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1. Inleiding en werkwijze
Al jaren onderzoekt Steunpunt Kerkenwerk (SKW) de Cijfers & Feiten binnen de
Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv).
Vanaf 2016, over het kalenderjaar 2015, zijn kerken volgens de ANBI-wetgeving
(Algemeen Nut Beogende Instelling) verplicht om inzicht te geven in hun financiële
inkomsten en uitgaven.
Eerder is een notitie opgesteld voor de GKv-kerken over het kalenderjaar 2018,
Zie [link].
In deze notitie is een vergelijking gemaakt van de financiën van de GKv-kerken en
de NGK-kerken (Nederlands Gereformeerde Kerken) over de jaren 2015-2018.
Met de nodige voorbehouden kunnen we hopelijk een globaal inzicht geven.

Meer informatie?
Over de ANBI:
…op de website SKW: [link]
…op de website van GKv [link].
Cijfers en Feiten over eerdere jaren [link].

Vragen/suggesties?
info@steunpuntkerkenwerk.nl
of
www.steunpuntkerkenwerk.nl
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2. Ontwikkeling ledenaantallen GKv- en NGK-kerken
In 1970 was het aantal GKv-leden 84.759 en het aantal NGK-leden 27.654, totaal
was dit 112.413.
In 2018 is het aantal GKv-leden 114.504 en het aantal NGK-leden 32.824, totaal is dit
147.328; dit is 30% meer dan in 1970.
In de loop van de jaren 1970 t/m 2018 was de ontwikkeling van het aantal leden bij
de kerkgenootschappen wel verschillend:
• bij de GKv-kerken was er van 1970 - 2003 een stijging van ongeveer 48%,
vanaf 2003 was er een daling van zo’n 10%.
• bij de NGK-kerken was er van 1970 - 2010 een stijging van ongeveer 20%,
daarna bleef het ongeveer gelijk.

Het percentage belijdende leden is bij beide kerkgenootschappen ongeveer 65%.
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In onderstaande afbeeldingen is de spreiding van de GKv- en NGK-leden in
Nederland weergegeven.
In de provincies Groningen, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland wonen de meeste
GKv-leden.
De meeste NGK-leden wonen in Gelderland en Utrecht. In het noorden en zuiden
van het land is het aantal NGK-leden beperkt.
Aantal GKv-leden per
provincie in 2018

Aantal NGK-leden per
provincie in 2018
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3. Inkomsten en uitgaven van de GKv- en NGK-kerken
Model/vergelijkbaarheid
Vanaf het kalender jaar 2015 zijn financiële cijfers van plaatselijke kerken
beschikbaar vanwege de ANBI-wetgeving.
Voor de GKv-kerken is dit centraal geregeld op de landelijke GKv-website. Hiervoor
wordt een bepaald model gehanteerd.
Bij de NGK-kerken wordt erop gelet dat elke plaatselijke kerk dit op de eigen
website publiceert. Over het algemeen wordt bij de NGK-kerken een eenzelfde
model gehanteerd, maar sommige kerken maken gebruik van een eigen opstelling.
Bij de inkomsten wordt bij de GKv-kerken een onderverdeling gehanteerd van
“VVB” en “collecten”, terwijl de NGK-kerken dit veelal in één bedrag weergeven.
Om een vergelijking mogelijk te maken zijn de financiële cijfers van de NGK-kerken
zoveel mogelijk in hetzelfde format gegoten.
Bij de vergelijking moeten wel enkele voorbehouden worden gemaakt.
Bij de GKv- en NGK-kerken zijn soms commissies buiten de kerkelijke financiën
werkzaam die eigenlijk wel in het financiële overzicht moeten worden
meegenomen, bijvoorbeeld voor bijdragen voor Thelogisch onderwijs, zending of
missionaire projecten.
Ook hebben sommige plaatselijke kerken gezamenlijk één kerkgebouw; dit vereist
een eigen werkwijze.
Verder zijn samenwerkingsgemeenten (CGK-/GKv-/NGK) buiten de vergelijking
gehouden omdat het lastiger is de juiste cijfers per kerkgenootschap inzichtelijk te
krijgen.
Kortom: de volledigheid van de ANBI-cijfers is een belangrijk aandachtspunt.
Inkomsten GKv en NGK
In 2018 waren de inkomsten (VVB, collecten, giften, huuropbrengst zalen, legaten
etc.) van de GKv-kerken gemiddeld € 703 per belijdend lid; van de NGK-kerken
€ 568. Op basis van de beschikbare cijfers is onderstaande grafiek te maken.

In 2015-2016 was het verschil ongeveer € 150 per belijdend lid per jaar; in 2017-2018
was het verschil zo’n € 130 per belijdend lid per jaar.
In bijlage 3 is te zien dat dit beeld in bijna alle provincies van het land te herkennen
is.
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De onderverdeling van de ontvangsten per belijdend lid in 2018 is bij de GKv-kerken
globaal 82% voor VVB, 10% voor collecten en 8% voor overige ontvangsten zoals
verhuur, legaten, classissteun en overige inkomsten.
Bij de NGK-kerken is de verhouding 91% voor VVB/collecten en 9% voor de overige
ontvangsten. Veel NGK-kerken hebben in de ANBI-publicatie waarschijnlijk de
collecten tezamen met de VVB verantwoord.
Tabel ontvangsten per belijdend lid

Uitgaven GKv en NGK
Het totaal van de uitgaven van de GKv- en NGK-kerken ligt wat dichter bij elkaar
dan de inkomsten.
Tabel uitgaven per belijdend lid

De uitgaven voor het pastoraat liggen bij de GKv-kerken op een hoger peil.
Gemiddeld is het aantal leden per predikant bij beide kerkgenootschap redelijk
vergelijkbaar.
Het verschil kan waarschijnlijk grotendeels worden verklaard doordat de bijdrage
voor emeritering van predikanten vanaf 2015 fors is verhoogd (plus € 28 per
belijdend lid). Deze verhoging is nodig om het tekort bij de emeritaatsvoorziening in
maximaal 25 jaar weg te werken. De emeritaatskosten worden in de toekomst, met
een dalend aantal GKv-leden, anders een te hoge financiële last.
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Bij de GKv-kerken wordt vooral uitgegaan van “vrij-wonen” voor de predikanten.
De reguliere aanname voor de kosten van ‘vrij-wonen’ is 17,5 % van het brutotraktement. Een deel van de onderhouds-/rente-/afschrijvingskosten van de kerk
hoort dan eigenlijk bij traktementskosten van de predikant, maar zijn in de ANBIcijfers meegenomen bij de huisvestings-, afschrijvings- en rentekosten.
Bij de NGK-kerken zijn vaker andere vormen van wonen voor de predikant aan
de orde, zoals de predikant die zelf een woning huurt of zelf heeft gekocht.
Bij de cijfers van de quota is waarschijnlijk een verschil in rubricering van de kosten
aan de orde. Het is opvallend dat bij de GKv-kerken het quotum € 40 hoger is dan
bij de NGK-kerken, terwijl de kosten de kerkelijke organisatie bij de GKv-kerken
ongeveer € 30 lager zijn dan bij de NGK-kerken.
De Regiegroep NGK-GKv heeft voor de Synode en Landelijke Vergadering
onderzoek gedaan naar de quota voor het landelijk kerkverband van de GKv- en
NGK-kerken. Zie rapport Regiegroep NGK-GKv [link].
Op pag. 40 blijkt dat voor het landelijk kerkverband (excl. VSE, zending) voor de
GKv-kerken in 2019 een quotum geldt van € 24,84 per kerklid, voor de NGK-kerken is
dit € 19,40 per kerklid. Bij de NGK-kerken is dit € 5,44 per kerklid lager.
Omgerekend naar belijdende leden is dit voor de GKv-kerken € 38 en voor de NGKkerken € 31 (een verschil van € 7 per belijdend lid).
De andere quota bij de GKv-kerken zijn: zending/missionaire projecten, Steunpunt
Kerkenwerk, Stichting Evangelie en Moslims en regionale quota voor classis en
hulpbehoevende kerken.
Op basis van de gepubliceerde ANBI-gegevens is bij de NGK-kerken niet precies te
achterhalen welke quota/kosten hierbij zijn verantwoord.
Ook bij de uitgaven voor kerkgebouw en aflossing/afschrijving kan een verschil
bestaan in de rubricering van verschillende kostensoorten.
De uitgaven voor kerkgebouw en afschrijving liggen bij de NGK-kerken op een
lager peil. Dit kan te maken hebben met een verschillende geschiedenis in de
afgelopen tientallen jaren.
De NGK-kerken zijn ontstaan rond 1970, tot 2010 is het aantal NGK-leden gestegen
met zo’n 20%. De meeste investeringen zullen in de jaren 1970-1980 gedaan zijn. Bij
een afschrijvingsperiode van 30-40 jaar zijn deze in 2018 vrijwel geheel
afgeschreven (c.q. de opgenomen hypotheek is vrijwel geheel afgelost).
In de periode 1970 t/m 2005 is het aantal leden van de GKv-kerken gestegen met
ongeveer 48%. Dit vergde waarschijnlijk in een latere periode extra investeringen
welke in de periode 2015-2018 nog niet geheel zijn afgeschreven (c.q. leningen aan
de bank nog niet geheel afgelost).
Cumulatief saldo van de leningen/hypotheken van alle GKv-kerken
(naar opgave van de plaatselijke kerken):

31-12-2014
31-12-2015
31-12-2016
31-12-2017
31-12-2018

Stand leningen/hypotheek

aflossing/afschrijv.

42.300.000
39.200.000
36.100.000
33.600.000
32.200.000

2.100.000
2.300.000
2.400.000
2.400.000
2.100.000

(de opgaven/mutaties van plaatselijke kerken sluiten niet aan bij de eindsaldi aan het einde van het jaar)
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Jaarlijkse saldo overschot/tekort per belijdend lid GKv en NGK
In 2018 hadden alle GKv-kerken cumulatief een financieel overschot van ongeveer
€ 2 miljoen. In 2017 was dit € 1,2 miljoen, in 2016 en 2015 was dit ook ongeveer € 2
miljoen.
Dit was een tekort of overschot nadat toevoegingen aan de ‘reserveringen’ zijn
gedaan en ‘aflossingen’ betaald aan de bank (en/of afschrijvingen geboekt).
Vanaf 2017 is het gehele beschikbare bedrag van spaargeld (vrij-beschikbaar en
beschikbaar voor een doelbestemming) van alle plaatselijke GKv-kerken hoger dan
de aangegane verplichtingen (hypotheek/leningen).
Bij de NGK-kerken was het overschot in de afgelopen lager, in 2015 en 2018 was er
zelfs een tekort.
Overschot/tekort per belijdend lid
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BIJLAGEN
Bijlage 1 Ontwikkeling ledenaantallen
Ontwikkeling ledenaantallen GKv

Ontwikkeling ledenaantallen NGK
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Bijlage 2 Inkomsten en uitgaven per jaar
Inkomsten en uitgaven van GKv-kerken die vergelijkbare cijfers leverden

Inkomsten en uitgaven van NGK-kerken die vergelijkbare cijfers leverden
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Bijlage 3 Inkomsten per belijdend lid per provincie
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Bijlage 4 Uitgaven per belijdend lid per provincie
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Bijlage 5 Saldo per belijdend lid per classis 2018
Saldo per classis GKv-kerken 2018
(Inkomen is VVB,collecten, giften, incl. zaalhuur, legaten, overige bijzondere inkomsten)

Saldo per classis NGK-kerken 2018
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Bijlage 6 Saldo per belijdend lid per provincie 2015-2018
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