ORDEREËLING VIR EMERITAATSVERSORGING
MET BEHULP VAN DIE THUSOFONDS
(hierna die Fonds genoem)
1
WYSE VAN VERSORGING
Die onderhoud van ‘n emerituspredikant en sy afhanklikes asook van die predikantsweduwee en –wese
geskied volgens KO, artt.13 en 20 deur die kerk wat hy laaste gedien het. In die geval van professore geskied
die onderhoud deur die kerke gesamentlik, soos verteenwoordig deur die betrokke Kuratorium. Die kerke
handhaaf ‘n ooreenkoms om mekaar in hierdie versorging tot hulpte wees.
2
2.1

VERSORGINGSMIDDELE
VERSORGINGSMIDDELE
Die middele vir die onderhoud van die versorging word voorsien deur:

2.1.1

Verpligte ramings en kollektes soos deur die Algemene Sinode van die Gereformeerde Kerke in SuidAfrika (hierna die Sinode genoem).

2.1.2

Vrywillige bydraes deur kerke en individue.

2.1.3

Die beleggingsopbrengs en indien nodig, die kapitaal van die Fonds.

2.2

Die Fonds is nie ‘n pensioenfonds nie maar wel ‘n reserwefonds.

2.3

Die grootte van die ramings, die aantal verpligte kollektes en die insameling van vrywillige bydraes word
deur die Sinode bepaal, op aanbeveling van die Deputate vir Emeritaatversorgingtrust (hierna die
Deputate genoem) aan die hand van die advies van die Aktuaris.

3
3.1

DEPUTATE EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
EMERITAATSVERSORGINGSTRUST
Elke Sinode benoem Deputate wat ook terselfdertyd die sake van die Fonds sal hanteer.

3.2

Die mandaat van hierdie Deputate word deur die Ordereëling van die Fonds bepaal.

4
AKTUARIS
Elke Sinode magtig die Deputate om ‘n Aktuaris aan te stel wat aan die Deputate van hulp en advies moet
bedien. Die aktuaris moet drie-jaarliks ‘n evaluering van die Fonds maak en moet ‘n verslag aan die Deputate
verskaf wat dit dan aand ie Sinode voorlê.
5
5.1

DIE ADMINISTRATIEWE BURO
Die Administratiewe Buro (hierna die Buro genoem) 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 ‘n verslag aan die Deputate en aan die Sinode verskaf.

5.2

Die adres van die Buro dien as adres vir die Deputate.

5.3

Die Emeritaatsonderhoud word as traktement maandeliks vooruit deur die Buro uitgekeer. Hoewel
hierdie onderhoud om praktiese redes namens die Kerkraad/Kuratorium direk aan die versorgde
uitbetaal word, kan die Deputate 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
6.1

VLAK VAN VERSORGING
Die emeritaatsonderhoud dien om kerke in staat te stel om volgens hierdie Ordereëlings
emeritaatsversorging te bied soos die Kerkorde dit vereis.

6.2

Aan die hand van die aanbevelings van die aktuaris stel die Deputate ‘n basisbedrag vas wat as
eervolle versorging beskou word. Hierdiebasisbedrag word in ooreenstemming met die besluite van die
Sinode jaarliks deur die Deputate aangepas tot met die volgende Sinode. Die Deputate maak
aanbevelings aan die Sinode oor die toekomstige versorgingsvlak.

6.3

Om Kerke/Kuratorium in staat te stel om hul emeriti te versorg, word die volgende formule gebruik:

6.3.1

Versorging vir ‘n egpaar: 100% van die versorgingsbedrag.

6.3.2

Enkelpersoon: 70% van 6.3.1.

6.3.3

Afhanklike kind waarvan een of albei ouers nog leef: 10% van 6.3.1.

6.3.4

Afhanklike kind waarvan albei ouers oorlede is: 20% van 6.3.1.

6.4

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 6.3.1.

6.5

Waar ‘n predikant voor ouderdom 65 jaar uitdiens getree het, na die bediening teruggekeer het en dan
emeriteer, word sy totale aantal voltooide diensjare vanaf aanvang tot emeritering verminder met die
aantal voltooide diensjare waartydens hy buite die bediening gestaan het. Die aantal voltooide diensjare
aldus verkry word uitgedruk as persentasie van die totaal. Hierdie persentasie word dan gebruik om die
bedrag in 6.3.1 te bereken.

6.6

Indien ‘n emeritus jonger as 65 ‘n diens verrigof ‘n pos beklee of ‘n bedryf beoefen waarmee inkomste
verkry word, moet die die emeritusen sy Kerkraad/Kuratorium oor sy versorging uit die Fonds, kan die
Deputate besluit dat die versorging uit die Fonds verminder word. Indien so ‘n emeritus se
versorgingverminder word, moet die saak jaarliks deur die Deputate of op versoek van die
Kerkraad/Kuratorium in heroorweging geneem word.

6.7

In die geval van besondere behoeftes by ‘n emerituspredikant, predikants-weduwee of wese rig die
betrokke Kerkraad/Kuratorium ‘n behoorlik-gemotiveerde versoek tot die Deputate vir groter uitkering.

7
7.1

AANVANG VAN VERSORGING
VERSORGING
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 Deputate 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 GKSA
Predikante Pensioenfonds (hierna die GKSAPPF genoem) versorg word, sal die predikantsweduwee en
afhanklikes 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
8.1

BEËINDIGING
BEËINDIGING VAN VERSORGING
VERSORGING
Dit is die verantwoordelikheid van die Kerkraad/Kuratorium waaraan ‘n emeritus volgens KO, artt 13 en
20 verbonde is, om die Deputate dadelik 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 KO, art 12
oorgaan tot ‘n ander staat van lewe, het hy en sy gesin geen aanspraak op uitkerings of onderhoud uit
die Fonds nie. As daar ‘n bestaansnood by die gesin van die gewese predikant/professor is, word
bystand volgens KO, art 25 aan hulle verleen deur die kerk waarvan hulle lidmate is.

8.3

As ‘n predikantsweduwee hertrou of haar lidmaatskap van die kerk beëindig (word), staak die
onderhoud volgens KO, art 20 en die betrokke Kerkraad/Kuratorium moet die Deputate onverwyld van
die hertroue of beëindiging van lidmaatskap in kennis stel. Indien die Kerkraad/Kuratorium van oordeel
is dat vanweë besondere omstandighede ‘n uitsondering op die reël gemaak moet word, word ‘n
volledig gemotiveerde versoek aan die Deputate voorgelê, wat dan aan die hand vandie toeligting
besluit of met die onderhoud voortgegaan moet word, en indien wel, op watter basis.

8.4

Emeriti jonger as 65 wat terugkeer tot die aktiewe bediening:

8.4.1

Sodra ‘n emerituspredikant weer aktief tot die bediening toetree voordat hy die ouderdom van 65 jaar
bereik, hetsy by die gemeente waar hy geëmeriteer het, hetsy as gevolg van beroep en bevestiging
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in ‘n ander gemeente, staak die onderhoud wat hy en sy afhanklikes uit die Fonds gekry het en tree
hy toe tot die GKSAPPF. By latere emeritering word hy dan soos volg uit die Fonds versorg:
“ouderdom tydens toetrede tot die GKSAPPF.” Dit is die verantwoordelikheid van die betrokke
Kerkraad/Kuratorium om die Deputate daarvan in kennis te stel.
8.4.2

Indien so ‘n predikant wat as gevolg van siekte geëmeriteer het, herstel en hertoetree tot die aktiewe
bediening en binne een jaar na hertoetrede as gevolg van dieselfde siektetoestand emeriteer en
gevolglik op grond van die “een-jaar-uitsluitingsklousule” nie kwalifiseer vir ongeskiktheidsvoordele
onder die GKSAPPF nie, word hy en sy afhanklikes weer kragtens KO, art 13 uit die Fonds verder
versorg.

8.4.3

‘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 bekendgestel word en op ‘n beroep wag, word, op versoek van die betrokke Kerkraad, uit
die Fonds 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 Streeksinode bepaal
is.

8.5

In ‘n besondere geval waar ‘n emerituspredikantmet ‘n emeritusweduwee van die GKSA in die huwelik
tree, moet die betrokke Kerkraad/Kuratorium die Trustees onverwyld van die hertroue in kennis stel. Die
status quo word by beide die emerituspredikant en emeritusweduwee behou.

9
9.1

ONDERHOUD VAN PREDIKANTSWESE
PREDIKANTSWESE
Die eie of wettig-aangenome kinders van ‘n emerituspredikant word ooreenkomstig art 6 van hierdie
Ordereëlings onderhou.

9.2

Die kerklike versorging staak wanneer die predikantskind 18 jaar oud word of voor die ouderdom in die
huwelik tree of selfversorgend wordof die lidmaatskap van die GKSA beëindig (word). Die betrokke
ouer/voog en Kerkraad/Kuratorium moet die Deputate dadelik hiervan in kennis stel.

9.3

Indien voortsetting van die onderhoud van ‘n predikantskind nodig geag word na die 18e verjaarsdag,
moet die betrokke Kerkraad/Kuratore jaarliks ‘n behoorlik gemotiveerde versoek rig aan die Deputate,
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 GKSA is, kwalifiseer die kinders steeds
vir versorging volgens KO, art 20 tensy dat hulle wettiglik deur die stiefvader aangeneem word.

10 RAMINGSVERSPREIDING
10.1 Die Sinode stel die vereiste raming per belydende lidmaat vas, waarna die Deputate dit van jaar tot jaar
aanpas tot en met die volgende Sinode.
11 PLIGTE / VERANTWOORDEL
VERANTWOORDELIKHEID
ELIKHEID / WERKSWYSE : THUSOFONDS
Die pligte, verantwoordelikheid en werkswyse van die Deputate sal wees soos in die Ordereëling van die
Fonds vasgestel.
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