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•  Beleid van PGB is erop gericht om langdurig twee Fte’s als predikantplaatsen te 
handhaven totdat het aantal leden onder een nader te bepalen grens, bijv 1200 
lidmaten, is gedaald 

• In de meerjarenbegroting is aangegeven hoe groot de benodigde jaarlijkse inkomsten 
minimaal moeten bedragen om dit beleid te handhaven. 

• Beleggen dient op langere termijn te geschieden in ieder geval tot 2027. Het te beleggen 
vermogen maakt geen deel uit van de jaarlijkse geldstromen. Indien middels beleggen de 
vastgestelde doelstellingen van het rendement over meerdere jaren niet worden 
gerealiseerd zal er op personele bezetting moeten worden bezuinigd. 

• Derhalve is op het vrij te komen vermogen uit spaarcontracten een uit te keren 
rendement per jaar ≥ 5% nodig 

• indien rente op spaarrekening hoger is als 5% dan terug naar spaarcontracten. Dit kan 
boetevrij geschieden 

• deel huidige spaarrekeningen dat vrijvalt wordt na vrijval belegd. Dus stapsgewijs. 

• 75% een neutraal portefeuillemodel en 25% van het totaal te beleggen vermogen in een 
offensief portefeuille model, als hiermee het gewenste rendement kan worden gehaald  



• beleggingen dienen duurzaam te geschieden minimaal volgens Global Compact van de 
Verenigde Naties . 

• Het College van Kerkrentmeesters (CvK) laat in elk geval niet in organisaties beleggen die 
zich bezig houden met, c.q. waarvan de werkzaamheden gepaard gaan met criminaliteit, 
schendingen van mensenrechten, uitbuiting, kinderarbeid, prostitutie, zware 
milieuvervuiling, wapens, alcohol, tabak, gokken, vivisectie, genetische manipulatie en 
niet in organisaties die zich niet houden aan regels voor behoorlijk bestuur (corporate 
governance).  

• producten die niet in strijd zijn met de algemene voorwaarden die worden gesteld aan 
het begrip duurzaam, kortom goed rentmeesterschap over onze aarde. Aspecten die 
hierbij een rol spelen zijn: sociale waarden, milieuwaarden, en het voorzien in behoeften 
van de huidige wereldbevolking zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige 
generaties, voor zover op dit moment te overzien.  

• Het College van Kerkrentmeesters (CvK) wordt ondersteund door een 
beleggingscommissie, bestaande uit de penningmeester en twee leden. De leden dienen 
een financiële achtergrond te hebben die waarborgen dat zij voldoende kennis bezitten 
omtrent  beleggen in aandelen en/of obligaties.  

• De beleggingscommissie rapporteert aan het DB van het CvK, waar nodig gepaard met 
concrete voorstellen tot aanpassing.  

• we maken gebruik van een vermogensbeheerder van ABN-Amro, ING of Rabo of andere 
vermogensbeheerder. Deze beheert de portefeuille binnen de randvoorwaarden die wij 
aangeven.  

 

 



• Duurzame ontwikkelingsagenda 2030 (Global Goals) 

• In 2015 ondertekenden 193 landen de 17 nieuwe internationale duurzame 
ontwikkelingsdoelen (Global Goals). De nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde 
Naties zijn het vervolg op de in 2000 vastgestelde Millenniumdoelen, en hebben 
betrekking op armoedebestrijding, duurzaamheid, mensenrechten, gezondheid en 
klimaat. 

• In tegenstelling tot de Millenniumdoelen zijn de nieuwe ontwikkelingsdoelen universeel; 
ze zijn van toepassing op alle landen, in plaats van enkel ontwikkelingslanden. Ook heeft 
de private sector een grotere rol bij de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Zij kunnen met 
duurzame investeringen mensen aan werk en een beter bestaan helpen. 

• Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat met de activiteiten rekening zal 
worden gehouden met mens, milieu en maatschappij. Denk dan aan 
arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en mensenrechten. Maar ook aan 
klantgerichtheid, transparantie en het vermijden van corruptie. 

 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

