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Geachte Hogere Oversten, Economen en Economische adviseurs,

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

ANBI-regeling
Mogelijkheid verweer in compensatieprocedure
Guidelines for the Administration of the Assets
Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Retraitecentrum De Spil
Stichting beheer begraafplaatsen
Fraude

1. ANBI-regeling
Op 21 januari is heeft een overleg met de Belastingdienst plaats gevonden over de verwerking van de kerkelijke instellingen in het ANBI-register van de Belastingdienst. Uit het overleg is naar voren gekomen dat door de uitgifte van nieuwe fiscale nummers/RSIN-nummers
door de Belastingdienst ook dubbele fiscale nummers zijn ontstaan. Op basis van een signaleringslijst is al zoveel als mogelijk weer het oude fiscale nummer als juiste nummer verwerkt
maar het kan nog zijn dat in het ANBI-register niet het juiste fiscale nummer is vermeld. Tevens hebben wij geconstateerd dat bij de invoer van de religieuze instituten typefouten zijn
gemaakt doordat de Belastingdienst het ANBI-register handmatig heeft gevuld. Wij verzoeken u om in het ANBI-register
(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken/) uw eigen religieus instituut
op te zoeken en te controleren of alle gegevens juist zijn. Indien er aanpassingen moeten
worden doorgevoerd verzoeken wij u dit door te geven aan Nita van Bergen. Met de Belastingdienst is afgesproken dat wij één keer per kwartaal alle mutaties van het Rooms Katholiek Kerkgenootschap doorgeven aan de Belastingdienst.
Zoals eerder gemeld moeten voor 1 juli 2016 de financiële cijfers van 2015 gepubliceerd
worden. Het huidige format voor de financiële cijfers is qua presentatie voor verbetering vatKNR-mailing maart 2016
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baar. Wij streven er naar om in april een aangepast format te verstrekken dat overigens inhoudelijk niet veel anders zal zijn. Daarnaast zullen wij in april nog een aantal “best practices” van de in 2015 ontvangen formulieren verstrekken die als voorbeeld kunnen dienen om
het eigen formulier nog eens te her beoordelen. U kunt al nieuwe formulieren met de cijfers
over 2015 bij Nita van Bergen inleveren. Wij zullen deze formulieren zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk 30 juni verwerken op onze ANBI-portal.

2. Mogelijkheid verweer in compensatieprocedure
Ondanks dat per 1 mei 2015 het Meldpunt is gesloten voor klachten van seksueel misbruik
tegen overleden aangeklaagden of verjaarde zaken, lopen er nog diverse compensatieverzoeken die betrekking hebben op gegrond verklaarde klachten van seksueel misbruik. Indien
slachtoffers een beroep doen op een vergoeding overeenkomstig categorie 5 heeft een religieus instituut het recht om verweer te voeren tegen dit compensatieverzoek. De laatste tijd is
opgemerkt dat niet veel Hogere Oversten gebruik maken van dit recht. Toch loont het om als
Hogere Overste gebruik te maken van dit recht. Verweer voeren komt namelijk een evenwichtige beoordeling van een compensatieverzoek ten goede. Niet alle door een slachtoffer
opgevoerde schade valt altijd toe te schrijven aan het misbruik. De compensatiecommissie
weegt uw verweer mee in haar oordeel. Wilt u weten of verweer voeren in de compensatieprocedure nuttig is of wilt u ondersteuning bij het opstellen van een verweerschrift dan kunt u
zich wenden tot Janneke Doe, juridisch medewerker van de KNR.

3. Guidelines for the Administration of the Assets
Op de website van de KNR is de Nederlandse vertaling van de Guidelines for the Administration of the Assets in Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life geplaatst.
U kunt deze in de digitale vraagbaak vinden bij Guidelines. Het is de bedoeling om op deze
plaats ook een vraag en antwoordrubriek op te nemen met vragen over deze guideline en de
bepaling van het patrimonium stabile in het bijzonder.
Voor de verantwoording van het patrimonium stabile in de jaarrekening van een religieus
instituut zal in april een werkgroepje bijeenkomen die met een voorstel zal komen. Na de
bespreking van dit voorstel in de FKR en KAR wordt het model ter beschikking gesteld aan
de religieuze instituten.

4. Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Op 1 mei 2016 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Per 1 mei 2016 wordt
de oude regeling vervangen door de nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
(dba). Met deze nieuwe wet worden de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de
opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans gebracht, waardoor de
mogelijkheden om te handhaven worden verbeterd en schijnzelfstandigheid wordt teruggedrongen. Met deze wet wordt de huidige Verklaring arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. In de
nieuwe wet is geregeld dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of belangenorganisaties
van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers, overeenkomsten
kunnen voorleggen aan de Belastingdienst, zodat die een oordeel kan geven over de overeenkomst. Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De Belastingdienst heeft inmiddels verschillende beoordeelde overeenkomsten openbaar gemaakt, waarvan religieuze instituten ook gebruik kunnen maken. In de FKR-vergadering van maart zullen
de voorbeeldovereenkomsten besproken worden en zal een besluit genomen worden of wij
nog een eigen voorbeeldovereenkomst willen opstellen en ter goedkeuring willen voorleggen
aan de Belastingdienst.
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5. Retraitecentrum de Spil
Retraitecentrum De Spil is momenteel nog gehuisvest in het Koetshuis van de Emmaüspriorij
in Maarssen. Door het aangekondigde vertrek uit Maarssen van de zusters Kanunnikessen van
het Heilig Graf, eind 2016, komt er ook een einde aan het huurcontract met De Spil. De Spil
is daarom naarstig op zoek naar een nieuwe plek om het werk te kunnen voortzetten. In de
bijlage bij deze mailing treft u nadere informatie over De Spil en waar zij naar op zoek zijn
aan.

6. Stichting beheer Begraafplaatsen
Op de website van de KNR is in de digitale vraagbaak ook de rubriek “begraafplaatsen” opgenomen. Hier treft u nadere informatie over de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten aan en een verslag van de activiteiten van de stichting over de afgelopen drie
jaar.

7. Fraude
Afgelopen weken zijn weer verschillende vormen van fraude gemeld bij de KNR waarvan
ook religieuze instituten het slachtoffer zijn geworden. Op dit moment lijken religieuze instituten in het bijzonder benaderd te worden door een persoon die zich voordoet als medewerker
van een rechtbank. Deze persoon meldt dat een factuur niet is betaald en dat als er niet direct
wordt betaald de volgende dag voor een aanzienlijk bedrag beslag zal worden gelegd. Daarnaast hebben religieuze instituten ook brieven met cheques ontvangen die vanuit het generalaat zouden zijn verstuurd met het verzoek direct via het vermelde email adres contact op te
nemen. Wellicht ten overvloede adviseren wij u om in dit soort gevallen het contact direct te
verbreken en geen actie te ondernemen.
Vertrouwend u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, tekent
met vriendelijke groet,

Jeroen Crajé
financieel-economisch stafmedewerker KNR

Bijlage: Nadere informatie Retraitecentrum De Spil

KNR-mailing maart 2016

pagina 3 van 3

