
Reglement Taakverlichting Oudere Predikanten 
De Taakverlichting Oudere Predikanten is 

• een landelijk gefinancierde faciliteit voor taakverlichting,  
• die tegemoet komt aan het met de leeftijd zwaarder worden van het ambtelijk werk en 
• die beoogt dat de predikant het ambt tot de pensioendatum blijft vervullen. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a TOP-regeling: 

het door de Landelijke Vergadering Apeldoorn 1994 van de Nederlands 
Gereformeerde Kerken genomen besluit 1(7e zitting, 29 oktober 1994, nadien 
gewijzigd) met betrekking tot taakverlichting voor oudere predikanten. 

b Commissie:   
de Commissie Arbeidszaken, die door de Landelijke Vergadering is belast met 
uitvoering van de TOP-regeling 2. 

c Predikant: 
degene die overeenkomstig artikel 5 tot en met 8 Akkoord voor Kerkelijk 
Samenleven aan een gemeente is verbonden.  

Artikel 2 Periode van taakverlichting 
De vroegste ingangsdatum van de taakverlichting is de eerste van de maand drie jaar 
voor de ingangsdatum van de AOW. Op de ingangsdatum moet de predikant de tien 
voorafgaande jaren de NGK als zodanig hebben gediend. De taakverlichting eindigt 
op de ingangsdatum van de AOW. 

Artikel 3 De inhoud van de taakverlichting 
3.1 De taakverlichting houdt in dat de predikant in deeltijd gaat werken of dat de 

deeltijdfactor wordt verlaagd. 
3.2 De predikant en de kerkenraad komen tot overeenstemming over de invulling van de 

taakverlichting, die de volgende elementen bevat: 
• de verlaging van het deeltijdpercentage; 
• de taakomschrijving waaraan een reële inschatting van de tijdsbesteding is 

gekoppeld die overeenstemt met het nieuwe deeltijdpercentage; 
• in hoeverre en hoe de afgestoten activiteiten worden opgevangen; 
• de ingangsdatum van de taakverlichting. 

Artikel 4 De aanvraag van de taakverlichting 
4.1 De in artikel 3.2 bedoelde invulling van de taakverlichting wordt door de commissie 

beoordeeld op de vraag of het een realistisch plan is. 
4.2 De commissie bepaalt uit het oude deeltijdpercentage (a) en het nieuwe 

deeltijdpercentage (b) het voor de betaling van het traktement toe te passen 
deeltijdpercentage c als het kleinste van de volgende twee uitkomsten: 
• eerste % = (a + b) / 2 
• tweede % = b + 0,1 * a 

4.3 De commissie deelt de predikant en de kerkenraad haar beslissing mede. 

1 Acta blz 62 
2 Op 22-11-2014 heeft de toen opgerichte Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken (NGA) de taken 
van de Commissie Arbeidszaken overgenomen. 
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Artikel 5 Pensioenopbouw 
4.1 Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) bouwt pensioen op met toepassing van het 

deeltijdpercentage c.  
4.2 De predikant kan bij PFZW vrijwillige voortzetting aanvragen voor de 

pensioenopbouw over het verschil tussen de percentages a en c.  
4.3 De premie voor de vrijwillige voortzetting wordt door de gemeente voldaan. 
4.4 Op het traktement wordt bij vrijwillige voortzetting de emeriteringsbijdrage 

ingehouden die hoort bij percentage a. 

Artikel 6 Vergoeding door commissie 
De commissie verstrekt aan de gemeente de volgende vergoedingen: 
1 Het traktement en de vakantietoeslag over het verschil tussen de 

percentages c en b. 
2 De pensioenpremies over het verschil tussen de percentages c en b. 
3 De pensioenpremie over de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw. 

Artikel 7 Voorwaarden 
7.1 De predikant wordt gehonoreerd overeenkomstig de Regeling traktementen en 

vergoedingen. 
7.2 De traktementsverlaging (van percentage a naar c) wordt niet gecompenseerd. 
7.3 De commissie ontvangt de specificatie van de betaling van traktement en 

vergoedingen. 

Artikel 8 Financiële middelen  3 
8.1 De financiële middelen worden verkregen door: 

• bijdragen van de kerken;  
• alle andere verkrijgingen en baten. 

8.2 De financiële middelen zijn bestemd voor uitbetalingen uit hoofde van de TOP-
regeling en ter dekking van de kosten van de commissie. 

8.3 Het beheer van de middelen wordt verzorgd door de commissie.  
8.4 De commissie heeft vertegenwoordigingsbevoegdheid in vermogensrechtelijke 

aangelegenheden. 
8.5 Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De commissie stelt jaarlijks een 

financieel verslag op en publiceert dit op de website. 
8.6 De Financiële Commissie controleert voor de Landelijke Vergadering de financiële 

administratie en financiële verslagen. 
8.7 De bijdragen van de kerken worden geïnd door de Financiële Commissie.  

Artikel 9 Functioneren commissie 
9.1 De commissie is verantwoordelijk voor: 

• het goed functioneren van de TOP-regeling; 
• het adviseren van de predikanten die de AOW-leeftijd minus vier jaar hebben 

bereikt over de rechten en mogelijkheden van de TOP-regeling;  
• de rapportering aan de Landelijke Vergadering; 
• de advisering aan de Landelijke Vergadering met betrekking tot eventuele 

toekomstige regelingen of besluiten. 
9.2 De commissie zal in een huishoudelijk reglement zaken vastleggen welke van belang 

zijn voor een goed functioneren van de commissie. Dit betreft o.a. 
• archivering;  
• taakverdeling in de commissie;  

3 De financiële middelen maken inmiddels deel uit van die van de NGA en vallen daarmee onder het Reglement 
van de NGA. 
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• eventuele tussentijdse voorlopige aanvulling van leden van de commissie;  
• vergoeding van gemaakte kosten.  

Artikel 10 Bijzondere gevallen/geschillen 
10.1 In gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de commissie met als criterium 

het doel van de TOP-regeling. 
10.2 In geval van verschil van mening over de toepassing van de regeling zal het geschil 

kunnen worden voorgelegd aan de eerstvolgende Landelijke Vergadering bij de 
behandeling van het commissierapport. 
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