Aan
de Hogere Oversten, Economen en
Economische adviseurs van de religieuze instituten in Nederland

14 januari 2016

16.055/JC/NvB

n.v.bergen@knr.nl

073 - 692 13 17

Betreft: KNR-mailing

Geachte Hogere Oversten, Economen en Economische adviseurs,

Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANBI-regeling
Salarisinformatie 2016
Vereniging “Het Economencollege van religieuze instituten”
Energiebelasting
Onroerend zaakbelasting
Stichting beheer begraafplaatsen
Honorering assistenties 2016
Betaling bijdrage in de reserve levensonderhoud voor religieuzen die werkzaam zijn in
het basispastoraat (“pensioenbijdrage”)
9. Beloning bestuurders 2016

1. ANBI-regeling
Eind december is, van de religieuze instituten die gebruik wensen te maken van de internetportal van de KNR, de ontvangen informatie ingevoerd in de ANBI-portal en gepubliceerd.
Op de website www.anbiknr.nl zijn alle gegevens terug te vinden. Naar aanleiding van het
invoeren van de aangeleverde gegevens kan een aantal algemene opmerkingen worden gemaakt.
 Voor de contactgegevens is het verstandig om zoveel mogelijk algemene gegevens te
vermelden en geen persoonsafhankelijke gegevens zoals een persoonlijk emailadres;
een algemeen emailadres heeft dus de voorkeur.
 Bij de doelstelling en activiteiten met name het algemeen nut benadrukken. Ondanks
dat één van de verplichtingen van het religieuze instituut het voorzien in levensonderhoud van haar leden is, zijn de doelen van een religieuze instituut veel breder. Het is
beter om het charisma van het religieuze instituut te beschrijven dan de nadruk er op
te leggen dat de religieuzen oud zijn en nog maar weinig activiteiten plaats vinden.
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 Financiële cijfers. Ondanks dat er voor de kerkgenootschappen afspraken zijn gemaakt over het bestedingscriterium kunnen jaarlijkse positieve resultaten een bedreiging vormen voor de ANBI-status. Het jaarlijks laten groeien van het vermogen wordt
niet als algemeen nuttig geacht. Paus Franciscus heeft overigens ook aangegeven dat
kerkelijk geld ingezet moet worden en niet ongebruikt moet blijven staan.
 Aan de presentatie van met name de financiële verantwoording op de webpagina
wordt nog gewerkt. Op dit moment kunnen de overgenomen cijfers qua lay-out nog
niet netjes worden gepresenteerd. Voor de verantwoording over 2015 zal de financiële
verantwoording als bijlage worden opgenomen. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.
Overigens zijn ook formulieren ontvangen die tevens voor andere religieuze instituten als
voorbeeld kunnen dienen om het eigen formulier nog eens te her beoordelen. De KNR zal
deze “best practices” nog samenvatten en aan de religieuze instituten beschikbaar stellen.
Op 21 januari is het volgende overleg met de Belastingdienst gepland. In dit overleg zal het
punt van fiscale nummers/RSIN aan de orde komen, maar ook de mutaties die nog doorgevoerd moeten worden in de lijst van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap.
Eerder is al gemeld dat geen kosten voor het gebruik van de ANBI-portal worden doorbelast
aan de religieuze instituten maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom. Mocht u nog
vragen over dit onderwerp hebben dan kunt u contact opnemen met Jeroen Crajé.

2. Salarisinformatie 2016
Door ActiZ zijn in het document “salarisinformatie 2016” de tarieven en premiepercentages
opgenomen die voor de salarisadministratie van 2016 van toepassing zijn. Dit document
wordt op de website van de KNR onder “Rechtspositie” opgenomen. Tevens is dit bijgevoegd
bij deze mailing.

3. Vereniging “Het Economencollege van religieuze instituten”
Op 23 december heeft het College van Congregatieadviseurs rechtspersoonlijkheid gekregen
door de oprichting van de vereniging “Het Economencollege van religieuze instituten”. Het
doel van de vereniging is het bevorderen van de vaktechnische kennis van economen en economisch adviseurs bij de religieuze instituten in Nederland, het bevorderen van hun onderlinge contacten, uitwisseling van kennis en informatie en belangenbehartiging van religieuze
instituten en religieuzen. De verenging staat open voor nieuwe leden voor wie de volgende
criteria gelden:
a) de inhoud van de functie moet grotendeels bestaan uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van een religieus instituut ten aanzien van materiële zaken en
met betrekking tot algemene beleidszaken;
b) kennis en ervaring op financieel-economisch terrein;
c) het uitoefenen van bestuurlijke taken casu quo vertegenwoordigen van het bestuur van
het religieus instituut op materieel gebied en met betrekking tot algemene beleidszaken;
d) minimaal gemiddeld tien uur per week werkzaam zijn bij of voor één of meerdere religieuze instituten.
Indien u nadere informatie over de vereniging wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen
met de voorzitter, de heer Ad Kluijtmans (email: kluijtmans@socjmjnl.nl).
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4. Energiebelasting
De jaarafrekening voor energieverbruik zullen vele religieuze instituten deze maand weer
ontvangen. Dit is dan ook het moment om het verzoek tot teruggave van energiebelasting, als
u daar recht op heeft, in te dienen. Omdat de belastingdienst met de toezending van de formulieren voor teruggave energiebelasting is gestopt, kunt u zelf het betreffende formulier
downloaden via de website van de Belastingdienst. Voor vragen over de teruggaafregeling
energiebelasting kunt u contact opnemen met Jeroen Crajé.

5. Onroerend zaakbelasting
Binnenkort zal de aanslag onroerend zaakbelasting 2016 weer door de gemeentes worden
verzonden. Een goed moment om nog eens goed te kijken of deze aanslag juist is. Ook afgelopen jaar is weer gebleken dat een klooster ten onrechte is aangemerkt als niet-woning. Ook
de waardebepaling kan een reden voor bezwaar zijn. Heeft u vragen naar aanleiding van uw
aanslag onroerend zaakbelasting, dan kunt u hierover contact opnemen met Jeroen Crajé.

6. Stichting beheer Begraafplaatsen
Op woensdag 26 augustus heeft de door de KNR opgerichte stichting Beheer Begraafplaatsen
voor Religieuze Instituten (SBBRI) een studiemiddag georganiseerd over het toekomstig beheer van kloosterbegraafplaatsen. Naar aanleiding van deze studiemiddag is aan alle Hogere
Oversten een enquêteformulier verzonden met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen
naar de KNR. Tot op heden zijn nog niet zo veel formulieren teruggestuurd. De stichting
SBBRI zou het op prijs stellen als meer formulieren worden ingeleverd om zo een beter beeld
te kunnen vormen van de behoeften van religieuze instituten op het gebied van het beheer van
de kloosterbegraafplaatsen. Het enquêteformulier is nog op te vragen bij Nita van Bergen.

7. Honorering assistenties 2016
De tarieven voor 2016 zijn als volgt:
I

WISSELENDE ASSISTENTIE

a. weekend-assistenties met regelmatige preekbeurt
b. zondags-assistenties met regelmatige preekbeurt
c. zondags-assistenties zonder preekbeurt
d. weekdagen
e. bezinningsdagen, vormingsdagen etc. per dag
f. conferenties of instructies per keer

2015

2016

€ 73
€ 47
€ 21
€ 17
€ 144
€ 87

€ 74
€ 48
€ 21
€ 17
€ 145
€ 87

II VASTE ASSISTENTIES
Voor persoonsgebonden assistenties welke een half jaar of langer duren – werkzaamheden
niet beperkt blijvend tot liturgische diensten – gelden de navolgende (voorgestelde) richtbedragen:
a. weekendassistenties: € 73 per weekend, plus € 1.163 per jaar
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b. zondagsassistenties: € 47 per zondag, plus

€

581 per jaar

III KILOMETERVERGOEDINGEN
Onveranderd € 0,19 per kilometer (onbelast).

8. Betalingen bijdrage in de reserve levensonderhoud voor religieuzen
die werkzaam zijn in het basispastoraat (“pensioenbijdrage”)
Bijdrage 2016
Bijdrage 2015

€ 3.579
€ 3.544

9. Beloning bestuurders
De beloning van personen die worden ingeschakeld voor het besturen, het adviseren of het
houden van toezicht bij religieuze instituten of daaraan verwante organisaties is gebaseerd op
de in 2009 verzonden mailing. In de mailing van 2009 wordt voor niet leden een vergoeding
van € 5.000 op basis van een tijdsbesteding van 100 uur voor toezichthouders en adviescommissies, € 50 per uur derhalve, redelijk geacht. Ondanks alle ontwikkelingen die sinds 2009
hebben plaats gevonden blijft dit uitgangspunt redelijk maar wordt het bedrag van 2009 wel
geïndexeerd. De vergoeding bedraagt:
2016: € 57,52
2015: € 56,55.
Voor vaste adviseurs of zzp’ers is een redelijke uurtarief afhankelijk van de te verrichten
werkzaamheden, opleidingsniveau en ervaring. Hiervoor kunnen wij geen uniforme richtlijnen geven maar kunt u bij vragen hierover contact opnemen met de KNR.
Vertrouwend u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, tekent
met vriendelijke groet,

Jeroen Crajé
financieel-economisch stafmedewerker KNR
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