Informatie

voor commissies van beheer en penningmeesters van de
Christelijke Gereformeerde Kerken
Nieuwsbrief juni 2021
Deze nieuwsbrief staat ook op: www.cgk.nl/informatiebrief.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over zaken omtrent de ANBI en het belang de financiële cijfers nog op
tijd te publiceren. We brengen ook de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen onder de aandacht.

ANBI
Publicatiedeadline 1 juli 2021
Deze informatiebrief willen we gebruiken om de kerken nogmaals te wijzen op de verplichting om vóór 1 juli 2021 de financiële cijfers 2020 te
publiceren. Op dit moment, zo kort voor de deadline, heeft nog maar
30% van de kerken zijn ANBI-document aangeleverd. De cijfers van
70% van de kerken zijn dus nog niet op de CGK-website gepubliceerd.
De publicatieplicht geldt al jaren, maar helaas moeten we constateren
dat veel kerken moeite hebben om binnen 6 maanden na afloop van het
boekjaar de vastgestelde (en gecontroleerde) jaarcijfers te publiceren.
Hiermee komt de giftenaftrek voor kerken in het algemeen en de plaatselijke ANBI-status in het bijzonder in gevaar.
Om de ontbrekende ANBI-gegevens van de kerken alsnog te verwerken
en op de website te plaatsen, ontvangt het Dienstenbureau graag z.s.m.
het ANBI-document over 2020 per e-mail (info@cgk.nl).
Toezicht / controle
De plaatselijke kerken vallen onder de ANBI-groepsbeschikking, waarbij
met de belastingdienst is afgesproken dat op de landelijke site
www.cgk.nl alle ANBI-gegevens jaarlijks worden bijgewerkt. Hierin is
ook opgenomen de datum laatste kerkvisitatie en de datum waarop kascontrole heeft plaatsgevonden. Het Dienstenbureau heeft binnen de convenant-afspraken met Belastingdienst en CIO-ANBI de taak om hierop
toe te zien en de kerken hierop aan te spreken.
De generale synode van de CGK heeft dit onlangs ook bekrachtigd in
haar besluiten:
- de lokale kerken en andere rechtspersonen op te dragen jaarlijks aan
het Dienstenbureau te laten verklaren dat, t.a.v. de vereiste ANBIinformatie, intern toezicht en interne controle heeft plaatsgevonden;
- deputaten landelijk kerkelijk bureau op te dragen om jaarlijks na te
gaan of de plaatselijke kerken in de vereiste ANBI-informatie aangeven hoe en wanneer intern toezicht heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is binnen de convenant-afspraken met Belastingdienst en
CIO-ANBI de controle op naleving van alle ANBI-regels op landelijk niveau geregeld. Het betreft een vorm van interne controle, waarbij vanuit
het CIO een controleteam de landelijke kerkgenootschappen controleert
en hierover rapporteert aan de Belastingdienst. Vanuit de stichting CIOANBI ontvingen we bericht dat de CGK dit jaar is aangemerkt voor toezicht-op-toezicht bezoek.
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ANBI vervolg
CGK ANBI-gegevens (format)
Gebruik voor de publicatie het standaardformulier van de CGK ANBIgegevens (format) en niet een verplicht standaardformulier van de
Belastingdienst. U vindt dit format op https://cgk.nl/anbi/.
Afgelopen maart kregen alle rechtspersonen met een ANBI-status, waaronder de kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen, van de
Belastingdienst een brief over onder meer de verplichte standaardformulieren grote ANBI's. Aan het CIO is bevestigd dat de bij het CIO aangesloten kerkgenootschappen en hun onderdelen de bestaande
CIO-formats voor de publicatieplicht blijven gebruiken.
Dit staat ook zo vermeld op de website van de Belastingdienst belastingdienst.nl/anbi, onder publicatieplicht per 1 januari 2021 klikt u de link
aan gegevens publiceren van een ANBI op internet. Onder het rijtje met
standaardformulieren staat vermeld: ’Leden van het CIO kunnen
het standaardformulier gebruiken op basis van het convenant’.

Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(WBTR) in werking. Het Dienstenbureau krijgt hier regelmatig vragen
over vanuit de kerken.
Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk
financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Bestuurders
dienen het belang van de rechtspersoon bij de vervulling van hun taken
altijd voor ogen te houden.
De onderdelen van de WBTR zien o.a. toe op: het bestuursmodel, aansprakelijkstelling van bestuurders, belang van de organisatie, tegenstrijdigheid van belangen, etc.
De WBTR is niet van toepassing op kerkelijke rechtspersonen in de zin
van artikel 2 boek 2 BW. Dit betekent dat deze wet niet van toepassing
is op kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de lichamen
waarin zij verenigd zijn. Voor een plaatselijke gemeente of diaconie
geldt de WBTR dus niet.
Een kerkenraad doet er verstandig aan om in het kader van ‘goed bestuur’ wel op de hoogte te zijn van deze wet, bijvoorbeeld op het punt
van tegenstrijdige belang. Dat wil zeggen dat bestuurders zich onthouden van stemming over een besluit waarbij zij ook een tegenstrijdig belang hebben. Daarbij gaat het om een (persoonlijk) belang, waardoor de
bestuurder niet in staat kan worden geacht het belang van de rechtspersoon te bewaken op een wijze die van een integer en onbevooroordeeld
bestuurder mag worden verwacht.
Meer info over deze wet kunt u o.a. vinden op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk.
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