Nummer 19, jaargang 7, september 2017
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
• Agenda
• Vicariaatsbijeenkomsten 13 en 14 november 2017
• Collecteschema 2018
• LEI: legal entity identifier
• Nieuwe automatisering parochies
• Actie Kerkbalans
• Rekening en verantwoording
• Begroting 2018
• Richtlijnen rekening en verantwoording
• Kascommissie
• Wijzigingen Arbowet
• Pachtnormen
• Minimumloon
De nieuwsbrief wordt toegezonden aan de bij ons bekend zijnde e-mailadressen van:
• de vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de parochies,
• de secretariaten van de parochies,
• de voorzitter, secretaris en penningmeester van de pci’en,
• het bestuur, REA en medewerkers van het bisdom.

Reacties en bijdragen, aan- of afmelden

Vanzelfsprekend zijn reacties, suggesties of bijdragen aan deze nieuwsbrief te allen tijde welkom; deze kunt
u sturen naar e-mailadres economaat@bisdomrotterdam.nl.
Ook aan- of afmeldingen voor de nieuwsbrief van het economaat en wijzigingen in e-mailadres kunnen naar
voornoemd e-mailadres worden gestuurd.
Het volgende nummer (aflevering 20) van de nieuwsbrief verschijnt in januari 2018.
-----

Agenda
Donderdag 12 oktober 2017

Bijeenkomst Fondsenwerving / Actie Kerkbalans

Maandag 13 en dinsdag 14 november 2017
Vicariaatsbijeenkomsten

Vrijdag 1 december 2017

Uiterste inleverdatum begroting 2018

Vrijdag 1 juni 2018

Uiterste inleverdatum rekening en verantwoording 2017

-----

Vicariaatsbijeenkomsten 13 en 14 november 2017

De vicariaatsbijeenkomsten van dit najaar vinden plaats op maandag 13 november (Delft, Sint Adelbert) en
op dinsdag 14 november (Waddinxveen, Sint Victor). Aan de orde komen onder meer de navolgende
onderwerpen:
• verzekering gebouwen (onder meer de vork-constructie),
• diocesane afdracht parochies,
• rekening en verantwoording,
• begroting en
• juridische en fiscale actualiteiten.
-----

Collecteschema 2018
Download

I. Collecteschema 2018 (pdf)
-----

Legal entity identifier

Parochies en PCI’en worden op dit moment benaderd door hun vermogensbeheerders en banken om op
korte termijn bij de Kamer van Koophandel een LEI-nummer aan te vragen. Dit is een gevolg van nieuwe
regelgeving door financiële toezichthouders. Het nummer kan echter alleen worden verkregen wanneer de
instelling beschikt over een inschrijving in het handelsregister. Voor wat betreft de R.K. Kerk in Nederland is
alleen het R.K. Kerkgenootschap Nederland in het handelsregister ingeschreven. Het is echter niet de
bedoeling dat andere kerkelijke instellingen dit nummer gaan gebruiken om een LEI-nummer aan te vragen;
evenmin is het de bedoeling dat iedere kerkelijke instelling zich gaat inschrijven in het handelsregister. Op dit
moment vindt op landelijk niveau overleg plaats over de wijze waarop dit probleem opgelost kan worden.
Zodra meer informatie bekend is, worden de instellingen daarover geïnformeerd.
-----

Nieuwe automatisering parochies

Voortgangsinformatie over het project ‘Nieuwe Automatisering Parochies’ is te vinden op de website van het
project: www.nieuwe-automatisering.nl. Daarnaast verschijnt regelmatig een nieuwsbrief. De meest recente
versie (pdf) is van september.

Overstappen

Wanneer u van plan bent om per 1 januari a.s. over te stappen van Navision naar DocBase/Exact Online,
dan gelieve u dit melden aan het bisdombureau:
E. administratie@bisdomrotterdam.nl
Aanmeldingen voor opleidingen dienen te geschieden door invulling van het contactformulier:
I. www.nieuwe-automatisering.nl
-----

Actie Kerkbalans

Er is in de komende tijd een aantal gelegenheden om ervaringen uit te wisselen en verder te bouwen aan
het netwerk van ‘portefeuillehouders fondsenwerving’:
• op 12 oktober 2017 tijdens de diocesane bijeenkomst fondsenverwerving;
• op 13 en 14 november 2017 tijdens de vicariaatsbijeenkomsten;
• in januari 2018 tijdens de startmomenten Kerkbalans in de parochies en diocesaan.

Ter ondersteuning van de lokale fondsenwervers is een stappenplan opgesteld; dit stappenplan (pdf) is
tijdens de vicariaatsbijeenkomsten uitgereikt.
Het bisdom ziet graag dat in ieder parochiebestuur een bestuurslid portefeuillehouder fondsenwerving is die
voor de parochie als aanspreekpunt fungeert voor de Actie Kerkbalans en voortdurend aandacht heeft voor
de noodzakelijke fondsenwerving.
-----

Rekening en verantwoording

Herhaaldelijk is gesproken over de noodzaak om de rekening en verantwoording tijdig op te stellen, vast te
stellen en ter goedkeuring naar het bisdombureau te sturen. Allereerst omdat de rekening en verantwoording
een belangrijk beleidsinstrument is voor het parochiebestuur en het bisdom, maar ook als verantwoording
van het financiële beleid door het parochiebestuur jegens de parochianen en het bisdom. Sinds 2016 is daar
nog bijgekomen de verplichting tot publicatie van financiële gegevens uit hoofde van de ANBI-status. Die
verplichting houdt onder meer in dat uiterlijk 30 juni de financiële gegevens van het voorgaande jaar
gepubliceerd moeten zijn; publicatie van die gegevens geschiedt zodra de rekening en verantwoording op
het bisdombureau is ontvangen. Geconstateerd moet echter worden dat een behoorlijk aantal parochies en
PCI’en de rekening en verantwoording 2016 nog niet heeft ingediend. Van de 62 parochies moeten er 18 en
van de 75 PCI’en 24 de rekening en verantwoording 2016 nog indienen. De betreffende parochies en PCI’en
hebben onlangs een herinnering ontvangen. Mocht het onverhoopt niet lukken de rekening en
verantwoording 2016 vóór medio oktober 2017 in te dienen, dan is overleg met het Economaat noodzakelijk.
-----

Begroting 2018

Op grond van het algemeen reglement ‘Bestuur van een parochie’ en het reglement ‘Bestuur van een
parochiële caritasinstelling’ moet de begroting, thans 2018, vóór 1 december 2017 ter goedkeuring bij het
bisdombureau worden ingediend. Het wordt echter – mede ter spreiding van de werkdruk op het
bisdombureau – bijzonder op prijs gesteld wanneer de begroting ruim vóór 1 december a.s. ingediend wordt.
Mocht de datum van 1 december niet haalbaar zijn, dan is overleg met het Economaat noodzakelijk.
-----

Richtlijnen rekening en verantwoording

In voorbereiding is een herziening van de richtlijnen voor het opstellen van de rekening en verantwoording
van parochies en PCI’en. Het concept van de herziene richtlijnen zal eerdaags voor commentaar aan een
aantal penningmeesters worden toegezonden.
-----

Kascommissie

Inmiddels is een concept gereed van een ‘Leidraad kascommissie parochie / PCI bisdom Rotterdam’; dit
concept wordt binnenkort voor commentaar toegezonden aan een aantal penningmeesters en andere
betrokkenen.
------

Wijzigingen Arbowet

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen die van belang zijn voor parochies zijn
op een rij gezet.
Lees hele artikel (pdf)
-----

Pachtnormen

Per 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht.
Lees hele artikel (pdf)

Minimumloon

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder is gestegen. Het wettelijk minimumloon bij
een volledig dienstverband bedraagt € 1.565,40 per maand, € 361,25 per week en € 72,25 per dag.
U kunt het minimumloon berekenen met de Rekentool van de Rijksoverheid:
I. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/rekenhulp-minimumloon-berekenen
Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. De maximumleeftijd voor het jeugdloon is nu 22 jaar. In
2019 wordt dit 21 jaar.

