ê$

lut&

%

w

N

Protesta ntse
)t

',,/ì't,il.],, ti r,rii
rir,l¡,iri: i¡(,r,i ,'l riit:lrli

l-rÇi ri
^..J

ieuwsbrief Beheer
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voor kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en colleges van diakenen

jaargangl-editiel
Een gezamenlijke uitgave
van de Classicale Colleges
voor de Behandeling van
Beheerszaken
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Voor een goede verzending
van deze nieuwsbrieven zijn
de juiste e-mailadressen
belangrijk. Wilt u wijzigingen
daarom tijdig doorgeven, zodat wij ons bestand up to date
kunnen houden?

1",

Zoals u bekend zalzijn is de datum van 1 mei 2018 een belangrijke datum voor
de Protestantse Kerk in Nederland. Op die datum werd een eerste fase van Kerl<
2025 bereikt. De74 oude classes vielen weg en er l<wamen elf classes voor terug.
Verder veranderde de naam van de classis. Ook de naam van het RCBB, het Regionaal College wijzigt in CCBB, voluit het Classicale College voor de Behandeling

van Beheerszaken.
Verder werd per 1 mei het GCBB, dat is het Generale College voor Behandeling
van Beheerszaken gevormd. Nieuw is ook de Generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Uw kerkenraad is uitgebreid geinformeerd welke gevolgen die wijzigingen hebben. Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de kerkorde die ook voor kerkrentmeesters
van belang zijn. Wij wijzen u vooral op de veranderingen in ordinantie 1 1. Het
betekent ook dat de verdeling van de classes over de verschillende CCBB's anders
wordt ingerícht. lmmers, er zijn elf classes en negen CCBB's. De CCBB's voor
Gelderland en Zuid-Holland hebben beide twee classes waarin zij opereren. Verder
is een deel van de classes in Zuid-Holland overgegaan naar de nieuwe classds
Delta. Kortom, allerlei veranderingen. Ook de mailadressen van de CCBB's zijn op
de nieuwe situatie aangepast. Bijgaand een overzicht.
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Groningen-Drenthe

CCBB

Friesland

CCBB Friesland

ccbb-f riesla nd@pkn. nl

Overijssel-Flevoland

CCBB Overijssel-Flevoland

ccbb-overijssel-f levola nd@pkn.

Veluwe

CCBB Gelderland

ccbb-gelderland@pkn.nl

Gelderland Zuid en Oost

CCBB Gelderland

ccbb-gelderland@pkn. nl

Utrecht

CCBB Utrecht

ccbb-utrecht@pkn.nl

Noord-Holland

CCBB Noord-Holland

ccbb-noord-holland@pkn. nl

Zuid-Holland-Noord

CCBB Zuid-Holland

ccbb-zuid-holland@pkn. nl

G

roningen-Drenthe

lviailacires
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CBB

ccbb-groningen-drenthe@pkn.nl
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Zuid-Holland-Zuid

CCBB Zuid-Holland

ccbb-zuid-holland@pkn, nl

Delta

CCBB Delta

ccbb-delta@pkn.nl

CCBB Noord-Brabant/Lim burg

ccbb-noord-brabant-lim burg@pkn. nl

Noord-Brabant/Li

m bu rg

Benaming CCBB

Beleidsmedewerker ondersteuning CCBB's

CCBB Groningen-Drenthe

Theo Trox

CCBB Friesland

Gerrit van den Bosch

CCB B Overijssel-Flevoland

Overijssel : Theo Trox
Flevoland: Gerrit van den Bosch

CCBB Gelderland (classis Veluwe)
CCBB Gelderland (classis Zuid en Oost)

Gerrit van den Bosch

CCBB Utrecht
CCBB Noord-Holland
CCBB Zuid-Holland (classis noord)
CCBB Zuid-Holland (classis zuid)
CCBB Delta
CCBB Noord-Brabant/Limburg

Wim de Vos
Willem Vliek
Willem Vliek
Gerrit Oosterwijk
Gerrit Oosterwijk
Gerrit Oosterwijk
Wim de Vos

Ctassisindeling Protestantse Kerk in Nederland
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De colleges van kerkrentmeesters en de colleges van diakenen moeten jaarlijks hun begroting en jaarrekening ter
beoordeling insturen naar de classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB's). ln het kader
van het kerkordelijke toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden worden de begrotingen en jaarrekeningen vervolgens door de CCBB's beoordeeld.
De huidige werkwijze wordt door alle partijen als omslachtig en inefficiënt ervaren. Er wordt gebruik gemaakt
van door de dienstenorganisatie ter beschikking gestelde standaard modellen in Excel, die niet voor alle gevallen
eenduídig zijn.Er zijn ookgemeenten dieeigen modellen gebruiken. Dediversiteit in modellen en interpretaties
leidt tot een arbeidsintensief proces bij zowel de gemeenten als de CCBB's en de dienstenorganisatie. Door het
afnemende aantal deskundige vrijwilligers en de gekrompen ondersteunende organisatie wordt dit een steeds
groter probleem. Ook is het voor de beoordelaars in teveel gevallen erg lastíg om de juiste gegevens voor een
adequaat toezicht boven water te krijgen.

Binnen de dienstenorganisatie wordt in samenwerking met de CCBB's hard gewerkt aan nieuwe processen en
een nieuw systeem, om het indienen en beoordelen van begrotingen en jaarrekeningen te stroomlijnen en te
vereenvoudigen.

Wat betekent dit voor uw college?
r er komen standaarden voor processen, rekeningschema en boekingsgangen
. er komt een centraal, via internet benaderbaar, systeem
. de manier van werken in het systeem lijkt op die van de aangifte inkomstenbelasting: er hoeft alleen ingevuld
te worden wat voor de eigen situatie relevant is
. gegevens die al bekend zijn, bijvoorbeeld uit LRP en uit eerdere jaarrekeningen en begrotingen, worden hergebruikt
. u voegt uw gegevens voor een nieuwe begroting of jaarrekening toe aan de al bekende gegevens
. zodra u alle gegevens hebt ingevoerd, kunt u een conceptbegroting en/of concept jaarrekening downloaden
voor definitieve vaststelling binnen uw gemeente
. na definitieve vaststelling kunt u de invoer afronden (waarbij ook enige documenten moeten worden geüp-

.
e

load, zoals getekende verklaringen)

de ingevoerde gegevens worden doorgesluisd naar quotumbeheer, zodat er geen afzonderlijke quotum aangifte meer nodig is
u l<unt de publicatiegegevens voor ANBI downloaden en publiceren op uw website.

Het streven is om de eerste fase beschikbaar te hebben voor het indienen van de begrotingen 2019.

ln een tweede fase worden de processen voor de uitvoering van de beoordeling verder geautomatiseerd. Ook
wordt de kwaliteit van de informatie verbeterd, onder andere door kengetallen en analyses.
De nieuwe processen en het nieuwe systeem zijn alleen mogelijk als de manier van werken en de gegevens
voldoende uniform zíjn. Met de aanpassingen in de kerkorde per 1 mei 2018 komt er een generaal college voor
de behandeling van beheerszaken (GCBB). Het GCBB krijgt de bevoegdheid om modellen voor te schrijven voor
de begroting en de jaarrekening van de colleges van kerkrentmeesters en van de colleges van diakenen, inclusief
het rekeningschema en de wijze waarop gegevens aan het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB, nu nog RCBB) ter beschikking worden gesteld. Het GCBB zal de voor de nieuwe manier van werken

benodigde standaarden vastleggen.
Zoals bij alle veranderingen zal er ook nu in het begin wat extra inspanning door alle partijen nodig zijn. Het projectteam zal hierbij zoveel mogelijk hulp bieden.
Maar als die eerste stap eenmaal gezet is wordt het inzicht van de gemeente in de eigen financiële situatie beter,
terwijl het toezicht geoptimaliseerd wordt door adequate informatíe en efficiöntere processen.

Jaarrekening 20L7 gemeente en diacon¡e
Deze periode is de tijd van het opstellen en vaststellen van de jaarrekening 2017 van gemeente en diaconie.
Mogelijk is het proces hiervoor al afgerond en heeft u de jaarrekeningen al toegestuurd aan het classicale college
voor de behandeling van beheerszaken (CCBB) in uw classis. Prima dat u al zover bent.
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Heeft u hierbij ook gedacht aan het aanpassen van de gegevens op de website voor wat betreft de publicatieplicht in verband met de ANB|-status?
Wanneer dit proces nog niet is afgerond willen wij u graag wijzen op het volgende:
-de jaarrekening dient uiterlijk 15 juni, samen met het controlerapport, toegezonden te worden aan het CCBB
-de toezending van de stukken graag via de mailadressen vermeld op blz 1 en 2'
-denkt u daarbi¡ ook aan het blad met de handtekeningen (inscannen) waaruit de vaststelling van de jaarrekening
door de kerkenraad blijkt.
-de aanpassing van de gegevens op de website in verband met de ANBI dient voor 1 juli 2018 gedaan te worden
(verkort exploitatieoverzicht jaar 2017 l.

ln het model voor de jaarrekening op de website van de Protestantse Kerk is een apart tabblad opgenomen wat
kunt gebruiken voor de ANBI publicatie. Bij gebruik van dit model wordt dit automatisch ingevuld. nfof:lO-llo-n

u

ln het model voor de jaarrekening vindt u ook een model van het te gebruiken controlerapport wanneer de jaarrekening gecontroleerd wordt door 2 onafhankelijke deskundigen (kascontrole commissie).

H

igtriights kerkordewijzigingen beheer

De meest in het oog springende wijzigingen in ordinantie 11 zijn:
de naam RCBB (regionaal college voor de behandeling van beheerszaken) wordt gewijzigd in CCBB (classicale college voor de behandeling van beheerszaken)

.

.

.
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de bepaling dat een college van kerkrentmeesters in meerderheid uit ouderlingen-kerkrentmeestêr moeten
bestaan is vervallen; nu bestaat het college minimaal uit twee ouderlingen-kerkrentmeester (ongeacht de
grootte van het college) en minimaal uit drie leden
invoering van de 'diaconale rentmeester'; wel lid van het college van diakenen, maar geen lid van de kerkenraad (bekleedt niet het ambt van diaken); dit naar analogie van het college van kerkrentmeesters: de kerkrentmeester die wel lid is van het college, maar niet van de kerkenraad (niet het ambt van ouderling-kerkrentmeester)
daarmee geldt ook voor het college van diakenen een minimale bezetting van twee diakenen (ongeacht de
grootte van het college) en minimaal drie leden
ãe mogelijkheden voor het CCBB om een gemeente onder verscherpt toezien te plaatsen zijn verruimd en
zijn uitgewerkt in de nieuwe Generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden
er wordt een Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken (GCBB) ingesteld; de leden worden
benoemd door de generale synode; de taken zijn globaal omschreven en zijn nader uitgewerkt ín de nieuwe
generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden

De (nieuwe)generale regeling vermogensrechtelijke aangelegenheden geeft nadere invulling aan (te) kleine
beheerscolleges, verruiming mogelijkheden tot verscherpt toezien en afstemming en kwaliteit van toezien:
. ln artikel 1 wordt aangegeven, dat gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen zijn gehouden de
adviezen en richtlijnen van het GCBB te betrekken bij de verzorging van hun vermogensrechtelijke aangelegenheden.
. ln artikel 2 wordt een regeling gegeven voor het geval het college van diakenen of het college van kerkrentmeesters structureel te weinig leden telt; aanvulling vanuit de kerkenraad of toevoeging van een door het

r

r

.

CCBB aan te wijzen Persoon.
ln artikel 3 wordt een verruiming van de mogelijkheden gegeven om over te gaan tot het toepassen van
verscherpt toezien waaraan in de praktijk behoefte is gebleken, waaronder (bij beperkte bestuurskracht) de
mogelijkheid om gedelegeerden aan te wijzen die bevoegd zijn het college bindende aanwijzingen te geven.
lndien een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen onder verscherpt toezien wordt geplaarst is dit college alsmede de kerkenraad gehouden de aanwijzingen van het CCBB op te volgen.
ln het vierde lid van artikel 3 wordt een regeling getroffen voor het geval er sprake is van een (dreigende)
insolvabiliteit (niet meer aan de verplichtingen kunnen voldoen). ln dit artikel wordt een bredere toepassing
gegeven aan wat nu ín artikel 20 lid 3a van de GRRP is bepaald. De colleges alsmede de kerkenraad van die

gemeente zijn dan verplicht tot het nemen van dan wel het meewerken aan die maatregelen, die naar het
oordeel van het CCBB noodzakelíjk zijn om, al dan niet tezamen met andere gemeenten, weer aan die verplichtingen te kunnen voldoen.
Artikel 4 van deze generale regeling is een uitwerking van de bevoegdheid van het generale college voor de
behandeling van beheerszaken tot het geven van adviezen, richtlijnen en modellen, ten behoeve van de uitoefening van het toezicht door de classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken. Beleidsafstem-
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ming en kwaliteitsbewaking en ook stroomlijning van procedures en gegevensuitwisseling worden hiermee
a

bevorderd.
De door het GCBB op te stellen adviezen, richtlijnen, en modellen ten behoeve van gemeenten en diaconieein
betreffen ten minste de volgende onderwerpen:
' modellen voor begroting en jaarrekeningen van gemeenten en van diaconlerin, inclusief rekeningschema en de wíjze waarop deze aan het classícale college voor de behandeling van beheerszaken
ter beschikking worden gesteld;
. richtlijnen voor meerjarenprognoses;
. een handleiding voor de controle van jaarrekeningen;
een handleiding en richtlijn voor een beleggingsstatuut.

.

Nu beschil<baar: model-privacystatement voor gemeenten
Het model privacy-statement is een belangrijk middelvoor een kerkenraad om na te gaan welke gegevens zij op
welke manier verwerkt en wat daar de (wettelijke en kerkordelijke) grondslagen voor zijn. U vindt het model op
ffo.teslq ntse
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Duurzaam beteggen door kerken
Besteding van vermogen aan duurzame doelen hoort bij de roeping van de kerk in deze tijd. Met het boek "lnvesteren als een goed rentmeester! Duurzamer beleggen door kerken" wil de Protestantse Kerk een verdíepingsslag
maken in het thema van kerk en duurzaamheid. ln het boel< komen, naast Bijbelse noties over omgaan met geld,
diverse soorten fondsen, de reputatierisico's en belastingvragen aan de orde.
FtqLÞ:oe! j_e=ìsy,qoigt4,_g_o:_s.þ.estslle-n'rn'de¡rycìWinksl

Contact
voor redactionele opmerkingen: nieuwsbrief-ccbb@protestantsekerk, nl
voor inhoudelijke vragen: Ondersteuning gemeenten,
telefoon 030-8801 880 of e-mail: info@protestantsekerk.nl

