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stichtingen

de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,
bestaande uit het Landelijk dienstencentrum en de Regionale
dienstencentra
de gemeente(n) zoals bedoeld in ordinantie 2 bij de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland
registratie van de leden van alle gemeenten van de Protestantse Kerk
in Nederland zoals bedoeld in ordinantie 2 (artikel 2-9) bij de Kerkorde
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methode waarbij het saldo van de baten en de direct met deze baten
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de stichtingen zoals bedoeld in ordinantie 11 bij de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland, de bij deze ordinantie behorende
overgangsbepalingen en de generale regelingen

Uitvoeringsregeling
behorend bij de Uniforme quotisatieregelingen en de Solidariteitskas

hoofdstuk 1
uitgangspunten
1.1

De heffing van quota geschiedt op grond van ordinantie 11 (artikel 20-3) bij de Kerkorde van
de Protestantse Kerk in Nederland. Tot invoering van de heffing voor de Solidariteitskas is
besloten in de vergadering van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden
(NHK/GKN/ELK), gehouden op 21 t/m 23 november 2002 (zie bijlage A, besluit 3). Deze
besluiten zijn door de kerkeigen synoden geratificeerd.
Deze uitvoeringsregeling vindt haar grond in het in bijlage A opgenomen besluit 11.

1.2

De uitvoeringsregeling heeft betrekking op drie heffingen, te weten:
• het kerkrentmeesterlijk quotum;
• het diaconaal quotum;
• de heffing voor de Solidariteitskas.
Het kerkrentmeesterlijk quotum en de heffing voor de Solidariteitskas worden geheven van de
gemeenten; het diaconaal quotum wordt geheven van de diaconieën.

1.3

De beide quota dienen ter gedeeltelijke financiering van het bovenplaatselijke ambtelijke en
dienstverlenende werk. De Solidariteitskas is bedoeld voor steunverlening aan gemeenten en
voor intergemeentelijk kerkenwerk.

1.4

De doelbestemmingen van de onder 1.2 bedoelde heffingen blijken uit de jaarlijks door de
kleine synode vast te stellen begroting en jaarrekening. Het Solidariteitskasorgaan brengt
jaarlijks een beleidsverslag en een financiële verantwoording uit aan de kleine synode. Deze
worden opgenomen in het jaarverslag bij de gezamenlijke jaarrekening ter verantwoording aan
de kleine synode.
Voor de drie geldstromen (kerkrentmeesterlijk, diaconaal, Solidariteitskas) worden
afzonderlijke egalisatiereserves gevormd.

1.5

De colleges van kerkrentmeesters en de colleges van diakenen zijn verplicht terzake
van de quota ook de benodigde financiële gegevens te verstrekken van en de afdrachten te
verrichten voor de stichtingen, kassen (waaronder ook de wijkkassen) en fondsen die direct of
indirect het gemeentelijke respectievelijk het diaconale werk dienen.

1.6

De vergader- en administratiekosten van de classicale vergadering, van haar breed
moderamen, van haar organen van bijstand en van de werkgemeenschappen van predikanten
worden, in afwijking van het in ord. 11-11-1 bepaalde, door de classicale vergadering
gedeclareerd bij de algemene classicale vergadering van de betreffende regio. De classicale
vergader- en administratiekosten worden gedekt uit de deelbegroting van de algemene
classicale vergadering, die als onderdeel van de totale begroting van de bovenplaatselijke
organisatie gedekt wordt uit kerkrentmeesterlijk quotum.

1.7

In het geval vóór de inwerkingtreding van deze uitvoeringsregeling sprake was van een
afwijkende quotumregeling (b.v. voor enkele grote steden) zullen vanwege de kleine synode
financiële maatregelen worden getroffen ter compensatie van het verschil tussen de oude
afwijkende regelingen en de nieuwe uniforme quotisatieregelingen.

1.8

In het geval een gemeente tengevolge van de toepassing van deze uitvoeringsregeling
ernstige financiële moeilijkheden ondervindt, kan de kerkenraad van deze gemeente een
gemotiveerd verzoek tot financiële ondersteuning indienen bij de kleine synode, die beslist na
overleg met de desbetreffende classis.
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hoofdstuk 2
algemeen
inkomsten
2.1

Onder inkomsten in de zin van de quotisatieregelingen worden verstaan alle in de
jaarrekening als baten verantwoorde bruto inkomsten in het voorlaatste jaar (t-2)
voorafgaande aan het jaar waarop het quotum betrekking heeft (t) behoudens de onder 2.3
vermelde uitzonderingen (die niet tot de heffingsgrondslagen worden gerekend).
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen vormen geen inkomsten.
Interne doorberekeningen tussen gemeente en diaconie blijven voor de toepassing van de
quotisatieregelingen buiten beschouwing.
In het geval een predikant is verbonden aan enkele gemeenten gezamenlijk vormen de
verkregen baten geen onderdeel van de heffingsgrondslag.

2.2

De inkomsten zijn te onderscheiden naar inkomsten uit:
a.
levend geld (o.a. (vaste) vrijwillige bijdragen, collecteopbrengsten, giften, inkomsten
van de wijkkassen)
- voor de toepassing van de kerkrentmeesterlijke quotisatieregeling worden als
inkomsten ook aangemerkt de door de gemeente ontvangen bijdragen van
gemeenteleden minus de door de Kleine synode berekende heffing voor de
Solidariteitskas. Een eventueel negatief saldo hiervan wordt gelijk gesteld aan
nihil;
b.
de al dan niet in de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters of het college
van diakenen verantwoorde batige exploitatiesaldi van stichtingen, kassen en fondsen;
c.
onroerende zaken (o.a. pacht, huren);
- op deze inkomsten is de saldomethode van toepassing. Een eventueel negatief
saldo wordt gelijk gesteld aan nihil;
d.
overig bezit (o.a. rente- en beleggingsopbrengsten).

2.3

Van de onder 2.1 bedoelde inkomsten worden uitgezonderd:
a.
afdrachtcollecten / -giften
Onder een afdrachtcollecte wordt verstaan een collecte waarvan de opbrengst
wordt aangewend voor een specifiek doel dat niet het eigen plaatselijke
(kerkrentmeesterlijk en diaconaal) kerkenwerk betreft, maar wordt afgedragen;
hieronder worden in ieder geval begrepen de collecteopbrengsten ten
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behoeve van het bovenplaatselijke werk . Aan deze afdrachtcollecten worden
gelijkgesteld de ontvangen en afgedragen giften voor bedoelde specifieke
doelen.
b.
inkomsten begraafplaatsen
c.
overheids- en andere (niet-)kerkelijke subsidies van derden
De uitzondering is uitsluitend van toepassing op subsidies betreffende de
nieuwbouw en/of renovatie en restauratie van onroerende zaken (kerkgebouwen, verenigingsgebouwen, orgels e.d.) en op overige van de
overheid ontvangen doelsubsidies.
d.
legaten/nalatenschappen (nominaal bedrag)
De uitzondering is uitsluitend van toepassing wanneer de desbetreffende
bedragen ten gunste van het vermogen worden gebracht (de opbrengsten uit
dit vermogen vormen inkomsten uit ‘overig bezit’).
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Met ingang van het landelijk collecterooster 2004 vervallen alle zogeheten ‘verplichte collecten’. In dit collecterooster worden
wel collecten ‘aanbevolen’; dit met het oog op het bereiken van een zo hoog mogelijke opbrengst. In veel gevallen zal het
houden van deze collecten ondersteund worden met landelijk verstrekt foldermateriaal.
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e.
f.
g.

inkomsten uit kerkelijke gebouwen (verhuur kerkgebouwen, verenigingsgebouwen,
pastorieën, kosterswoningen);
inkomsten uit buffet-/keukenexploitatie en uitgave kerkblad
inkomsten kerktelefoon
inkomsten vanwege bijdragen die in een direct verband staan met de
beschikbaarstelling van een kerktelefoonaansluiting.

verstrekking financiële gegevens
2.4

De financiële gegevens ten behoeve van de bepaling van het quotum in enig heffingsjaar (t)
worden door de gemeenten vóór 15 juni van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het
quotum betrekking heeft (t-1) door middel van een aan de gemeenten toegestuurd
opgaveformulier verstrekt. Deze financiële gegevens betreffen het voorlaatste jaar
voorafgaande aan het jaar waarop het quotum betrekking heeft (t-2). Een gewaarmerkte kopie
van het bedoelde opgaveformulier wordt meegezonden bij de jaarrekening die volgens
ordinantie 11 bij de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (artikel 8-1) aan het
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regionale college voor de behandeling van beheerszaken wordt voorgelegd.

2.5

De kleine synode is bevoegd de jaarrekeningen op te vragen bij de regionale colleges voor de
behandeling van beheerszaken danwel bij de colleges van kerkrentmeesters of de colleges
van diakenen, ook die betreffende de (wijk)kassen en fondsen.

2.6

In het geval de ter bepaling van het quotum benodigde financiële gegevens niet of onvolledig
zijn verstrekt of niet aannemelijk zijn te achten worden de inkomsten naar schatting
vastgesteld.
Deze schatting wordt verkregen door de laatst geregistreerde bruto inkomsten te verhogen
met 10% voor het eerste jaar waarin tot schatting wordt overgegaan, waarna dit percentage
wordt verhoogd door bijtelling van 25% voor elk jaar waarvoor de schatting opnieuw dient
uitgevoerd te worden.

vaststelling heffingspercentages / ledengelden
2.7

Vaststelling van de in enig heffingsjaar (t) te hanteren heffingspercentages en ledengelden
vindt jaarlijks plaats door de kleine synode tezamen met de goedkeuring van de begroting
voor het jaar t.

2.8

Voor de onder 2.7 bedoelde vaststelling vormen de voor het jaar t begrote
(quotum)opbrengsten het uitgangspunt; deze opbrengsten zijn gebaseerd op het door de
generale synode vastgestelde meerjarenbeleid.

2.9

De eventueel optredende verschillen tussen begrote en werkelijke quotumopbrengsten in het
heffingsjaar (t) kunnen worden verrekend met de quota voor het tweede jaar volgend op het
heffingsjaar (t+2).
De kleine synode besluit daarover bij de vaststelling van de jaarrekening over het
desbetreffende heffingsjaar (t).

verzending en betaling van de heffingsaanslagen
2.10

De heffingsbedragen (kerkrentmeesterlijk quotum, diaconaal quotum en Solidariteitskas)
worden vóór 1 januari van enig heffingsjaar ter kennis gebracht van de desbetreffende
colleges.
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Het ligt in het voornemen de posten die in de definitieve opgaveformulieren zullen voorkomen te koppelen aan de
desbetreffende posten in de model-jaarrekeningen. Vooralsnog zal het opgaveformulier worden gebruikt dat in concept-vorm als
bijlage B aan deze uitvoeringsregeling is toegevoegd. Op korte termijn zullen modellen voor kerkrentmeesterlijke en diaconale
jaarrekeningen worden ontworpen.
Het gebruik van het opgaveformulier is verplicht; het gebruik van de model-jaarrekening wordt nadrukkelijk aanbevolen.
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2.11

In bijzondere omstandigheden kan tot herziening van het heffingsbedrag worden overgegaan.
In principe zal een zodanige herziening niet verder terug werken dan tot en met het jaar
voorafgaande aan het jaar waarin tot herziening op grond van deze bijzondere
omstandigheden wordt besloten.

2.12

De onder 2.10 bedoelde heffingsbedragen zijn verschuldigd in een aantal gelijke termijnen, te
bepalen door de kleine synode.

2.13

Bij overschrijding van de onder 2.12 bedoelde betalingstermijnen is de wettelijke rente
verschuldigd.

bezwaar / beroep
2.14

Binnen drie maanden na dagtekening van de onder 2.10 bedoelde kennisgeving kan bij de
kleine synode een bezwaarschrift worden ingediend tegen één of meer heffingsbedragen.
Het bezwaar makende college ontvangt binnen drie maanden na dagtekening van het
bezwaarschrift een beslissing op het bezwaarschrift.

2.15

Tegen de onder 2.14 bedoelde beslissing kan beroep worden aangetekend bij het generaal
college voor de behandeling van bezwaren en geschillen. Hierbij is het bepaalde in ordinantie
12 bij de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing.

2.16

De onder 2.14 en 2.15 bedoelde bezwaar- en beroepsmogelijkheid heeft geen opschortende
werking ten aanzien van de (termijn)betalingen.

2.17

Indien de beslissing op het bezwaarschrift of het aangetekende beroep tot gevolg heeft dat de
aanslag herzien dient te worden zal deze herziening onmiddellijk ter kennis worden gebracht
van het desbetreffende college.

hoofdstuk 3
kerkrentmeesterlijk quotum
heffingsgrondslagen
3.1

Het kerkrentmeesterlijk quotum in enig heffingsjaar (t) wordt gebaseerd op de in hoofdstuk 2
bedoelde inkomsten verkregen in het voorlaatste jaar voorafgaande aan het jaar waarop het
quotum betrekking heeft (t-2).

overgangsregeling
3.2

Tengevolge van de invoering van de uniforme regelingen treden per gemeente verschillen op
tussen de hoogte van de heffing wegens het kerkrentmeesterlijk quotum en de Solidariteitskas
enerzijds en de onder 3.4 genoemde kerkeigen quota e.d. anderzijds. Deze verschillen zullen
rechtlijnig worden vereffend gedurende een periode van:
• vijf jaren in het geval deze verschillen kleiner zijn dan 50%;
• tien jaren in het geval deze verschillen 50% en groter zijn.

3.3

De onder 3.2 bedoelde verschillen worden per gemeente eenmalig bepaald door vergelijking
van de hoogte van de heffingen in het jaar 2004 enerzijds met die in het jaar 2002 anderzijds.
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3.4

De onder 3.3 bedoelde heffingen in het jaar 2002 zijn als volgt te onderscheiden:
• NHK
gemeentelijk quotum;
Generale Kas
afdracht aan landelijke kerk op basis van het aantal lidmaten en - in
voorkomende gevallen – het aantal meerderjarige doopleden;
bijdrage aan het Provinciaal Fonds (ten laste van de kerkvoogdij).
• GKN
door de quaestor van de classis ten laste van de Commissie van Beheer
gebracht quotum, voor zover dit quotum de volgende componenten betreft:
a.
het aandeel in het landelijk quotum voor Algemeen Kerkelijke Arbeid
(A.K.A.);
b.
het aandeel in de kosten van de Particuliere synode.
• ELK
bijdrage Kas Algemeen Bestuur (K.A.B.);
vermogensopbrengstheffing.

hoofdstuk 4
diaconaal quotum
heffingsgrondslagen
4.1

Het diaconaal quotum in enig heffingsjaar (t) wordt gebaseerd op de volgende
heffingsgrondslagen:
a.
de in hoofdstuk 2 bedoelde inkomsten verkregen in het voorlaatste jaar voorafgaande
aan het jaar waarop het quotum betrekking heeft (t-2);
b.
het aantal belijdende leden per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar
waarop het quotum betrekking heeft (t-1), blijkend uit de landelijke ledenregistratie.

overgangsregeling
4.2

Tengevolge van de invoering van de uniforme regeling treden per diaconie verschillen op
tussen de hoogte van de heffing wegens het diaconaal quotum enerzijds en de onder 4.4
genoemde kerkeigen quota anderzijds. Deze verschillen zullen rechtlijnig worden vereffend
gedurende een periode van:
• vijf jaren in het geval deze verschillen kleiner zijn dan 50%;
• tien jaren in het geval deze verschillen 50% en groter zijn.

4.3

De onder 4.2 bedoelde verschillen worden per diaconie eenmalig bepaald door vergelijking
van de hoogte van de heffingen in het jaar 2004 enerzijds met die in het jaar 2002 anderzijds.

4.4

De onder 4.3 bedoelde heffingen in het jaar 2002 zijn als volgt te onderscheiden:
• NHK
diaconaal quotum;
bijdrage aan het Provinciaal (diaconaal) Fonds (ten laste van de diaconie).
• GKN
door de quaestor van de classis ten laste van de Diaconie gebracht quotum,
voor zover dit quotum de volgende componenten betreft:
a.
het aandeel in het landelijk diaconaal quotum;
b.
het aandeel in de kosten van de Particuliere synode.
• ELK
geen
N.B.: het tot 1 januari 2004 ontbreken van een diaconaal quotum impliceert
voor de diaconieën van de ELK (en met deze diaconieën vergelijkbare
organen) dat de rechtlijnige vereffening zal plaats vinden gedurende een
periode van tien jaren.
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hoofdstuk 5
heffing voor de Solidariteitskas
5.1

De heffing voor de Solidariteitskas in enig jaar (t) wordt gebaseerd op het aantal belijdende
leden per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop het quotum betrekking
heeft (t-1), blijkend uit de landelijke ledenregistratie.

5.2

De gemeenten wordt geadviseerd het tweevoudige van de onder 5.1 bedoelde heffing te
vragen van hun belijdende leden, ter verhoging van de eigen plaatselijke inkomsten.

5.3

De gemeenten wordt geadviseerd het tweevoudige van de onder 5.1 bedoelde heffing
eveneens te vragen van andere dan de belijdende leden, o.a. (meerderjarige) doopleden, ter
verhoging van de eigen plaatselijke inkomsten.

5.4

Ten behoeve van de inning van de bijdrage van de leden worden de gemeenten jaarlijks
folders ter beschikking gesteld, waarin inzicht wordt gegeven in de aanwendingen van de
Solidariteitskas.

hoofdstuk 6
slotbepalingen
6.1

Deze uitvoeringsregeling is vastgesteld door de kleine synode in haar vergadering van 14 juni
2003 en treedt in werking per 1 januari 2004.

6.2

De werking van deze uitvoeringsregeling zal worden geëvalueerd bij de vaststelling van de
jaarrekeningen.

6.3

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze regeling berust namens de kleine synode
bij het bestuur van de Dienstenorganisatie.
De uitvoering met betrekking tot de inning geschiedt namens het bestuur van de
Dienstenorganisatie door de stafafdeling Financiën van de Dienstenorganisatie.

6.4

In situaties waarin deze uitvoeringsregeling niet voorziet beslist de kleine synode.
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BIJLAGE A
Besluitenlijst van de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden van de Nederlandse
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 21 t/m 23 november 2002 te Lunteren.

Uniforme quotisatieregelingen en Solidariteitskas (NHK/GKN/ELK)
De gezamenlijke vergadering van synoden (NHK/GKN/ELK) heeft kennisgenomen van:
1.
het rapport ‘Uniforme quotisatieregelingen en Solidariteitskas NHK/GKN/ELK’ van het
moderamen van de triosynode en het bestuur van de SoW-dienstenorganisatie d.d. 29 oktober
2002 (rapport FZ 02.06);
2.
het verslag van de Commissie van Rapport d.d. 11 november 2002.
De gezamenlijke vergadering van synoden (NHK/GKN/ELK) overweegt:
1.
de gezamenlijke vergadering van de (generale) synoden (NHK/GKN/ELK) van mei 2001 heeft
uitgesproken te komen tot één gezamenlijke heffingsregeling voor de drie kerken ter
medefinanciering van de kosten van de gezamenlijke bovenplaatselijke organisatie in SoWverband;
2.
in de onder 1 genoemde vergadering is besloten om in te stemmen met de denkrichting van
een toekomstige heffingsregeling en het triomoderamen op te dragen deze denkrichting te laten
toetsen door opnieuw proefberekeningen te laten maken. Daarbij is het uitgangspunt, dat een
zo groot mogelijke mate van budgetneutraliteit dient te worden bereikt, zowel per
kerkgenootschap, per gemeente/kerk als per geldstroom (kerkrentmeesterlijk resp. diaconaal);
3.
de vaststelling van het heffingsniveau betreft een onderdeel van het meerjarenquotumbeleid,
dat is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering van synoden van mei 2000. Dit beleid gaat er
onder andere van uit, dat er vanaf 2003 een nieuwe quotisatieregeling van kracht zal worden,
die zal zijn gebaseerd op een heffingspercentage over de inkomsten van de plaatselijke
gemeenten/kerken. Voor de jaren 2003 t/m 2005 werd overeengekomen, dat de quotumdruk,
zijnde het heffings-percentage over de inkomsten van de plaatselijke gemeenten, jaarlijks zal
afnemen met 1,5% ten opzichte van het jaar 2002;
4.
in de gezamenlijke vergadering van synoden van mei 2002 vond bespreking plaats van het
rapport ‘Uniforme quotisatieregeling NHK/GKN/ELK’ van de Generale Raad voor Facilitaire
Zaken d.d. 1 mei 2002 (rapport FZ 02.02). Gelet op de veelheid van opmerkingen en vragen
werd deze behandeling opgeschort;
5.
naar aanleiding van hetgeen onder 4 is weergegeven vond aanvullend overleg plaats met
synodeleden die in de eerder genoemde synodevergadering van mei 2002 als woordvoerder
optraden; bovendien vond aanvullend overleg plaats met een vertegenwoordiging van de
Vereniging van Kerkvoogdijen/het Landelijk Verband van Commissies van Beheer, de financiële
commissie van de Evangelisch-Lutherse Kerk en de Federatie van Diaconieën;
6.
ter tegemoetkoming aan de ter synodevergadering en anderszins gemaakte opmerkingen vond
aanpassing plaats van zowel de heffingsgrondslagen als de heffingsfactoren, te weten:
uitbreiding van het begrip ‘afdrachtcollecten’ en verlaging van de Solidariteitskasheffing.
Bovendien zijn aan het voorliggende rapport bijlagen toegevoegd die meer informatie
verschaffen omtrent de tengevolge van de invoering van de uniforme regelingen optredende
positieve en negatieve verschillen ten opzichte van de huidige kerkeigen regelingen;
7.
informatiebijeenkomsten (informatieverstrekking en -verkrijging) werden belegd met plaatselijke
penningmeesters, zowel kerkrentmeesterlijk als diaconaal;
8.
na besluitvorming betreffende de uniforme regelingen dient een uitvoeringsregeling te worden
opgesteld en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de kleine synode;
9.
het rapport handelt niet over de bepaling van het quotumniveau (zie daarvoor onder 3), maar
heeft betrekking op een uniforme berekeningssystematiek ter vaststelling van de door de
gemeenten/kerken verschuldigde quotumbedragen;
10. voor het vanuit eerlijkheid en verbondenheid toepassen van de diverse regelingen is het
noodzakelijk te beschikken over betrouwbare gegevens van zowel de kerkrentmeesters als de
diakenen. Deze gegevens dienen ook die van alle kerkelijke stichtingen, kassen en fondsen te
bevatten (onder genoemde stichtingen worden o.a. verstaan de plaatselijke kerkelijke
stichtingen die overeenkomstig de Generale Regeling der Kerkelijke stichtingen van de NHK
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zijn opgericht). Gelet op de beperkt beschikbare gegevens tot nu toe is het van belang voor de
bepaling van de heffingsgrondslagen en heffingsfactoren te rekenen met de laatst bekende
officiële financiële gegevens;
10a. het verdient aanbeveling dat de beslissingen op aanvragen om ondersteuning uit de
Solidariteitskas worden genomen door een orgaan waarvan de leden door de kleine
synode worden benoemd;
11. de in de bijlagen bij het voorliggende rapport vermelde heffingsfactoren dienen als indicatief te
worden beschouwd. Bij de definitieve vaststelling van de factoren is, mede om zo dicht mogelijk
aan te kunnen sluiten bij de bestaande heffingsbedragen per gemeente, het onderzoek bedoeld
onder overweging 10 van doorslaggevend gewicht. Bovendien zijn de per jaar bij begroting
vast te stellen heffingsfactoren onder meer afhankelijk van het door de synode bepaalde
quotumniveau.
De gezamenlijke vergadering van synoden (NHK/GKN/ELK) besluit:
1.
per 1 januari 2004, na verwerking van de jaarrekeningen 2001, een kerkrentmeesterlijke
quotumregeling in te voeren, die uniform zal worden toegepast binnen de drie aan het SoWproces deelnemende kerken en deze regeling te baseren op:
a)
bruto inkomsten uit levend geld (o.a.: vaste vrijwillige bijdragen, collecteopbrengsten
en giften);
b)
bruto inkomsten uit onroerend goed (o.a.: huur en pacht) en
c)
bruto inkomsten uit overig bezit (o.a.: rente- en beleggingsopbrengsten),
met uitzondering van:
• collecteopbrengsten die niet worden aangewend voor het eigen, plaatselijke werk;
• inkomsten begraafplaatsen;
• overheids- en andere (niet-)kerkelijke subsidies van derden;
• legaten/nalatenschappen (nominaal bedrag), voor zover deze ten gunste van het vermogen
zijn gebracht;
2.
per 1 januari 2004, na verwerking van de jaarrekeningen 2001, een diaconale quotumregeling
in te voeren, die uniform zal worden toegepast binnen de drie aan het SoW-proces
deelnemende kerken en deze regeling te baseren op:
a)
het aantal belijdende leden;
b)
bruto inkomsten uit levend geld (o.a. collecteopbrengsten en giften);
c)
bruto inkomsten uit onroerend goed (o.a.: huur en pacht);
d)
bruto inkomsten uit overig bezit (o.a.: rente- en beleggingsopbrengsten)
met uitzondering van:
• collecteopbrengsten die niet worden aangewend voor het eigen, plaatselijke werk;
• inkomsten begraafplaatsen;
• overheids- en andere (niet-)kerkelijke subsidies van derden;
• legaten/nalatenschappen (nominaal bedrag), voor zover deze ten gunste van het vermogen
zijn gebracht;
3.
per 1 januari 2004 een solidariteitsfonds in te stellen onder de naam ‘Solidariteitskas’ en deze
uniform toe te passen binnen de drie aan het SoW-proces deelnemende kerken;
4.
de bestedingen uit deze Kas te financieren door een heffing op basis van het aantal belijdende
leden/lidmaten per gemeente/kerk;
5.
de plaatselijke gemeenten/kerken te adviseren om het tweevoudige van de onder 4 bedoelde
heffing te vragen van hun belijdende leden, mede ter verhoging van de eigen plaatselijke
inkomsten. De plaatselijke gemeenten/kerken wordt geadviseerd eenzelfde bijdrage te vragen
van de doopleden;
6.
de opbrengst van de Solidariteitskas te besteden aan de financiering van de steunverlening aan
plaatselijke gemeenten/kerken en aan overige doelen met een solidariteitskarakter, anders dan
het werk dat gefinancierd wordt uit de quota. De beslissingen op aanvragen om ondersteuning
uit de Solidariteitskas worden genomen door een orgaan waarvan de leden door de kleine
synode worden benoemd;
7.
gelet op het relatief grote aantal plaatselijke verschillen tussen het kerkrentmeesterlijk
quotum/Solidariteitskas op basis van de nieuwe regelingen en de quota e.d. op basis van de
huidige regelingen de onder 1 en 3 bedoelde invoeringen gedurende een periode van vijf jaren
gefaseerd te laten verlopen bij een verschil kleiner dan 50%, en tien jaren bij een verschil van
50% of meer, waarbij zowel positieve als negatieve verschillen rechtlijnig zullen worden
vereffend;
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8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

gelet op het relatief grote aantal plaatselijke verschillen tussen het diaconaal quotum op basis
van de nieuwe regeling en het diaconaal quotum op basis van de huidige regelingen de onder
2. bedoelde invoering gedurende een periode van vijf jaren gefaseerd te laten verlopen, bij een
verschil van 50%, en tien jaren bij een verschil van 50% of meer waarbij zowel positieve als
negatieve verschillen rechtlijnig zullen worden vereffend;
kerkrentmeesters en diakenen dienen medewerking te geven aan het verstrekken van
betrouwbare gegevens voor de bepaling van het kerkrentmeesterlijk resp. het diaconaal
quotum. Deze gegevens dienen ook die van alle kerkelijke stichtingen, kassen en fondsen te
bevatten;
het triomoderamen op te dragen ervoor zorg te dragen, dat de wijzigingen in de onderscheiden
kerkeigen regelingen, die nodig zijn voor de invoering van de onder 1 en 2 genoemde
quotumregelingen, alsmede voor de vorming van de onder 3 genoemde Solidariteitskas,
conform de daarvoor voorgeschreven (kerkeigen) procedures worden vastgesteld, en wel
zodanig, dat de onder 3 genoemde Solidariteitskas – voor wat betreft de NHK – kan worden
aangemerkt als de voortzetting van de zgn. ‘Generale Kas’ in de NHK;
het triomoderamen op te dragen ervoor zorg te dragen, dat een uitvoeringsregeling voor de
diverse regelingen ter goedkeuring wordt aangeboden aan de kleine synode;
in deze uitvoeringsregeling dient bijzondere aandacht besteed te worden aan kleine gemeenten
met relatief hoge kosten per gemeentelid. De voorgestelde quotumregeling mag met name voor
deze gemeenten niet nadelig uitvallen bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan het
quotumbedrag per gemeentelid;
de particuliere synoden en de classes binnen de GKN te informeren betreffende de ten opzichte
van de huidige situatie gewijzigde uitvoering van de quotisatieregeling;
het triomoderamen op te dragen een plan van aanpak op te stellen met betrekking tot de
communicatie naar de plaatselijke gemeenten zowel als naar de individuele leden betreffende
de (invoering van de) uniforme quotisatieregeling en in het bijzonder de Solidariteitskas.
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BIJLAGE B
CONCEPT opgaveformulier kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum

Omschrijving

a.
a.1

Inkomsten levend geld
(vaste) vrijwillige bijdragen

a.2

Collecten
* totaal collecteopbrengsten
* af: afdrachtcollecten
* blijft
Solidariteitskas
* totaal ontvangsten van
gemeenteleden
* af: afdracht aan Dienstenorganisatie
* blijft
Giften
* totaal inkomsten
* af: afdrachtgiften
* blijft
Legaten / nalatenschappen
Wijkkassen
Overige bruto inkomsten
* ………………………………..
* ………………………………..
* ………………………………..
Totaal inkomsten levend geld

a.3

a.4

a.5
a.6
a.7

b.
b.1

c.
c.1
c.2
c.3
c.4
c.5

bruto
inkomsten
jaar 200…
€

toelichting

T

…………..

T
…………..
…………..
…………..
T
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

T

…………..
…………..
…………..

T
T
T

…………..
…………..
…………..
…………..

Inkomsten stichtingen, kassen en
fondsen
Batige exploitatiesaldi stichtingen,
Kassen en fondsen
* ………………………………..
* ………………………………..
* ………………………………..
Totaal stichtingen, kassen en fondsen

…………..
…………..
…………..
…………..

Inkomsten onroerende zaken
Batige exploitatiesaldi uit:
Landerijen (pacht e.a.)
Verhuur kerkgebouwen
Verhuur verenigingsgebouwen
Verhuur pastorieën
Verhuur kosterswoningen

T
T
T
T
T
T
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…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

c.6

Verhuur overig onroerend goed
* ………………………………..
* ………………………………..
* ………………………………..
Totaal batige exploitatiesaldi onroerende zaken

d.
d.1
d.2

Inkomsten buffet/keuken en kerkblad
Batig saldo buffet-/keukenexploitatie
Batig saldo uitgave Kerkblad
Totaal batige exploitatiesaldi

e.
e.1
e.2
e.3
e.4
e.5
e.6
e.7

bruto inkomsten overig bezit
rente (spaar)bankrekeningen
rente kasgeldrekeningen
rente deposito's
rente uitgezette hypothecaire leningen
rente overige uitgezette leningen
rente grootboekinschrijvingen
inkomsten uit effectenbezit
* rente obligaties
* dividend aandelen
* ………………………………..
* ………………………………..
* ………………………………..
inkomsten overige financiële middelen
* ………………………………..
* ………………………………..
* ………………………………..
totaal bruto inkomsten overig bezit

e.8

f.

…………..
…………..
…………..
…………..

T
…………..
…………..
…………..

T
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

aantal belijdende leden
per 1 januari 200…

T
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…………..

