Informatie

voor commissies van beheer en penningmeesters van
de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nieuwsbrief juni 2016
Opnieuw een nieuwsbrief met informatie voor commissies van beheer c.q. penningmeesters van onze kerken.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over recente ontwikkelingen rond de ANBI.
Voor 1 januari 2016 moesten alle kerken voldoen aan de transparantie-eisen van de ANBI. Ondertussen hebben alle lokale kerken deze informatie vindbaar online staan. Maar daarmee is het onderwerp niet afgerond.
Deze nieuwsbrief informeert u over het vervolg.
Daarnaast gaan we kort in op twee andere onderwerpen: samenwerkingsgemeenten en veiligheid in kerkgebouwen.
Deze nieuwsbrief kunt u ook terugvinden op de website van de CGK: www.cgk.nl/informatiebrief.

ANBI-proof - het vervolg
Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 elk boekjaar
dat eindigt na 31 december 2013 financieel verantwoorden op
internet. In voorgaande informatiebrieven bent u daar uitvoerig
over geïnformeerd.
Voor 1 januari 2016 moesten de kerken op digitale wijze transparant zijn. Het Dienstenbureau moest de URL’s van de kerken voor
1 december 2015 aanleveren bij de Belastingdienst.
Omdat veel kerken op dat moment hun website nog niet op orde
hadden, heeft het Dienstenbureau ervoor gekozen om op de landelijke website voor iedere plaatselijke kerk een URL aan te maken
en daar de informatie op te plaatsen.
Zowel voor kerken die op de eigen website de ANBI-info hebben
geplaatst als voor kerken die geen eigen website hebben, kunt u
op www.cgk.nl/anbi de ANBI-informatie vinden.
De ANBI-informatie dient jaarlijks bijgewerkt te worden, zodat
deze actueel is. De financiële verantwoording van het boekjaar
2015 moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 juli 2016.
Ook hier geldt weer: als u geen website heeft, wilt u dan tijdig de
informatie aan het Dienstenbureau doen toekomen?
Ook als u de gewijzigde gegevens op uw eigen website plaatst,
wilt u dan de URL doorgeven aan het Dienstenbureau?

RSIN
Rond de jaarwisseling heeft het Dienstenbureau van de Belastingdienst een overzicht ontvangen met alle bekende RSIN-nummers
van de aangesloten kerken. Gelijktijdig zijn nieuwe nummers toegekend voor die kerken die nog geen RSIN hadden. In de lijst van
de Belastingdienst zaten echter nog een flink aantal conflicten.
Concreet betekent dat van de ruim 180 kerken er nog 23 geen
definitieve toekenning hebben.
Het Dienstenbureau is in gesprek met de Belastingdienst om duidelijkheid te krijgen voor de resterende kerken.
Als u op zoek bent naar uw RSIN-nummer, dan kunt u die vinden
onder www.cgk.nl/anbi. Daar staat een ‘lijst van kerken tbv ANBI’
waarin alle nu bekende RSIN’s zijn opgenomen.

Veiligheid, BHV en RIE:
zorgplicht, ook voor kerken
Door de overheid wordt steeds meer de nadruk gelegd op de eigen
verantwoordelijkheid omtrent het veilig gebruik van (kerkelijke)
gebouwen. Bij kerkgebouwen is het de verantwoordelijkheid van
de kerkenraad om hier uitvoering aan te geven.
Deputaten onderlinge bijstand en advies hebben onlangs een
handleiding gepubliceerd waarin concrete adviezen worden gegeven om daaraan goed invulling te geven. Graag brengen wij u deze handreiking nogmaals onder de aandacht. Zie voor meer informatie: www.cgk.nl/obena.

Rechtspersoonlijkheid, KvK en ANBI bij samenwerkingsgemeenten
Het Burgerlijk Wetboek bepaalt: Kerkgenootschappen, alsmede
hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd,
bezitten rechtspersoonlijkheid. Zij worden geregeerd door hun
eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de wet. (Art.2:2
lid 1 en 2a.)
Dit laatste betekent voor kerken de noodzaak om in hun eigen
kerkrechtelijke papieren de zaken goed te regelen. Daarom is een
goede samenwerkingsovereenkomst nodig, vastgesteld door beide
kerkenraden en goedgekeurd door de classes of regiovergadering.
In het model voor de vorming van een samenwerkingsgemeente
(zie hiervoor: http://kerkelijkeenheid.nl/download/388) is ook een
bepaling over de rechtspersoonlijkheid opgenomen.
Er is voor een nieuw gevormde samenwerkingsgemeente geen
KvK-inschrijving nodig. De kerken van elk kerkverband zijn gezamenlijk ingeschreven (als koepelorganisatie). Dit is voldoende, ook
bijv. voor het openen van een rekening bij een bank. Wel moet
dan met kerkelijke papieren duidelijk gemaakt kunnen worden dat
de samenwerkingsgemeente deel uitmaakt van dat landelijke
kerkverband.
Hetzelfde geldt voor de ANBI-beschikking, die fiscale aftrek van
giften mogelijk maakt. Ook deze is landelijk geregeld en hoeft niet
afzonderlijk aangevraagd te worden voor een samenwerkingsgemeente.
Noodzaak is in alle gevallen een deugdelijke vastlegging van de
status van de samenwerkingsgemeente en vermelding in de kerkelijke registers (Handboek / Jaarboek / Informatieboekje).
Meer informatie over lokale samenwerking is te vinden op:
www.kerkelijkeenheid.nl.

Het ANBI-logo
Mag een plaatselijk gemeente het ANBI-logo gebruiken? Niet zomaar. Stichting GeefGratis is eigenaar van het ANBI-logo. Wie
daarbij aangesloten is, mag het logo gebruiken. De Christelijke
Gereformeerde Kerken zijn niet verbonden met GeefGratis. Het
ANBI-logo toch gebruiken? Dan moet u zich aanmelden bij GeefGratis. Dit kan via www.geef.nl/doel/nieuw. Maar let op: het ANBIlogo is op geen enkele wijze nodig of gewenst. Wilt u wel een logo
gebruiken, maar wilt u zich niet aansluiten bij GeefGratis dan kunt
u het logo hiernaast gebruiken. Deze is door het Dienstenbureau
zelf ontworpen en vrij beschikbaar. Download dit logo …
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