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

26 april 2016

16.104/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.

ANBI-regeling
Verklaring arbeidsrelatie (VAR)
Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Studiedag 28 september 2016
Jaarbijeenkomst beleggingsfonds CMC/KNR
Vacature

1. ANBI-regeling
In de mailing van maart hebben wij u gevraagd om te controleren of alle gegevens van uw
religieus instituut in het ANBI-register van de Belastingdienst juist zijn. Hierop zijn
verschillende correcties aan ons doorgegeven die in het ANBI-register verwerkt moeten
worden. Deze correcties zullen door de Belastingdienst worden verwerkt maar dat kan nog
enige tijd in beslag nemen doordat de correcties handmatig worden verwerkt en het aantal
correcties groot is.
Zoals eerder gemeld moeten voor 1 juli 2016 de financiële cijfers van 2015 gepubliceerd
worden. Het format voor de financiële cijfers is als apart Excel-bestand beschikbaar
waardoor het verwerken van deze cijfers op de ANBI-portal eenvoudiger wordt. Daarnaast
hebben wij het standaard format aangepast en deze kan als voorbeeld dienen om het eigen
formulier nog eens te her beoordelen. Het is met name van belang om niet aan te geven dat er
iets niet is maar te omschrijven wat er dan wel is. Als er bijvoorbeeld geen beleidsplan is
maar wel in een kapittel het beleid voor de komende jaren is besproken is het aan te bevelen
om dit te beschrijven en hiernaar te verwijzen. In het overleg van 14 april jl. heeft de
Belastingdienst aangegeven dat na de zomer ook de kerkelijke instellingen zullen worden
gecontroleerd of alle vereiste informatie beschikbaar is gesteld. Het is dus van belang dat de
aangeleverde informatie compleet is en voldoet aan de eisen die vanuit de ANBI-regeling
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worden gesteld. Wij verzoeken u de cijfers over 2015 en alleen de te wijzigen teksten voor de
overige onderdelen van het vorig jaar aangeleverde format uiterlijk 15 juni bij Nita van
Bergen in te leveren. Wij zullen deze formulieren zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 30 juni
verwerken op onze ANBI-portal.

2. 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. Bij deze mailing is de
voorbeeldovereenkomst gevoegd die door religieuze instituten kan worden gebruikt om de
afspraken met de opdrachtnemer vast te leggen. Hierbij is het van belang dat de geel
gemarkeerde teksten niet gewijzigd mogen worden. De overige teksten kunt u naar uw eigen
situatie aanpassen zonder het risico te lopen dat er sprake is van schijnzelfstandigheid.

3. Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
In 2015 is de overheid een campagne tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag gestart onder
de naam ‘Maak er een punt van.’ Onderdeel van die campagne is de mogelijkheid om een
gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te krijgen voor vrijwilligers die werken met
jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.
Binnen de R.-K. Kerk is het aanvragen van een VOG sinds 1 januari 2014 verplicht voor een
aantal specifieke groepen beroepskrachten en vrijwilligers. De VOG wordt enkel gratis voor
die vrijwilligers die werken met jongeren en met mensen met een verstandelijke beperking.
Met het ministerie van Veiligheid en Justitie is overeengekomen dat de R.-K. parochies en
religieuze instituten in Nederland deze gratis VOG’s aan kunnen vragen via het landelijk
secretariaat van de R-K Kerk in Utrecht. De aanvraag wordt binnen het landelijk secretariaat
van de R.-K. Kerk verwerkt in het systeem van de dienst Justis (ministerie van Veiligheid en
Justitie). Het betreft een tijdelijke regeling in ieder geval tot 1 januari 2017. Op termijn zullen
aanvragen rechtstreeks bij Justis kunnen worden ingediend. Vragen die het religieus instituut
bij de aanvraag beantwoordt gaan onder andere over de bekendheid met de preventieve
maatregelen die de R.-K. Kerk genomen heeft om seksueel misbruik te voorkomen.
Per 1 januari 2014 geldt een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor priesters,
diakens en pastoraal werk(st)ers, voor religieuzen en voor bepaalde kerkelijke vrijwilligers en
functionarissen.
De lijst van personen voor wie vóór infunctietreding een VOG is vereist is op de website van
de KNR te raadplegen. Personen (vrijwilligers) die een gratis VOG kunnen aanvragen zijn de
nr. 8, 9 en de vrijwillige koster 10 uit deze lijst.
Een VOG voor overige vrijwilligers of beroepskrachten moet worden aangevraagd via de
gemeente.
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4. Studiedag 28 september 2016
Op woensdag 28 september zal een studiedag worden georganiseerd door de commissies
COR, FKR en PIN. Het thema voor deze studiedag zal “Immaterieel en materieel religieus
erfgoed” zijn. Wij zijn momenteel druk bezig om de laatste onderdelen van het programma in
te vullen en hierover zult u op een later tijdstip nader worden geïnformeerd. Dan zal ook een
aanmeldingsformulier worden meegezonden maar u kunt nu alvast de datum in uw agenda
noteren. De studiedag zal weer in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch worden gehouden.

5. Bijeenkomst beleggingsfonds CMC/KNR
Het Beleggingsfonds CMC/KNR heeft sinds de oprichting eind 2008 een aanzienlijke groei
laten zien. Met name in de afgelopen jaren is het beleggingsfonds gegroeid tot ruim 33
miljoen ultimo 2015. Ook in 2016 zal de omvang van het beleggingsfonds naar verwachting
weer verder toenemen. Op woensdag 15 juni is er een jaar/informatiebijeenkomst van het
Beleggingsfonds CMC-KNR over de resultaten van het beleggingsfonds en andere
ontwikkelingen. Deze bijeenkomst voor participanten en andere geïnteresseerden begint met
een lunch om 12.00 uur in de abdij van Berne, Abdijstraat 49 te Heeswijk. Aansluitend op de
bijeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een rondleiding door de
abdij. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit beleggingsfonds en hierover nadere informatie
wensen, dan bent u van harte welkom op deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden bij Nita
van Bergen, telefonisch 073-6921317 of per e-mail n.v.bergen@knr.nl.

6. Vacature
Bij de Missionarissen van Afrika (Witte Paters) is een vacature ontstaan doordat het
economaat van Dongen naar Heythuysen is verplaatst en hierdoor de reisafstand voor de
huidige econoom van de Nederlandse sector te groot is geworden. Om de bezetting van de
financiële afdeling van de Nederlandse sector van de Europese Provincie van de
Missionarissen van Afrika weer compleet te maken wordt gezocht naar een econoom voor
gemiddeld 8 uur per week. In eerste instantie gaat de voorkeur uit naar een econoom die al
werkzaam is voor een religieus instituut in de regio en bij voorkeur op basis van een freelance
overeenkomst wil werken. Als bijlage bij deze mailing is een beschrijving van de functie
opgenomen. Reacties op deze vacatures kunnen tot 23 mei worden gericht aan:
Bureau KNR
t.a.v. dhr. K.B.J. Crajé
Postbus 111
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Telefoon
073 – 6921321
E-mail:
j.craje@knr.nl
U kunt hier tevens terecht voor een nadere toelichting op deze vacature.
Vertrouwend u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, tekent
met vriendelijke groet,

Jeroen Crajé
financieel-economisch stafmedewerker KNR
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