9.22/24
Rapport 5 van commissie 6 inzake het rapport van deputaten landelijk kerkelijk
bureau( 9.22)
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Ons landelijk kerkelijk bureau? Ja, als het om deputaten gaat. Dienstenbureau vindt uw
commissie een goede benaming voor het bureau. En het lijkt ons dat er geen kerk,
deputaatschap, commissie of ander ‘orgaan’ binnen ons kerkverband is dat nooit contact
heeft gehad met ons Dienstenbureau.
Hun rapport geeft een mooi inzicht in enerzijds de uitvoerende taken en anderzijds vele
dwarsverbanden met deputaatschappen e.d.
In het eerste deel van dit rapport (Algemeen) gaan wij in op enkele algemene zaken die in
het rapport van deputaten staan vermeld. In het tweede deel zoemen wij in op belangrijkste
beleidsissues. Op de financiën komt uw commissie in een later rapport terug.
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Algemeen
- Blz. 9.22/1, punt 2.2. Het beeld dat de manager van het Dienstenbureau en voorzitter
van deputaten schetsen is dat er onder het personeel weinig verloop is. Meerdere
collegae werken er al vele jaren en zijn zodoende grondig op elkaar ingewerkt. En
wordt dan ook intensief samengewerkt met grote betrokkenheid op elkaar. Dat is mooi
om te horen. Er is echter een keerzijde: een vergrijzend personeelsbestand. Wat ook
enigszins ‘versnippert’: diverse collegae willen bij het ouder worden minder werken.
Dat kan worden gecompenseerd door meer parttime nieuwe collegae. Maar binnenkort
knelt, bij volledige bezetting, de behuizing. En dan is er natuurlijk ook de vraag of
collegae allerlei nieuwe ontwikkelingen die administratieve organisaties overspoelen,
kunnen bijsloffen. Dit zijn zaken die de manager van het bureau in toenemende mate
zullen gaan bezighouden.
- Blz. 9.22/2, punt c. M.b.t. de rol van de classes zal uw commissie een voorstel tot
besluit doen.
- Blz. 9/22/3, regel 26-31. Op onze vraag wat ‘warme’ berichten zijn kwam de
omschrijving: ‘verhalend’. Dat vindt uw commissie toch wel te vaag. Wij komen met
een voorstel tot besluit. Want informatie op een officiële website is officieel. Wij
CGKerken zijn best wel sterk in ‘onderscheidend’ denken. Maar of dat allemaal op
websites moet staan …
- Blz. 9/22/4. Centraal rekeningenbeheer. OBenA (b)lijkt in 2020 aan te haken. Bij De
Wekker zijn ze nog niet zover. Wij zullen deputaten van De Wekker hierop bevragen.
Beleidsissues
- Het Dienstenbureau werd in de afgelopen jaren met enige regelmaat geconfronteerd
met nieuwe wetgeving en/of regels. ANBI is daarvan een voorbeeld. Uit ons gesprek
bleek dat het toepassen van die regels en de controle daarop erg veel (vaak onzichtbaar)
werk opleverde. Werk waarop eigenlijk niemand zat te wachten. Kerken moeten op
hun website ook publiceren dat controle op hun financiën (ook tijdig) heeft
plaatsgevonden. Deadline voor een afgelopen jaar is 30 juni van het volgende jaar. Het
Dienstenbureau noemt het bedroevend dat veel kerken zich niet aan de wettelijke
termijnen houden. Controle daarop is een weinig verheffend werk. Maar moet wel
gebeuren. Als de Belastingdienst haar controle vervolgens vervroegt (2018: november.
2019: september) betekent dat veel werk op korte(re) termijn. Een pittige
waarschuwende brief aan het adres van de kerken lijkt op zijn plaats.
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Deputaten vragen aan de GS om bij de kerken na te gaan of zij de interne controle
voldoende hebben ingericht. Wanneer dat inhoudt dat er gecontroleerd of de controle
heeft plaatsgevonden kan uw commissie hierin meegaan.
Heeft een kerk deze zaak (nog) niet op orde dan loopt in eerste instantie die individuele
kerk risico.
De commissie offervaardigheid heeft in haar rapport diverse voorstellen gedaan die het
Dienstenbureau raken. Zij reageert daarop door te stellen dat zij in de uitvoering wel
mogelijkheden ziet maar geen rol ziet betreffende de verantwoordelijkheden. Wij
komen mogelijkerwijze hierop terug bij de behandeling van het rapport van de
commissie offervaardigheid en ons rapport daarover.
Het Dienstenbureau verricht nogal wat werk i.h.k.v. bijv. ANBI en AVG. Wat uw
commissie betreft behoort dat inderdaad tot haar takenpakket. Uw commissie bleek dat
andere deputaatschappen dat graag aan het Dienstenbureau overlaten.
Als het gaat om nieuwe taken is de basisinsteek van het Dienstenbureau om te werken
ten dienste van de kerken, deputaatschappen en commissies. Dat is mooi. Niettemin
vindt uw commissie dat het Dienstenbureau zich wel steeds de vraag moet blijven
stellen of wat kan, ook moet. Het gevoelen van uw commissie is dat wij langzaamaan
‘wegdrijven’ van vrijwilligerswerk en steeds meer werk door betaalde krachten laten
verrichten. Daarop dienen deputaatschappen etc. kritisch(er) te worden.
Er gaan steeds meer geldstromen via het Dienstenbureau. Haar manager meldt dat
functiescheiding zoveel als mogelijk wordt toegepast. Bij de uitvoering van het
betalingsverkeer wordt het 4-ogenprincipe toegepast. Betalingsopdrachten worden
alleen uitgevoerd wanneer voorzien van een paraaf voor akkoord van een daartoe
bevoegd persoon. Wij komen in deze met een voorstel tot besluit.
Het communicatieplan. Het Dienstenbureau heeft de opdracht van de GS2016 om een
communicatieplan op te stellen, vertaald in de opdracht om het werk van
deputaatschappen en de kerk in het algemeen, onder de aandacht te brengen van de
leden van onze kerken. Dit om de wens om verbinding tussen leden en kerkverband te
versterken.. Zie besluit 4.
Printing on demand komt ook zo’n beetje elke generale synode terug. Deputaten LKB
meldt dat hierover met het moderamen (van de vorige generale synode) is overlegd. De
hoogste kosten gaan naar de vormgeving. Die moet plaatsvinden voor zowel standaard
printen als printing on demand. Misschien moet de generale synode maar vragen
hierover geen vragen meer te stellen. En de werkwijze te laten zoals die al jaren is.
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Voorstellen tot besluit
1. de handelingen van deputaten goed te keuren;
2. het deputaatschap De Wekker op te dragen hun betalingsverkeer onder te brengen bij
het Dienstenbureau;
3. het Dienstenbureau op te dragen de lokale kerken en andere rechtspersonen jaarlijks te
laten verklaren dat, ten aanzien van de vereiste ANBI-informatie, intern toezicht en
interne controle heeft plaatsgevonden;
4. deputaten LKB en deputaten kerk en media op te dragen om samen te komen tot een
gezamenlijk communicatieplan dat zowel intern als extern gericht is;
5. het Dienstenbureau op te dragen inhoudelijke criteria te definiëren waaraan
documenten dienen te voldoen vooraleer die op de website worden geplaatst. Die
criteria dienen aan deputaten LKB te worden voorgelegd voor
beoordeling/goedkeuring.
6. het Dienstenbureau op te dragen hun administratieve organisatie op schrift te stellen en
ter beoordeling/goedkeuring voor de leggen aan deputaten financiële zaken.

9.22/26
7. de discussie m.b.t. printing on demand te beëindigen.
8. opnieuw deputaten te benoemen.
J. Mauritz, rapporteur.
5

