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

20 oktober 2016

16.180/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.

Inventarisatie kloosterbegraafplaatsen
Salarisinformatiemiddag
Onderhandelaarsakkoord cao VVT 2016-2018
Communiteit zoekt klooster met moestuin
Cursus religieuzenrecht 28 november 2016
Toeristenbelasting
Studiedag COR/FKR 28 september

1. Inventarisatie kloosterbegraafplaatsen
Op 26 september heeft een gesprek met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over kloosterbegraafplaatsen plaats gevonden. De Rijksdienst heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in
kloosterbegraafplaatsen en hier ook specifieke aandacht aan te willen besteden. De registratie
van (monumentale) kloosterbegraafplaatsen bij de Rijksdienst is echter niet eenduidig en
compleet en ook bij de KNR en de Stichting Beheer Begraafplaatsen voor Religieuze Instituten ontbreekt hiervan het overzicht. Om inzicht te krijgen in het aantal kloosterbegraafplaatsen en de specifieke kenmerken van deze kloosterbegraafplaatsen verzoeken wij u vriendelijk
om het bijgevoegde formulier in te vullen voor elke kloosterbegraafplaats die u heeft. De
formulieren kunt u bij voorkeur per mail terugsturen naar Nita van Bergen,
n.v.bergen@knr.nl. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Jeroen Crajé (e-mail
j.craje@knr.nl of telefonisch 073-6921315).

2. Salarisinformatiemiddag
Het moment is weer aangebroken om een blik vooruit te werpen op de veranderingen in de
salaris- en personeelsadministratie die ons vanaf 1 januari 2017 te wachten staan. De KNR
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organiseert hiervoor evenals voorgaande jaren, in nauwe samenwerking met de SDB-groep,
een informatiebijeenkomst op dinsdag 6 december 2016. Hiervoor nodigen wij met name
degenen die belast zijn met de uitvoering van de salaris- en personeelsadministratie van harte
uit deze bijeenkomst bij te wonen. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in de Verkadefabriek te
’s-Hertogenbosch. Vanaf 13.00 uur ontvangen wij u met koffie en thee. Het programma zal
van 13.30 uur tot ca. 16.00 uur duren.
De volgende onderwerpen zullen onder andere aan de orde komen:
 Belastingtarieven, sociale premies en inkomenseffecten 2017;
 Compensatie voor de transitievergoeding na ziekte;
 Wet Tegemoetkoming Loondomein, onderdeel Lage Inkomensvoordeel (LIV);
 Wijziging in het systeem van minimumjeugdloon per 1 juli 2017;
 Samengaan van WGA-vast en WGA-flex;
 Wet DBA en de commissarissenbeloning (leden van de RvT);
 Hoe het verlofstuwmeer te beperken;
 Maximaal benutten van de vrije ruimte WKR (en toepassing van de gebruikelijkheidstoets);
 ORT-claim over vakantiedagen;
 Uitbreiding van de bevoegdheden van de OR;
 Uniform Pensioen Aangiftebericht PFZW (en de maandelijks gelijke werknemersbijdrage);
 Aangifte loonbelasting via Digipoort.
Uw deelname kunt u kenbaar maken via het bijgevoegd aanmeldingsformulier. Graag tot
dinsdag 6 december aanstaande!

3. Onderhandelaarsakkoord cao VVT 2016-2018
Op 14 oktober hebben de vakbonden NU’91, FBZ en CNV Zorg & Welzijn en de werkgeversorganisaties ActiZ en BTN een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao in
de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). Dit onderhandelaarsakkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de achterban van de genoemde werkgevers- en werknemersbonden. Hierna is de nieuwe cao VVT een feit en zal de volledige
tekst worden uitgewerkt.
De cao-partijen hebben onder andere de volgende afspraken gemaakt:
 Een verhoging van de lonen met structureel ruim 4%. Een deel daarvan door de eindejaarsuitkering (nu 5,7%) in stappen te verhogen naar een volledige dertiende maand
(8,33%). Daarnaast volgen twee loonsverhogingen: 0,65% in oktober 2016 en 1% per
juli 2017.
 Medewerkers krijgen in december 2016 én in februari 2017 een eenmalige uitkering
van 1,2%.
 Vanaf januari 2017 krijgen medewerkers ook ORT uitbetaald over hun vakantie- en
verlofdagen.
 Iedereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over
mogelijk te weinig ontvangen ORT. Daarmee hebben we een goede oplossing voor
het ORT dossier gevonden voor alle medewerkers in de sector.
 Het verlofmandje wordt teruggebracht met 21,6 uur. Er komt wel (weer) een regeling
voor betaald verlof in situaties van rouw, trouw en kraamverlof. Hiervoor wordt één
dag vrijgemaakt en twee verlofdagen zijn verwerkt in het salaris.
Aangezien het Rechtspositiereglement van de KNR gebaseerd is op de CAO-VVT zijn bovengenoemde ontwikkelingen van belang voor ons Rechtspositiereglement. Wij wachten de
goedkeuring door de achterban van de vakbonden en werkgeversbonden af en zodra er overeenstemming is over de volledige tekst van de nieuwe CAO zal de werkgroep Rechtspositiereglement bijeen geroepen worden. Door deze werkgroep zullen de wijzigingen worden be-
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sproken en een eventueel voorstel tot wijziging van het KNR-Rechtspositiereglement en de
daarbij behorende bijlagen worden opgesteld. Vervolgens zal dit voorstel aan het Bestuur van
de KNR ter vaststelling worden voorgelegd.

4. Communiteit zoekt klooster met moestuin
De communiteit van het Franciscaans Milieuproject is op zoek naar een alternatief voor hun
klooster in Stoutenburg. De eigenaar heeft de huur opgezegd. De bewoners gaan nog wel een
poging wagen het project in Stoutenburg voort te zetten, maar omdat de kans daarop niet
groot lijkt, kijken ze rond naar een klooster of ander geschikt gebouw dat op korte termijn vrij
komt. Het gaat om een communiteit die momenteel bestaat uit acht personen. Een moestuin
of grond die daarvoor geschikt is staat hoog op het verlanglijstje. De tuin is voor de communiteit en voor de meelevers een prachtige gelegenheid de verbondenheid met de natuur te beleven en te verdiepen. Voor de rest zal de vormgeving van het Milieuproject aangepast worden aan de beschikbare locatie. Heeft u een tip voor de communiteit van Stoutenburg, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met Guy Dilweg ofm (033-4945500) of per email:
post@stoutenburg.nl. Meer informatie op de website van het project: www.stoutenburg.nl.

5. Cursus religieuzenrecht
De KNR is voornemens om op 28 november 2016 een cursus religieuzenrecht te organiseren.
Op deze dag zal het beheer van tijdelijke goederen (a.d.h.v. canon 638§3), de doorwerking
van het canonieke recht in het Nederlands rechtsverkeer en de rol van raad voor economische
aangelegenheden (canon 1280) aan de orde komen. De cursus is bedoeld voor geïnteresseerde
Hogere Oversten, Economen, economisch adviseurs en REA-leden. De cursus zal plaats vinden bij de Zusters van Liefde in Tilburg. Indien u deze cursus wilt volgen dan kunt u zich nog
aanmelden bij voorkeur per e-mail communicatie@knr.nl.

6. Toeristenbelasting
Bij de KNR is een vraag binnen gekomen over het heffen van toeristenbelasting bij gastenverblijven van religieuze instituten. Wij zouden graag van de gastenverblijven willen weten
of er wel of geen toeristenbelasting verschuldigd is aan de gemeente en vragen u dit door te
geven aan Nita van Bergen. Deze informatie zal puur voor intern gebruik zijn en niet met
andere instanties worden gedeeld.

7. Studiedag COR/FKR 28 september 2016
Op 28 september jl. heeft de studiedag van de COR en FKR plaats gevonden. Wij hopen dat u
het een nuttige en inspirerende dag heeft gevonden. Mocht u nog vragen of opmerkingen over
deze dag hebben dan horen wij dat graag en kunt u contact opnemen met Nita van Bergen.

Vertrouwend u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd, tekent
met vriendelijke groet,

Jeroen Crajé
financieel-economisch stafmedewerker KNR
Bijlagen: Aanmeldingsformulier salarisinformatiemiddag
Inventarisatieformulier kloosterbegraafplaatsen
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