die aktiewe bediening: (jonger as 65 en voor 1/7/1994
geëmeriteer):
8.4.1
Sodra ‘n emerituspredikant weer aktief tot die bediening toetree, hetsy by
die gemeente waar hy geëmeriteer het, hetsy as gevolg van beroep en
bevestiging in ‘n ander gemeente, staak die onderhoud wat hy en sy
afhanklikes uit die Emeritaatstrust gekry het en tree hy toe tot die GKSA
Predikante Pensioenfonds. By latere emeritering word hy dan soos volg uit
die Emeritaatstrust versorg: “Ouderdom op 1/7/1994” in die formule onder
6.2.1 word vervang met “ouderdom tydens toetrede tot die GKSA Predikante
Pensioenfonds.”
Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke Kerkraad om die Trustees
daarvan in kennis te stel.
8.4.2
Indien so ‘n predikant binne een jaar na hertoetrede tot die aktiewe
bediening en inskakeling by die Pensioenfonds weer as gevolg van
dieselfde siektetoestand moet emeriteer en gevolglik op grond van die “eenjaar-uitsluitingsklousule” nie kwalifiseer vir ongeskiktheidsvoordele onder die
Pensioenfondsportefeulje nie, word hy en sy afhanklikes weer, op versoek
van sy Kerkraad, kragtens KO, art.13 uit die Emeritaatstrust verder versorg.
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‘n Predikant wie se emeritaat opgehef is, nie deur die Kerkraad (waar hy
aanvanklik geëmeriteer het) in diens geneem en versorg kan word nie en
gevolglik kragtens KO, art.11 aan die kerkverband vir beroeping bekend
gestel word en op ‘n beroep wag, word, op versoek van die betrokke
Kerkraad, uit die Emeritaatstrust kragtens KO, art.13 versorg vir hoogstens
die tydperk wat in terme van KO, art.11 deur die Kerkraad met goedkeuring
van die Klassis en advies van die Deputate van die Part. Sinode bepaal is.
8.5 In ‘n besondere geval waar ‘n emerituspredikant (wewenaar) met ‘n
emeritusweduwee van die GKSA in die huwelik tree, moet die betrokke
Kerkraad/Kuratorium die Trustees onverwyld van die hertroue in kennis stel.
Die versorging word soos volg hanteer:
8.5.1
Die versorging van die egpaar is 70% van die brutobedrag uit die EVT soos
in die geval van ‘n predikant wat voor 30-06-1994 geëmeriteer het sowel as
die 70% van die brutobedrag uit die EVT in die geval van ‘n
emerituspredikant wat voor 30-06-1994 gesterf het, OF
8.5.2
Die versorging van die egpaar is 70% van die persentasie van die
brutobedrag uit die EVT soos in die geval van ‘n predikant wat na 30-061994 geëmeriteer het sowel as die 70% van die persentasie van die
brutobedrag uit die EVT in die geval van ‘n emerituspredikant wat na 30-061994 gesterf het.
8.5.3
Die status quo word dus by beide die emerituspredikant (wewenaar) en
emeritusweduwee se voordele uit die versorgingsbedrag behou.
8.6 In ‘n besondere geval waar ‘n predikant wat medies ongeskik verklaar is en ‘n
maandelikse inkomste van die versekeraars ontvang het, voor die ouderdom 65
jaar te sterwe kom, word die weduwee en/of enige afhanklike kinders soos volg
versorg:
8.6.1 Weduwee: 70% van 6.2.1.
8.6.2 Afhanklike kind(ers): 10% van 6.2.1.
8.6.3 Afhanklike kind(ers) waarvan beide ouers oorlede is: 20% van 6.2.1.
8.4.3

9. ONDERHOUD VAN PREDIKANTSWESE
9.1 Die eie of wettig-aangenome kinders van ‘n emerituspredikant word
ooreenkomstig art.6.1 van hierdie Ordereëlings onderhou tot op die 18e
verjaarsdag.
9.2 Die kerklike versorging staak wanneer die predikantskind 18 jaar oud word of
voor die ouderdom in die huwelik tree of selfversorgend word of die lidmaatskap
van die kerk beëindig (word). Die betrokke ouer/voog en Kerkraad/Kuratorium
moet die Trustees betyds/spoedig hiervan in kennis stel.
9.3 Indien voortsetting van die onderhoud van ‘n predikantskind nodig geag word
na die 18e verjaarsdag (bv. vir voltydse studie wat nie volledig deur die ouer
bekostig kan word nie), moet die betrokke Kerkraad/Kuratore jaarliks ‘n
behoorlik gemotiveerde versoek rig aan die Trustees, wat by die lig hiervan
oordeel of onderhoud voortgesit moet word, en indien wel, tot watter mate.
9.4 As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die kerk beëindig
(word) terwyl die predikantskinders jonger as 18 jaar en steeds lidmate van die
kerk is, kwalifiseer die kinders steeds vir versorging volgens KO, art.20 tensy
dat hulle wettiglik deur die stiefvader aangeneem word.
10. MEEWERKENDE KERKE : PREDIKANT E/PROFESSORE VIR WIE SAMEWERKING GESKIED
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10.1

10.2
10.3

Alle Kerke wat volgens die Ordereëlings op 30/6/1994 saamgewerk het in die
versorging van hul emeriti, soos vervat in die Ledelys wat deur die Sinode van
1997 gepubliseer is in terme van die besluit van die Sinode van 1994, asook
Kerke wat uit hulle afgestig of saamgevoeg word, werk in terme van hierdie
Ordereëlings saam in die versorging van EPPWenW.
Alle Kerke in 10.1 genoem, bly verplig om ramings te betaal tot die
Emeritaatstrust kragtens hierdie Ordereëlings.
Slegs vir predikante/professore wat per Versorgingslys soos in 10.1 kragtens
beroepsbrief geregtig was op emeritaatsversorging op 30/6/1994, sal Kerke
toekennings ontvang kragtens hierdie Ordereëlings.

11. RAMINGSVERSPREIDING
11.1 Ten einde kleiner Kerke wat per lidmaat meer as groter kerke tot die
GKSAPPF moet bydra tegemoet te kom, word die gemiddelde ramings per
belydende lidmaat soos vasgestel, op ‘n geweegde basis toegepas, in
ooreenstemming met die tabel wat vir 1994 vasgestel is, soos opgeneem in
die Acta van Sinode 1994:256, welke tabel jaarliks deur die Trustees getoets
moet word aan die hand van die totale begroting.
11.2 Kerke wat vakant raak en nie binne drie maande tot beroeping oorgaan nie,
sal vanaf datum van vakantskap die ramings betaal soos in kolom 3 van die
tabel, met as minimum die gemiddelde raming per lidmaat wat oor die hele
kerkverband vereis word. Dit geld ook vakante Kerke wat van die dienste van
‘n emerituspredikant gebruik maak.
11.3 Vir die kriterium “lidmate per predikant” word slegs predikante vir wie die
Kerkraad tot die GKSAPPF bydra, in berekening gebring. Predikante wat
kragtens
hul
diens
as
predikant/professor
aan
ander
Pensioen/Voorsorgfondse behoort, asook predikante wat nie tot die
GKSAPPF toegetree het nie, word nie by hierdie kriterium in aanmerking
geneem nie.
11.4 Die Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie stel die vereiste
raming per belydende lidmaat vas, waarna die Trustees dit van jaar tot jaar
aanpas tot en met die volgende vergadering van die Gereformeerde Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie.
12. GEREFORMEERDE KERKE EMERITAATSVERSORGINGS-KOMBINASIE
Die pligte, verantwoordelikheid en werkswyse van die Gereformeerde Kerke
Emeritaatsversorgingskombinasie sal wees soos in die Reglement van die
Gereformeerde Kerke Emeritaatsversorgingskombinasie vasgestel.
13. WYSIGING VAN VORIGE ORDEREËLINGS
Die Ordereëlings soos goedgekeur deur die Sinode van 1991 word herroep en
deur hierdie Ordereëlings vervang. Vir motivering en historiese aanloop tot die
Ordereëlings word hiermee na die Ordereëlings van 1991 verwys (Acta
1991:284-295), asook die besluite van die Sinode van 1994 in hierdie verband.
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