
 

Nummer 20, jaargang 7, november 2017 

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: 

• Agenda 

• LEI: Legal Entity Identifier 

• Vicariaatsbijeenkomsten 13 en 14 november 2017 

• Nieuwe automatisering parochies 

• Actie Kerkbalans 

• Begroting 2018 

• Diocesane afdracht parochies 

• Diocesane regelingen 

• Beleggen via Lombard Odier 

• Toelage gehuwde diakens 

• Pensioenregeling voor kerkmusici 

• Asbest 

• Veiligheid en Preventie Kerken 

  

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan de bij ons bekend zijnde e-mailadressen van:  

• vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de parochies, 

• secretariaten van de parochies, 

• voorzitter, secretaris en penningmeester van de pci’en, 

• 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 21) van de nieuwsbrief verschijnt in maart 2018. 

 

 

----- 

Agenda 
 

Vrijdag 1 december 2017 

Uiterste inleverdatum begroting 2018 

 

Vrijdag 1 juni 2018 

Uiterste inleverdatum rekening en verantwoording 2017 

 

Zaterdag 30 juni 2018 

Uiterste datum publicatie financiële gegevens op ANBI-site 

 

 

mailto:economaat@bisdomrotterdam.nl


----- 

LEI: 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 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 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.  

 

Tussen CIO en de landelijke Kamer van Koophandel zijn inmiddels afspraken. Deze komen erop neer dat de 

gegevens uit het ANBI-register gebruikt kunnen worden om per kerkgenootschap één bulkaanvraag te doen. 

Als aanvulling op die gegevens moet per kerkelijke instelling de naam van een bevoegd contactpersoon 

worden vermeld, alsmede een e-mailadres. 

 

Inmiddels is aan alle kerkelijke instellingen in het bisdom een brief verzonden met nadere informatie, 

alsmede een aanvraagformulier. Houdt u rekening mee dat het aanvraagformulier uiterlijk 22 november a.s. 

bij het bisdombureau moet zijn ontvangen (via: m.piek@bisdomrotterdam.nl). 

 

I.  Brief informatie LEI (pdf) 

I.  Aanvraagformulier LEI door kerkelijke instelling van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (docx) 

 

----- 

Vicariaatsbijeenkomsten 13 en 14 november 2017 
Op maandag 13 november (Delft, Sint Adelbert) en dinsdag 14 november (Waddinxveen, Sint Victor) vonden 

wederom de vicariaatsbijeenkomsten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten is aandacht geschonken aan de 

stand van zaken met betrekking tot de nieuwe automatisering parochies, verzekering gebouwen (en Vork-

constructie), organisatie en werkwijze Bisschoppelijk Adviesbureau Bouwzaken (BAB), de aanpassing van 

de diocesane afdrachtregeling voor parochies en een aantal actuele ontwikkelingen. De sheets van de 

presentaties zijn inmiddels verzonden aan degenen die voor deze bijeenkomsten zijn uitgenodigd. 

 

----- 

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 november.  

 

Overstappen? 

Wanneer u van plan bent om per 1 januari a.s. over te stappen van Navision naar DocBase/Exact Online, 

dan dient u dit melden aan via www.nieuwe-automatisering.nl, met het verzoek dit ook te melden aan het 

bisdombureau: m.piek@bisdomrotterdam.nl. 

 

Op basis van de aanmeldingen en een in te vullen inventarisatieformulier wordt de planning voor de 

conversie opgesteld en tevens de planning voor de opleiding. 

 

----- 

Actie Kerkbalans 
Op 8 november jl. vond op Vronesteyn een ‘meet & greet’ plaats in het kader van de Actie Kerkbalans. 

Geef Kerkbalans het hele jaar door aandacht. Doe het samen en maak er iets moois van.” Dat is in het kort 

de boodschap van die avond.  

 

Meer informatie  

I.  www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/meet--greet-kerkbalans-persoonlijk-en-concreet-

communiceren 

mailto:m.piek@bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdamdocumenten.nl/economaat/2017/201711-20/201711-20-brief_informatie_lei.pdf
http://www.bisdomrotterdamdocumenten.nl/economaat/2017/201711-20/201711-20-rk_aanvraagformulier_lei.docx
http://www.nieuwe-automatisering.nl/
http://www.bisdomrotterdamdocumenten.nl/economaat/2017/201711-20/201711-20-nieuwsbrief_nieuwe_automatisering_parochies-november_2017.pdf
http://www.bisdomrotterdamdocumenten.nl/economaat/2017/201711-20/201711-20-nieuwsbrief_nieuwe_automatisering_parochies-november_2017.pdf
http://www.nieuwe-automatisering.nl/
mailto:m.piek@bisdomrotterdam.nl
http://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/meet--greet-kerkbalans-persoonlijk-en-concreet-communiceren
http://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/meet--greet-kerkbalans-persoonlijk-en-concreet-communiceren


----- 

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. 

 

----- 

Diocesane afdracht parochies 
Tijdens de vicariaatsbijeenkomsten is de nieuwe regeling voor de diocesane afdracht door parochies 

gepresenteerd; de nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2018. De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de 

thans geldende regeling zijn de volgende: 

• de aftrekbaarheid van de zogenaamde verwervingskosten vervalt; 

• de franchise (van € 34.000) vervalt; 

• het tarief wordt verlaagd van 12% naar 10%. 

 

Dit betekent dat de heffing uitsluitend plaatsvindt over alle (gerealiseerde) baten, hoe dan ook verkregen 

(met een aantal uitzonderingen). De heffing geschiedt over de baten van het tweede voorafgaande boekjaar 

(heffing 2018 dus over de baten 2016). Met dien verstande dat de opbrengsten uit de verkoop van 

onroerende zaken en uit nalatenschappen plaatsvindt in het jaar waarin de opbrengst wordt gerealiseerd. 

 

De definitieve tekst van de regeling komt in de loop van de maand december van dit jaar beschikbaar. 

 

----- 

Diocesane regelingen 
In voorbereiding is een nieuwe uitgave van de diocesane regelingen. Deze uitgave komt naar verwachting 

eind januari 2018 beschikbaar. In de uitgave wordt ingegaan op de personele aangelegenheden 

(arbeidsvoorwaarden), maar ook op beheer, beleggingen, verzekeringen en fiscale zaken. De brief inzake de 

arbeidsvoorwaarden 2018 wordt naar verwachting in de eerste helft van januari 2018 verzonden. 

 

----- 

Beleggen via Lombard Odier 
Een aantal parochies en pci’en heeft het beheer van de effectenportefeuille ondergebracht bij Lombard 

Odier. Onlangs is bekend geworden dat de activiteiten van Lombard Odier in Nederland zijn overgenomen 

door InsingerGilissen. Dit leidt niet, althans niet op korte termijn, tot wijzigingen in de met Lombard Odier 

gemaakte afspraken. Mochten in de toekomst nieuwe afspraken gemaakt moeten worden, dan wordt u 

daarover uiteraard geïnformeerd. 

 

----- 

Toelage gehuwde diakens 
De toelage van een gehuwde diaken is gekoppeld aan het salaris van een pastoraal werker. Op grond van 

de nieuwe cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, die ook geldt voor pastoraal werkers, is het 

salaris met ingang van 1 juli 2017 verhoogd met 1,65%. Het netto-inkomen van een gehuwd diaken dient op 

jaarbasis gelijk te zijn aan het netto-inkomen van een pastoraal werker. De verhoging per 1 juli 2017 

betekent dan dat de toelage voor een gehuwd diaken vanaf die datum € 4.889,12 per maand bedraagt (tot 1 

juli 2017 € 4.821,82). 

 

----- 

Pensioenregeling voor kerkmusici 
Voor kerkmusici die een dienstverband hebben met parochies (niet voor freelancers) geldt dat zij verplicht 

moeten worden opgenomen in de geldende pensioenregeling. In het verleden is om verschillende redenen 

voor gekozen om de specifieke pensioenregeling voor kerkmusici (dirigenten/organisten) onder te brengen 

bij Centraal Beheer / Achmea. Nadrukkelijk willen wij de parochies erop wijzen deze verplichting te volgen. 

Ook als andere personeelsleden (met een andere functie, dus geen musicus) mogelijk zijn ondergebracht bij 



een ander pensioenfonds. De reden voor deze verplichting is dat het hier gaat om een collectieve 

verzekering vanuit de gehele RK Kerkprovincie, die voor deze regeling wordt beschouwd als één werkgever. 

In de andere pensioenregelingen, die vaak voorkomen bij parochies (de regelingen van het Pensioenfonds 

Zorg en Welzijn en het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen), zijn kerkmusici ook nadrukkelijk 

uitgezonderd als verzekerde en horen daar dus niet te worden ondergebracht.  

 

De administratie van de pensioenregeling voor kerkmusici (alsmede de facturering van de premie) is 

ondergebracht bij de heer Ed Moons van het administratiekantoor EdCoMo B.V.  

T. 035-6461215 

E. e.moons@edcomo.nl  

 

Parochiebesturen/werkgevers kunnen hem ook praktische vragen stellen over de uitvoering van de 

pensioenregeling voor kerkmusici. 

 

----- 

Asbest? 
Eigenaren van gebouwen met een asbestdak moeten dat vóór 2024 laten vervangen. Het gaat daarbij om 

daken die in contact staan met de buitenlucht en dan vooral daken die bestaan uit golfplaten van asbest. 

Eigenaren zijn op grond van het Asbestverwijderingsbesluit zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van 

asbestdaken. Alvorens dit te doen moet wel een sloopmelding worden gedaan bij de gemeente. 

 

Meer informatie via het Bisschoppelijk Bouw- en Adviesbureau 

E. s.dehaan@bisdomrotterdam.nl 

 

----- 

Veiligheid en Preventie Kerken 
Donatus Verzekering heeft een brochure gepubliceerd inzake Veiligheid en Preventie Kerken, als hulpmiddel 

voor kerkbestuurders. De brochure bevat een overzicht van preventieadviezen, een checklist ten behoeve 

van de reguliere controle van het kerkgebouw en een checklist afsluiten kerkgebouw na afloop van een 

dienst. De brochure kan worden opgevraagd bij Donatus. 

 

mailto:e.moons@edcomo.nl
mailto:s.dehaan@bisdomrotterdam.nl

