Informatie

voor commissies van beheer en penningmeesters
van de Christelijke Gereformeerde Kerken
Nieuwsbrief
Tijdens de generale synode van 2010 is besloten dat het wenselijk is dat er een goede (digitale) informatievoorziening en voorlich‐
ting aan de plaatselijke kerken komt op het gebied van beheerszaken en kerkelijk‐administratieve zaken.
De wens is ontstaan bij deputaten contact met de overheid. Zij merken dat er regelmatig nieuwe (overheids)ontwikkelingen zijn
die van belang kunnen zijn voor commissies van beheer en penningmeesters van plaatselijke kerken.
Het Dienstenbureau kreeg opdracht om hierin het initiatief te nemen en daarbij contact te zoeken met de deputaatschappen
financiële zaken, onderlinge bijstand en advies en kerkelijke archieven. Het resultaat van deze bespreking is dat op de landelijke
website ruimte is gemaakt voor informatie specifiek voor commissies van beheer en penningmeesters van plaatselijke kerken.
Daarnaast verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief.
In deze eerste nieuwsbrief treft u informatie aan over giftenaftrek voor vrijwilligers en over de ANBI‐regeling. De bijdragen zijn
aangeleverd door deputaten contact met de overheid.

Giftenaftrek vrijwilligers
In februari 2011 heeft de belastingdienst een brief gestuurd aan alle ANBI‐instellingen over de
giftenaftrek voor vrijwilligers die voor ANBI‐instellingen actief zijn. Omdat de regeling niet
helemaal duidelijk is, is het goed die hier nog eens uiteen te zetten.
Er zijn twee situaties waarin een vrijwilliger in aanmerking komt voor giftenaftrek:
a. de vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor zijn inzet;
b. de vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding of ziet af van deze ver‐
goeding.
Ad a: Wanneer een ANBI‐instelling haar vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding geeft, maar
een vrijwilliger ziet daarvan af, dan mag hij de niet ontvangen vergoeding in aftrek brengen.
Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:
‐ de gemeente heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt
voor een vergoeding;
‐ de financiële situatie van de gemeente is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan
worden;
‐ de gemeente heeft de bedoeling de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen;
‐ de vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen of hij de vergoeding ontvangt, dan wel schenkt.
Ad b: Wanneer een vrijwilliger kosten maakt en hij deze kosten bij de gemeente kan declare‐
ren, maar daarvan afziet, mag hij de (niet gedeclareerde) kosten als gewone gift in zijn aan‐
gifte inkomstenbelasting opnemen. Dat is ook het geval wanneer de gemeente de kosten
niet kan vergoeden. Het moet natuurlijk wel gaan om reële kosten. De vrijwilliger moet kun‐
nen aantonen dat hij de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
Er kan ook een andere weg worden gekozen: de gemeente betaalt de vrijwilligersvergoeding
of onkostenvergoeding daadwerkelijk uit. De vrijwilliger maakt het door hem ontvangen
bedrag vervolgens weer, als gift, over naar de gemeente.

ANBI
Zoals bekend, hebben onze kerken (en de plaatselijke gemeenten) een ANBI‐status. Het is
niet gemakkelijk een ANBI‐status te verwerven. Instellingen die een dergelijke status willen
verwerven, dienen aan tal van voorwaarden te voldoen en worden daarop door de belasting‐
dienst onderzocht en gecontroleerd. Voor bij het CIO aangesloten kerken geldt dat deze een
ANBI‐status hebben verkregen op basis van een convenant tussen het CIO en de belasting‐
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dienst, gesloten in november 2007. Dit convenant brengt mee dat de lidkerken van het CIO
een ANBI‐status hebben gekregen. Die status geldt niet alleen voor het kerkverband, maar
ook voor de zelfstandige onderdelen en lichamen van het kerkgenootschap (derhalve onder
meer de plaatselijke kerken en, voor onze kerken, de TUA). Verder vallen onder het conve‐
nant de organisaties met een algemeennutbeogendedoelstelling die zich ‘binnen de in‐
vloedssfeer van het kerkgenootschap’ bevinden. Denk aan diaconieën en zendingscommis‐
sies, maar ook aan jeugdverenigingen.
De kerken hebben zich bij het convenant verplicht zich te houden aan de voorwaarden voor
het verkrijgen van een ANBI‐status en erop toe te zien dat de aangesloten plaatselijke kerken
en instellingen, die van het convenant profiteren, zich er ook aan zullen houden.
Het is van belang dat alle bij het CIO aangesloten kerken deze verplichting gestand doen.
Wanneer dat niet gebeurt, bestaat de kans dat een kerk haar ANBI‐status verliest en boven‐
dien het convenant op losse schroeven zet.
In de loop der tijd zijn de eisen die gelden voor het verkrijgen en behouden van een ANBI‐
status aangescherpt. Vanuit het CIO is erop aangedrongen dat de aangesloten kerken strikter
toezien op naleving van die eisen. Het convenant bepaalt dat de kerken primair zelf op nale‐
ving van de voorwaarden toezien, maar sluit controle door de belastingdienst niet uit. Het is
bekend dat de belastingdienst zich intensiever is gaan bezighouden met de giftenaftrek. Het
kan niet uitgesloten worden dat de belastingdienst in een individueel geval controleert of
onze kerken c.q. een plaatselijke gemeente aan de voorwaarden van de ANBI‐regeling vol‐
doen.
De laatste generale synode heeft een aantal besluiten genomen om aan de nieuwe regels te
kunnen voldoen. Zo is een beleidsplan vastgesteld, is in de Kerkorde vastgelegd dat het batig
saldo bij liquidatie moet worden aangewend ten behoeve van een ander ANBI‐doel of het
algemeen belang. Ook is het reglement op de kerkvisitatie aangepast. Bij kerkvisitatie moet
worden nagegaan of aan de ANBI‐voorwaarden wordt voldaan.
Het is van groot belang dat plaatselijke kerken zich stipt houden aan de ANBI‐voorwaarden.
Als dat niet gebeurt, komt niet alleen hun eigen ANBI‐status, maar die van het hele kerkver‐
band in gevaar. Het is zaak daarop te blijven letten.
Tijdens de behandeling van de zgn. Geefwet is een motie aangenomen, die vergaande gevol‐
gen kan hebben voor de verplichtingen van kerken met een ANBI‐status. In de motie wordt
aangedrongen op de openbaarmaking van financiële gegevens door ANBI‐instellingen. Op
dit moment wordt deze motie uitgewerkt. Hoe die uitwerking eruit gaat zien, is niet bekend,
maar duidelijk is wel dat per 1 januari 2014 ‐ volgend jaar al! – ook voor kerken de verplichting
geldt om relevante informatie ‐ over ‘het bestuur’ van de kerk, het beleidsplan en de financi‐
en –via internet beschikbaar te stellen.
Naar verwachting zal het convenant tussen het CIO en de belastingdienst worden aangepast.
In dat aangepaste convenant wordt dan uitgewerkt welke informatie en op welk niveau
(plaatselijk of alleen landelijk) beschikbaar moet worden gesteld.

Loonadministratie
Het Dienstenbureau van de CGK verzorgt al sinds jaar en dag de salaris‐ en personeelsadmi‐
nistratie voor haar eigen werknemers en werknemers van verschillende kashoudende depu‐
taatschappen.
Enkele jaren geleden zijn de kerken erop geattendeerd dat de salarisadministratie voor ker‐
kelijk werkers, kosters etc. ook op het Dienstenbureau gevoerd kan worden. Door vele kerken
is hierop gereageerd. Dit heeft erin geresulteerd dat er nu ongeveer 100 medewerkers wor‐
den verloond.
Graag willen wij dit opnieuw onder uw aandacht brengen. Omdat er op salarisgebied bijna elk
jaar nieuwe ontwikkelingen zijn, is het voor een penningmeester haast niet meer te doen om
alles op dit gebied bij te houden. Op het Dienstenbureau is ruime expertise aanwezig. Elk jaar
worden de ontwikkelingen bijgehouden, zodat wij up‐to‐date blijven met de wijzigingen.
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Willem Woudstra.
Zijn rechtstreekse telefoonnummer is 0318‐582371, e‐mail w.woudstra@cgk.nl.
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