Informatie

voor commissies van beheer en penningmeesters
van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Nieuwsbrief april
U ontvangt opnieuw een nieuwsbrief met informatie voor commissies van beheer c.q. penningmeesters van kerken. In deze
nieuwsbrief staan we nog een keer stil bij de ontwikkelingen op het gebied van de ANBI. Daarnaast gaat het over periodiek
schenken en over duurzaam kerkbeheer.
Deze nieuwsbrief kunt u ook vinden op de website van de CGK onder het menu ‘Werken voor de CGK’.

Transparantieregels voor ANBI‐instellingen
Wijziging in wetgeving
De onlangs doorgevoerde wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen (UR AWR 1994) geeft nadere uitvoering aan het voornemen om in de
fiscale regelgeving voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) de verplichting
op te nemen op toegankelijke wijze informatie te publiceren via internet.
Het gaat om informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de
filantropische sector. De verstrekking van die informatie via internet is met ingang van
1 januari 2014 verplicht.
Positie van stichtingen en verenigingen
Voor stichtingen en verenigingen die een ANBI‐status hebben ( op grond van een indi‐
viduele beschikking of op grond van de groepsbeschikking van de CGK) geldt dat ze
aan de nieuwe ANBI‐eisen sinds 1 januari 2014 moeten voldoen. Per die datum moeten
deze instellingen via een website de volgende gegevens openbaar maken:
• het RSIN of fiscaal nummer;
• contactgegevens ( post‐ of bezoekadres, telefoonnummer, emailadres);
• bestuurssamenstelling;
• het beleidsplan (op hoofdlijnen);
• beloningsbeleid, indien van toepassing;
• doelstelling;
• een (jaarlijks) verslag van de activiteiten;
• een financiële verantwoording.
Alle houders van een individuele ANBI‐beschikking hebben in oktober 2013 een ver‐
zoek van de belastingdienst ontvangen om een internetadres op te geven waarop zij
de bovengenoemde informatie zullen plaatsen.
Kerkelijke rechtspersonen die een eigen ANBI‐beschikking hebben, kunnen aangeven
dat zij een kerkgenootschap zijn en hoeven pas uiterlijk 1‐1‐2016 aan de transparantie‐
eisen te voldoen.
Ingroeiregeling kerkgenootschappen
Kerkgenootschappen genieten binnen de Nederlandse rechtsorde een bijzondere posi‐
tie. Zo bezitten zij, hun zelfstandige onderdelen en de lichamen waarin zij zijn ver‐
enigd, rechtspersoonlijkheid op grond van artikel 2:2 Burgerlijk Wetboek en worden zij
geregeerd door hun eigen statuut; zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen in‐
richting.
Kerkgenootschappen oefenen op de naleving van hun regelgeving toezicht uit op een
eigen manier, volgens hun kerkorde of statuut. Anders dan de andere privaatrechtelij‐
ke rechtspersonen zijn de tot een kerkgenootschap behorende onderdelen (andere dan
stichtingen en verenigingen) niet verplicht zich individueel in te schrijven in het Han‐
delsregister. Kerkgenootschappen kunnen volstaan met een inschrijving op een door
henzelf gekozen (hoger) aggregatieniveau.
Bij de aanmerking van kerkgenootschappen en hun onderdelen als ANBI door de Be‐
lastingdienst is gebruikgemaakt van eenzelfde systematiek. De Belastingdienst heeft
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met het CIO een convenant gesloten waarin is bepaald dat elk kerkgenootschap zich
inzet om erop toe te zien dat de zelfstandige onderdelen blijven voldoen aan de ANBI‐
criteria.
Bij twijfel zal de Belastingdienst eerst in contact treden met het kerkgenootschap
voordat wordt overgegaan tot definitieve maatregelen. Daarom zijn de bij het CIO
aangesloten kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen via een zogenoem‐
de groepsbeschikking als ANBI aangemerkt. Als gevolg hiervan staan de onderdelen
van een kerkgenootschap bij het Handelsregister noch bij de Belastingdienst individu‐
eel geregistreerd.
Het voldoen aan de gewenste transparantie via internet zal gelet op het voorgaande de
nodige tijd en aandacht vragen en een ingrijpende aanpassing van de administratieve
organisatie, ook binnen de kerkgenootschappen zelf. Om die reden is besloten dat
kerken middels een ingroeiregeling gaan voldoen aan de verplichting tot publicatie op
internet.
De kerkgenootschappen zullen in die ingroeiperiode maatregelen nemen om aan de
eis van een ‘uniek’ administratief nummer te voldoen. Tussen de minister en het CIO is
afgesproken dat de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen de komende jaren
benutten om hun organisatie op orde te brengen zodat zij per 1 januari 2016 volledig
kunnen voldoen aan de dan ook voor hen geldende voorwaarden met betrekking tot
de openbaarmaking via internet.
Voor kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen geldt dus een andere ter‐
mijn. Zij moeten uiterlijk per 1 januari 2016 ’transparant zijn op elektronische wijze’.
De kerkgenootschappen stemmen binnen het CIO gezamenlijk af hoe de gevraagde
informatie op een uniforme wijze kan worden verstrekt. In de loop van 2014 wordende
kerken hierover verder geïnformeerd.
Vragen
Van alle kerkelijke instellingen (verenigingen en stichtingen) die een eigen ANBI‐
beschikking hebben, ontvangen wij graag het RSIN of fiscaal nummer alsmede het
inschrijvingsnummer bij de KvK.
Van alle kerkelijke instellingen die gebruikmaken van de ANBI‐groepsbeschikking van
de CGK ontvangen wij graag de volgende gegevens: naam, RSIN (indien bekend) en
internetadres. Deze zogenaamde annexe instellingen werden in het verleden door de
Belastingdienst erkend als vallend onder de groepsbeschikking vanwege het enkele
feit dat zij in het Jaarboek waren vermeld.
De Belastingdienst wil op korte termijn dat deze instellingen apart in het openbare
ANBI‐register worden opgenomen. Voor 1 juni 2014 dienen wij deze informatie aan de
Belastingdienst verstrekt te hebben.
Wilt u de gevraagde gegevens uiterlijk 1 mei 2014 sturen naar het Dienstenbureau,
t.a.v. J.G. van den Berg, email: j.vandenberg@cgk.nl.

Periodieke schenkingen
Giften aan de kerk als ANBI zijn fiscaal aftrekbaar. Voor giften in het algemeen geldt
een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelin‐
komen van de gever, met een minimum van € 60. Alles boven dit drempelbedrag is
aftrekbaar.
De fiscus stelt echter ook een maximum aan de giften, namelijk 10% van het drempel‐
inkomen. Voornamelijk mensen die structureel of gedurende een bepaalde periode
meer aan de kerk willen geven, krijgen te maken met dit maximum.
Regelmatig wordt daarom voor een alternatief gekozen. Het is mogelijk een periodieke
gift voor minimaal 5 jaar aan een ANBI schriftelijk vast te leggen. Dan is zowel ge‐
noemde drempel als het maximum niet van toepassing. Tot 2014 was het verplicht dit
via een notariële schenkingsacte te doen. Vanaf 2014 is een onderhandse akte vol‐
doende.
In een onderhandse akte wordt een periodieke gift aan een door de fiscus erkende
ANBI voor ten minste 5 jaar vastgelegd. Deze giften zijn volledig aftrekbaar (zonder
drempel en maximum). De fiscus stelt wel een aantal eisen aan de inhoud van een on‐
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derhandse akte en heeft daarom een standaardformulier opgesteld.
• Het formulier dient gezamenlijk (schenker en ontvanger) ingevuld en ondertekend
te worden.
• De termijn van minimaal 5 jaar is een harde eis van de fiscus, voortijdig stopzetten
is niet mogelijk.
• Het getekende exemplaar hoeft niet verzonden te worden aan de belastingdienst.
• Voor eventuele aangiftecontrole is het belangrijk de overeenkomst zorgvuldig te
bewaren.
Vraag 4 op het formulier dient als volgt te worden ingevuld:
4a Christelijke Gereformeerde Kerken [naam plaatselijke gemeente]
4b transactienummer: voor eigen administratie aangemaakt nummer
4c RSIN/fiscaal nummer: 820717757 (dit is het nummer van de koepelinschrijving van
de Christelijke Gereformeerde Kerken).

Bankoverschrijvingen en SEPA
Door de overgang naar SEPA en de invoering van IBAN‐nummers is er veel veranderd
in het betalingsverkeer. Ook kerken en kerkelijke organisaties hebben daarmee te
maken. De belangrijkste en opvallendste veranderingen spelen rond incassocontracten
en rond acceptgiro’s.
Minder opvallend is dat bij bankoverschrijvingen het voor de ontvanger soms niet meer
te herleiden is van wie de storting afkomstig is en waarvoor het bedrag bestemd is.
Bijvoorbeeld: de kerk van Nergenshuizen stort zoals gebruikelijk keurig op tijd een
bedrag voor zending. Dat geld komt in Veenendaal binnen. Nummer
NL54INGB0007654321 met als afzender: Christelijke Gereformeerde Kerk.
Vroeger werden vanzelf adres en plaatsnaam toegevoegd, nu niet meer. En bij alle
veranderingen waarop de penningmeester van de kerk van Nergenshuizen keurig op
tijd door zijn bank attent is gemaakt, is hem ontgaan dat hij (of zij) eigenlijk de te‐
naamstelling van de rekening van de kerk had moeten aanpassen. Door van ‘Christelij‐
ke Gereformeerde Kerk’ bijvoorbeeld ‘CGK Nergenshuizen’ te maken.
De administratie zit nu met de handen in het haar. Om welke christelijke gereformeer‐
de kerk gaat het? Mocht u denken: dat kon wel eens om een overschrijving gaan die ik
gedaan heb, neem dan even contact op met Veenendaal!
Nog mooier is het als die kerken die als naam alleen ‘Christelijke Gereformeerde Kerk’
hebben staan de tenaamstelling aanvullen met de vestigingsplaats.

Duurzaam kerkbeheer
Nederland telt steeds meer kerken die kiezen voor duurzaam en bewust leven. Je her‐
kent ze aan een eerlijke kop koffie na de dienst, zonnepanelen op het dak of een groot
hart voor de schepping en zorg voor de naaste. Voor de kerk van alle tijden is zorgvul‐
dige omgang geboden met de medemens, maar ook met de aarde en wat daar leeft als
Gods schepping.
Op de website www.groenekerken.nl vindt u allerlei tips en een handige online toolkit.
Welke koffie schenkt u? Voor welke verwarming kiest u? Welke aannemer mag de kerk
verbouwen? En met welke bouwmaterialen? Bij uw keuze hanteert u criteria als: wat
kost het? Hoe lang gaat het mee? Maar ook: wat betekent dit voor ons milieu? De web‐
site bevat een schat aan informatie om hierin goede (duurzame) keuzes te kunnen
maken.
Aan de toolkit is een ‘benchmark energiegebruik’ gekoppeld. Kerken die via Energie
voor Kerken hun energie inkopen, kunnen daar hun gegevens invoeren om na te gaan
of ze naar verhouding veel of weinig energie verbruiken. Bij Energie voor Kerken zijn
ondertussen al 58 CG‐kerken aangesloten.
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