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Rekeningschema Protestantse Kerk 2022

Dit rekeningschema is vastgesteld door het generale college voor de behandeling van beheerszaken (GCBB).

Het is een onderdeel van de GCBB-richtlijn 'Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk 2022' 
(publicatie: november 2021).

Het vervangt vanaf het boekjaar 2022 alle eerder gepubliceerde rekeningschema's.

Let op! Dit is een schema dat niet gedownload en ingevuld moet worden
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Er is een rekening toegevoegd
Let op! Dit is een schema dat niet Er is een tekstuele wijziging
gedownload en ingevuld moet worden Er is een rekeningnummer gewijzigd

Er is een rekening verwijderd

Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Balans Balans Balans

ACTIVA ACTIVA ACTIVA

00 Onroerende zaken 00 Onroerende zaken 00 Onroerende zaken
00.10 monumentale kerkgebouwen 00.10 monumentale kerkgebouwen 00.10 monumentale kerkgebouwen
00.20 niet-monumentale kerkgebouwen 00.20 niet-monumentale kerkgebouwen 00.20 niet-monumentale kerkgebouwen
00.30 verenigingsgebouwen/kerkelijke centra 00.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 00.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra

00.35 overige kerkelijke gebouwen
00.40 pastorieën 00.40 pastorieën bewoond door predikant 00.40 pastorieën bewoond door predikant
00.50 kosterswoningen 00.50 kosterswoningen bewoond door koster 00.50 kosterswoningen bewoond door koster

00.55 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
00.60 overige monumentale gebouwen 00.60 overige monumentale gebouwen 00.60 overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen
00.70 overige gebouwen 00.70 overige gebouwen 00.70 overige niet-kerkelijke gebouwen
00.80 onbebouwde eigendommen 00.80 onbebouwde eigendommen 00.80 landerijen

00.85 overige bebouwde en onbebouwde onroerende zaken

01 Installaties en inventarissen 01 Installaties en inventarissen 01 Installaties en inventarissen
01.10 installaties in kerkelijke gebouwen 01.10 installaties in kerkelijke gebouwen 01.10 installaties in kerkelijke gebouwen
01.20 installaties in overige gebouwen 01.20 installaties in overige gebouwen 01.20 installaties in niet-kerkelijke gebouwen
01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen 01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen 01.30 inventarissen in kerkelijke gebouwen
01.40 inventarissen in overige gebouwen 01.40 inventarissen in overige gebouwen 01.40 inventarissen in niet-kerkelijke gebouwen
01.90 monumentale orgels 01.90 monumentale orgels 01.90 monumentale orgels
01.95 niet-monumentale orgels 01.95 niet-monumentale orgels 01.95 niet-monumentale orgels

02 Financiële vaste activa 02 Financiële vaste activa 02 Financiële vaste activa
02.10 verstrekte hypotheken en leningen 02.10 verstrekte hypotheken en leningen 02.10 verstrekte hypotheken en leningen

02.11 deposito's lange termijn 02.11 deposito's lange termijn
02.20 kapitaaldeelnames in stichtingen 02.20 kapitaaldeelnames in stichtingen 02.20 kapitaaldeelnames in stichtingen

02.15 overige financiele activa 02.15 overige financiële activa
02.30 begraafplaatsen 02.30 begraafplaatsen 02.30 begraafplaatsen

03 Beleggingen 03 Beleggingen 03 Beleggingen
03.10 aandelen(fondsen) 03.10 aandelen(fondsen) 03.10 aandelen(fondsen)
03.20 obligaties(fondsen) 03.20 obligaties(fondsen) 03.20 obligatie(fondsen)
03.25 vastgoed(fondsen) 03.25 vastgoed(fondsen) 03.25 vastgoed(fondsen)
03.30 overige beleggingen 03.30 overige beleggingen 03.30 overige beleggingen
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Balans Balans Balans

07 Voorraden 07 Voorraden 07 Voorraden
07.10 voorraden 07.10 voorraden 07.10 voorraden

10 Debiteuren 10 Debiteuren 10 Debiteuren
10.10 debiteuren 10.10 debiteuren 10.10 debiteuren

11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa 11 Kortlopende vorderingen en overlopende activa
11.10 overige vorderingen en overlopende activa 11.10 overige vorderingen en overlopende activa 11.10 overige vorderingen en overlopende activa

11.30 rekening-courant met begraafplaatsen 11.30 rekening-courant met begraafplaatsen

12 Geldmiddelen 12 Geldmiddelen 12 Geldmiddelen
12.10 (wijk)kassen 12.10 (wijk)kassen 12.10 (wijk)kassen
12.20 bankrekeningen 12.20 bankrekeningen 12.20 bankrekeningen
12.30 deposito's 12.30 deposito's korte termijn 12.30 deposito's korte termijn
12.40 kruisposten 12.40 kruisposten 12.40 kruisposten
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Balans Balans Balans

PASSIVA PASSIVA PASSIVA

20 Eigen vermogen 20 Algemene reserve 20 Algemene reserve
20.10 algemene reserves 20.10 algemene reserve 20.10 algemene reserve
20.20 reserves koersverschillen verplaatsen en hernummeren naar 21.92
20.30 herwaarderingsreserves verplaatsen en hernummeren naar 21.94
20.40 reserves begraafplaatsen verplaatsen en hernummeren naar 21.96
20.90 overige vrije reserves verplaatsen en hernummeren naar 21.50 plus naam wijzigen
20.99 onverdeeld resultaat 20.99 onverdeeld resultaat

21 Bestemmingsreserves en -fondsen 21 Bestemmingsreserves en -fondsen 21 Bestemmingsreserves en -fondsen
21.10 nieuw- en verbouw 21.10 nieuw- en verbouw 21.10 nieuw- en verbouw
21.20 restauraties 21.20 restauraties 21.20 restauraties
21.30 orgels 21.30 orgels 21.30 orgels
21.40 pastoraat 21.40 pastoraat 21.40 pastoraat

21.50 overige bestemmingsreserves 21.50 overige bestemmingsreserves
21.90 overige bestemmingsfondsen 21.90 bestemmingsfondsen 21.90 bestemmingsfondsen

21.92 reserves koersverschillen 21.92 reserves koersverschillen
21.94 herwaarderingsreserves 21.94 herwaarderingsreserves niet-kerkelijke onroerende zaken

21.95 herwaarderingsreserves kerkelijke onroerende zaken
21.96 reserves begraafplaatsen 21.96 reserves begraafplaatsen

22 Voorzieningen 22 Voorzieningen 22 Voorzieningen
22.10 onderhoudsvoorzieningen 22.10 onderhoudsvoorzieningen 22.10 onderhoudsvoorzieningen
22.20 overige voorzieningen 22.20 overige voorzieningen 22.20 overige voorzieningen

23 Langlopende schulden 23 Langlopende schulden 23 Langlopende schulden
23.10 hypotheken en leningen 23.10 hypotheken en leningen 23.10 hypotheken en leningen
23.20 obligatieleningen 23.20 obligatieleningen 23.20 obligatieleningen

23.30 overige langlopende schulden 23.30 Overige langlopende schulden
23.40 passiva begraafplaatsen 23.40 Passiva begraafplaatsen

24 Crediteuren 24 Crediteuren 24 Crediteuren
24.10 crediteuren 24.10 crediteuren 24.10 crediteuren

25 Kortlopende schulden en overlopende passiva 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva 25 Kortlopende schulden en overlopende passiva
25.10 overige schulden en overlopende passiva 25.10 overige schulden en overlopende passiva 25.10 overige schulden en overlopende passiva
25.11 af te dragen pensioenpremies 25.11 af te dragen pensioenpremies 25.11 af te dragen pensioenpremies
25.12 af te dragen sociale lasten 25.12 af te dragen sociale lasten 25.12 af te dragen sociale lasten
25.13 af te dragen loonheffingen 25.13 af te dragen loonheffingen 25.13 af te dragen loonheffingen
25.20 collectebonnen/munten 25.20 collectebonnen/munten 25.20 collectebonnen/-munten

25.40 Rekening-courant met begraafplaatsen 25.40 rekening-courant met begraafplaatsen
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Er is een rekening toegevoegd
Let op! Dit is een schema dat niet Er is een tekstuele wijziging
gedownload en ingevuld moet worden Er is een rekeningnummer gewijzigd

Er is een rekening verwijderd

Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Batenrekeningen Batenrekeningen Batenrekeningen

80 opbrengsten onroerende zaken 80 opbrengsten onroerende zaken 80 opbrengsten onroerende zaken
80.10 monumentale kerkgebouwen 80.10 monumentale kerkgebouwen 80.10 monumentale kerkgebouwen
80.20 niet-monumentale kerkgebouwen 80.20 niet-monumentale kerkgebouwen 80.20 niet-monumentale kerkgebouwen
80.30 verenigingsgebouwen/kerkelijke centra 80.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 80.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra

80.35 overige kerkelijke gebouwen
80.40 pastorieën 80.40 pastorieën bewoond door predikant 80.40 pastorieën bewoond door predikant
80.50 kosterswoningen 80.50 kosterswoningen bewoond door koster 80.50 kosterswoningen bewoond door koster

80.55 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
80.60 overige monumentale gebouwen 80.60 overige monumentale gebouwen 80.60 overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen
80.70 overige bebouwde eigendommen 80.70 overige bebouwde eigendommen 80.70 overige niet-kerkelijke gebouwen
80.80 onbebouwde eigendommen 80.80 onbebouwde eigendommen 80.80 landerijen

80.85 overige bebouwde en onbebouwde onroerende zaken
80.90 begraafplaatsen
80.91 buffetten 80.91 buffetten 80.91 buffetten
80.92 uit pastoralia 80.92 uit pastoralia 80.92 uit pastoralia
80.99 overige opbrengsten onroerende zaken 80.99 overige opbrengsten onroerende zaken 80.99 overige opbrengsten onroerende zaken 

81 opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 81 opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 81 opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
81.10 rente van banken 81.10 rente van banken 81.10 rente van banken
81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g 81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g 81.20 opbrengsten financiële vaste activa
81.30 opbrengst overige beleggingen 81.30 opbrengst overige beleggingen 81.30 opbrengst overige beleggingen
81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) 81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) 81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)
81.50 opbrengst uit vastgoedfondsen 81.50 opbrengst uit vastgoedfondsen 81.50 opbrengst uit vastgoedfondsen
81.99 overige rente opbrengsten 81.99 overige rente opbrengsten 81.99 overige rente- en beleggingsopbrengsten

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
82.10 opbrengsten uit bloot eigendom 82.10 opbrengsten uit bloot eigendom 82.10 opbrengsten uit bloot eigendom
82.20 deelname stichtingen 82.20 deelname stichtingen 82.20 deelname stichtingen
82.99 overige opbrengsten 82.99 overige opbrengsten 82.99 overige opbrengsten 
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Batenrekeningen Batenrekeningen Batenrekeningen

83 opbrengsten levend geld 83 opbrengsten levend geld 83 opbrengsten levend geld
83.10 vrijwillige bijdragen 83.10 vrijwillige bijdragen 83.10 vrijwillige bijdragen
83.20 collecten in kerkdiensten 83.20 collecten in kerkdiensten 83.20 collecten in kerkdiensten
83.30 giften 83.30 giften 83.30 giften
83.40 kerktelefoon 83.40 kerktelefoon 83.40 video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon) 
83.41 kerkblad 83.41 kerkblad 83.41 kerkblad
83.50 collectebussen 83.50 collectebussen 83.50 collectebussen
83.60 solidariteitskas 83.60 solidariteitskas 83.60 solidariteitskas

83.61 quotumcollecte
83.70 (wijk)kassen 83.70 (wijk)kassen 83.70 (wijk)kassen

83.71 pioniersplekken
83.72 kerngemeenten
83.73 huisgemeenten

83.80 diaconale rondgang 83.80 diaconale rondgang 83.80 diaconale rondgang
83.99 overige opbrengsten levend geld 83.99 overige opbrengsten levend geld 83.99 overige opbrengsten levend geld

84 door te zenden collecten en giften 84 door te zenden collecten en giften 84 door te zenden collecten en giften 
84.11 diaconale aard (plaatselijk) 84.11 diaconale aard (plaatselijk) 84.11 diaconale aard (plaatselijk)
84.12 diaconale aard (regionaal/landelijk) 84.12 diaconale aard (regionaal/landelijk) 84.12 diaconale aard (regionaal/landelijk)
84.13 diaconale aard (wereldwijd) 84.13 diaconale aard (wereldwijd) 84.13 diaconale aard (wereldwijd)
84.14 diaconale noodhulp 84.14 diaconale noodhulp 84.14 diaconale noodhulp

84.15 zending en evangelisatie 84.15 zending en evangelisatie
84.19 overige opbrengsten diaconaal/missionair werk 84.19 overige opbrengsten diaconaal/missionair werk 84.19 overige opbrengsten diaconaal/missionair werk 
84.21 collecten van niet-diaconale aard 84.21 collecten van niet-diaconale aard 84.21 collecten van niet-diaconale aard
84.22 giften van niet-diaconale aard 84.22 giften van niet-diaconale aard 84.22 giften van niet-diaconale aard 
84.23 noodhulp van niet-diaconale aard 84.23 noodhulp van niet-diaconale aard 84.23 noodhulp van niet-diaconale aard
84.29 overige opbrengsten van niet-diaconale aard 84.29 overige opbrengsten van niet-diaconale aard 84.29 overige opbrengsten van niet-diaconale aard

85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen
85.10 subsidies 85.10 niet-kerkelijke subsidies 85.10 niet-kerkelijke subsidies
85.20 bijdragen van andere organen/instellingen 85.20 bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen 85.20 bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen

85.30 bijdragen kerkelijke organen 85.30 bijdragen kerkelijke organen
85.31 bijdragen mozaiekplekken/kerngemeenten 85.31 bijdragen mozaïekplekken/kerngemeenten

90 onttr. bestemmingsreserves/-fondsen 90 onttr. bestemmingsreserves/-fondsen 90 onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
90.10 onttrekkingen 90.10 onttrekkingen bestemmingsreserves. 90.10 onttrekkingen bestemmingsreserves

90.20 onttrekkingen bestemmingsfondsen 90.20 onttrekkingen bestemmingsfondsen
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Batenrekeningen Batenrekeningen Batenrekeningen

95 incidentele baten 95 incidentele baten 95 incidentele baten
95.10 incidentele baten 95.10 incidentele baten 95.10 incidentele baten
95.20 koerswinsten 95.20 koerswinsten bij verkoop 95.20 koerswinsten bij verkoop

95.21 koersresultaat beleggingen 95.21 koersresultaat beleggingen
95.30 boekwinsten onroerende zaken 95.30 boekwinsten onroerende zaken 95.30 boekwinsten onroerende zaken

95.31 herwaardering onroerende zaken 95.31 herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken
95.32 herwaardering kerkelijke onroerende zaken

95.40 ontvangen legaten/erfenissen 95.40 ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen 95.40 ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen
95.50 baten begraafplaatsen 95.50 baten begraafplaatsen
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Er is een rekening toegevoegd
Let op! Dit is een schema dat niet Er is een tekstuele wijziging
gedownload en ingevuld moet worden Er is een rekeningnummer gewijzigd

Er is een rekening verwijderd

Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40 kosten kerkelijke gebouwen
40.10 monumentale kerkgebouwen 40.10 monumentale kerkgebouwen 40.10 monumentale kerkgebouwen
40.11 onderhoud 40.11 onderhoud 40.11 onderhoud
40.12 belastingen 40.12 belastingen 40.12 belastingen
40.13 verzekeringen 40.13 verzekeringen 40.13 verzekeringen
40.14 energie en water 40.14 energie en water 40.14 energie en water
40.17 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.17 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.17 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.18 dotaties aan overige voorzieningen 40.18 dotaties aan overige voorzieningen 40.18 dotaties aan overige voorzieningen
40.19 overige kosten 40.19 overige kosten 40.19 overige kosten

40.20 niet-monumentale kerkgebouwen 40.20 niet-monumentale kerkgebouwen 40.20 niet-monumentale kerkgebouwen
40.21 onderhoud 40.21 onderhoud 40.21 onderhoud
40.22 belastingen 40.22 belastingen 40.22 belastingen
40.23 verzekeringen 40.23 verzekeringen 40.23 verzekeringen
40.24 energie en water 40.24 energie en water 40.24 energie en water
40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.27 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.28 dotaties aan overige voorzieningen 40.28 dotaties aan overige voorzieningen 40.28 dotaties aan overige voorzieningen
40.29 overige kosten 40.29 overige kosten 40.29 overige kosten

40.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 40.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 40.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
40.31 onderhoud 40.31 onderhoud 40.31 onderhoud
40.32 belastingen 40.32 belastingen 40.32 belastingen
40.33 verzekeringen 40.33 verzekeringen 40.33 verzekeringen
40.34 energie en water 40.34 energie en water 40.34 energie en water
40.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.38 dotaties aan overige voorzieningen 40.38 dotaties aan overige voorzieningen 40.38 dotaties aan overige voorzieningen
40.39 overige kosten 40.39 overige kosten 40.39 overige kosten

40.40 pastorieën 40.40 pastorieën bewoond door predikant 40.40 pastorieën bewoond door predikant
40.41 onderhoud 40.41 onderhoud 40.41 onderhoud
40.42 belastingen 40.42 belastingen 40.42 belastingen
40.43 verzekeringen 40.43 verzekeringen 40.43 verzekeringen
40.44 energie en water 40.44 energie en water 40.44 energie en water
40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.47 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.48 dotaties aan overige voorzieningen 40.48 dotaties aan overige voorzieningen 40.48 dotaties aan overige voorzieningen
40.49 overige kosten 40.49 overige kosten 40.49 overige kosten
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

40.50 kosterswoningen 40.50 kosterswoningen bewoond door koster 40.50 kosterswoningen bewoond door koster
40.51 onderhoud 40.51 onderhoud 40.51 onderhoud
40.52 belastingen 40.52 belastingen 40.52 belastingen
40.53 verzekeringen 40.53 verzekeringen 40.53 verzekeringen
40.54 energie en water 40.54 energie en water 40.54 energie en water
40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.58 dotaties aan overige voorzieningen 40.58 dotaties aan overige voorzieningen 40.58 dotaties aan overige voorzieningen
40.59 overige kosten 40.59 overige kosten 40.59 overige kosten

40.60 monumentale orgels 40.60 monumentale orgels 40.60 monumentale orgels
40.61 onderhoud 40.61 onderhoud 40.61 onderhoud
40.62 verzekeringen 40.62 verzekeringen 40.62 verzekeringen
40.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.68 dotaties aan overige voorzieningen 40.68 dotaties aan overige voorzieningen 40.68 dotaties aan overige voorzieningen
40.69 overige kosten 40.69 overige kosten 40.69 overige kosten

40.70 niet-monumentale orgels 40.70 niet-monumentale orgels 40.70 niet-monumentale orgels
40.71 onderhoud 40.71 onderhoud 40.71 onderhoud
40.72 verzekeringen 40.72 verzekeringen 40.72 verzekeringen
40.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 40.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.78 dotaties aan overige voorzieningen 40.78 dotaties aan overige voorzieningen 40.78 dotaties aan overige voorzieningen
40.79 overige kosten 40.79 overige kosten 40.79 overige kosten

40.80 overige kerkelijke gebouwen
40.81 onderhoud
40.82 belastingen
40.83 verzekeringen
40.84 energie en water
40.87 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
40.88 dotaties aan overige voorzieningen
40.89 overige kosten
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

41 kosten overige eigendommen en inventarissen 41 kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 41 kosten niet-kerkelijke eigendommen
41.30 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 41.30 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 41.30 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
41.31 onderhoud 41.31 onderhoud 41.31 onderhoud
41.32 belastingen 41.32 belastingen 41.32 belastingen
41.33 verzekeringen 41.33 verzekeringen 41.33 verzekeringen
41.34 energie en water 41.34 energie en water 41.34 energie en water
41.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.37 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
41.38 dotaties aan overige voorzieningen 41.38 dotaties aan overige voorzieningen 41.38 dotaties aan overige voorzieningen
41.39 overige kosten 41.39 overige kosten 41.39 overige kosten

41.50 overige bebouwde en onbebouwde onroerende zaken
41.51 onderhoud
41.52 belastingen
41.53 verzekeringen
41.54 energie en water
41.57 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
41.58 dotaties aan overige voorzieningen
41.59 overige kosten

41.60 overige monumentale gebouwen 41.60 overige monumentale gebouwen 41.60 overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen
41.61 onderhoud 41.61 onderhoud 41.61 onderhoud
41.62 belastingen 41.62 belastingen 41.62 belastingen
41.63 verzekeringen 41.63 verzekeringen 41.63 verzekeringen
41.64 energie en water 41.64 energie en water 41.64 energie en water
41.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.67 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
41.68 dotaties aan overige voorzieningen 41.68 dotaties aan overige voorzieningen 41.68 dotaties aan overige voorzieningen
41.69 overige kosten 41.69 overige kosten 41.69 overige kosten

41.70 overige bebouwde eigendommen 41.70 overige bebouwde eigendommen 41.70 overige niet-kerkelijke gebouwen
41.71 onderhoud 41.71 onderhoud 41.71 onderhoud
41.72 belastingen 41.72 belastingen 41.72 belastingen
41.73 verzekeringen 41.73 verzekeringen 41.73 verzekeringen
41.74 energie en water 41.74 energie en water 41.74 energie en water
41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.77 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
41.78 dotaties aan overige voorzieningen 41.78 dotaties aan overige voorzieningen 41.78 dotaties aan overige voorzieningen
41.79 overige kosten 41.79 overige kosten 41.79 overige kosten



Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Met wijzigingen t.o.v. rekeningschema’s 2019 en 2020
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

41.80 onbebouwde eigendommen 41.80 onbebouwde eigendommen 41.80 landerijen
41.81 onderhoud 41.81 onderhoud 41.81 onderhoud
41.82 belastingen 41.82 belastingen 41.82 belastingen

41.83 verzekeringen
41.84 energie en water

41.87 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.87 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen 41.87 dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
41.88 dotaties aan overige voorzieningen 41.88 dotaties aan overige voorzieningen 41.88 dotaties aan overige voorzieningen
41.89 overige kosten 41.89 overige kosten 41.89 overige kosten

41.90 overige kosten (on)roerende zaken 41.90 overige kosten (on)roerende zaken 41.90 overige kosten (on)roerende zaken
41.91 beheer derden 41.91 beheer derden 41.91 beheer derden
41.92 betaalde huren 41.92 betaalde huren 41.92 betaalde huren
41.93 inventarissen 41.93 inventarissen 41.93 installaties en inventarissen
41.94 begraafplaatsen
41.95 buffetten 41.95 buffetten 41.95 buffetten
41.96 pastoralia 41.96 pastoralia 41.96 pastoralia
41.99 overige kosten 41.99 overige kosten 41.99 overige kosten 

42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
42.10 monumentale kerkgebouwen 42.10 monumentale kerkgebouwen 42.10 monumentale kerkgebouwen
42.20 niet-monumentale kerkgebouwen 42.20 niet-monumentale kerkgebouwen 42.20 niet-monumentale kerkgebouwen
42.30 verenigingsgebouwen/kerkelijke centra 42.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra 42.30 kerkelijke verenigingsgebouwen/centra

42.35 overige kerkelijke gebouwen
42.40 pastorieën 42.40 pastorieën bewoond door predikant 42.40 pastorieën bewoond door predikant
42.50 kosterswoningen 42.50 kosterswoningen bewoond door koster 42.50 kosterswoningen bewoond door koster

42.55 niet-kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
42.60 overige monumentale gebouwen 42.60 overige monumentale gebouwen 42.60 overige niet-kerkelijke monumentale gebouwen
42.70 overige bebouwde eigendommen 42.70 overige bebouwde eigendommen 42.70 overige niet-kerkelijke gebouwen
42.80 onbebouwde eigendommen 42.80 onbebouwde eigendommen 42.80 landerijen

42.85 overige bebouwde en onbebouwde onroerende zaken
42.90 orgels 42.90 orgels 42.90 orgels

42.97 kerkelijke inventarissen 42.97 kerkelijke installaties en inventarissen
42.98 inventarissen 42.98 niet-kerkelijke inventarissen 42.98 niet-kerkelijke installaties en inventarissen
42.99 overige afschrijvingen



Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat
43.10 eigen predikanten 43.10 eigen predikanten 43.10 eigen predikanten
43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats 43.11 afdrachten bezettings-/vacaturebijdrage predikantsplaats 43.11 afdracht bezettingsbijdrage
43.12 afdrachten beschikbaarheidsbijdrage 43.12 afdrachten beschikbaarheidsbijdrage 43.12 afdracht basisbijdrage
43.13 bijdragen aan derden in traktementen 43.13 bijdragen aan derden in traktementen 43.13 bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) derden in traktementen
43.14 bijdragen(+)/ontvangsten(-) aan/van streekgem./federatie 43.14 bijdragen(+)/ontvangsten(-) aan/van streekgem./federatie 43.14 bijdragen aan(+)/ontvangsten van(-) streekgem./federatie
43.15 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 43.15 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen
43.16 vaste onkostenvergoedingen 43.16 vaste onkostenvergoedingen 43.16 vaste onkostenvergoeding werkkamer
43.17 vergoedingen op declaratiebasis 43.17 vergoedingen op declaratiebasis 43.17 vergoeding vervoer (op declaratiebasis)
43.19 overige vergoedingen eigen predikanten 43.19 overige vergoedingen eigen predikanten 43.19 overige vergoedingen eigen predikanten

43.30 overige kosten pastoraat 43.30 overige kosten pastoraat 43.30 overige kosten pastoraat
43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant 43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant 43.31 beroepen, vestigen en vertrek predikant
43.32 hulpdiensten 43.32 hulpdiensten 43.32 hulpdiensten
43.33 preekvoorziening 43.33 preekvoorziening 43.33 preekvoorziening
43.39 overige kosten pastoraat 43.39 overige kosten pastoraat 43.39 overige kosten pastoraat

43.40 kerkelijk werkers 43.40 kerkelijk werkers 43.40 kerkelijk werkers
43.41 salarissen en toeslagen 43.41 salarissen en toeslagen 43.41 salarissen en toeslagen
43.42 pensioenpremies 43.42 pensioenpremies 43.42 pensioenpremies
43.43 sociale lasten 43.43 sociale lasten 43.43 sociale lasten
43.44 vergoedingen 43.44 vergoedingen 43.44 vergoedingen
43.49 overige kosten kerkelijk werkers 43.49 overige kosten kerkelijk werkers 43.49 overige kosten kerkelijk werkers

44 kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 44 kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 44 kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
44.10 kerkdiensten 44.10 kerkdiensten 44.10 kerkdiensten
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese
44.50 wijkwerk en gemeenteavonden 44.50 wijkwerk en gemeenteavonden 44.50 wijkwerk en gemeenteavonden
44.60 jeugdwerk 44.60 jeugdwerk 44.60 jeugdwerk

44.70 pioniersplekken 44.70 pioniersplekken
44.71 overige kerngemeenten 44.71 kerngemeenten
44.72 huisgemeenten 44.72 huisgemeenten

44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten 44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten 44.99 overige kosten kerkelijke activiteiten

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 45 verplichtingen/bijdragen andere organen 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen
45.10 afdrachten voor quotum 45.10 afdrachten voor quotum 45.10 afdrachten voor quotum
45.30 bijdragen classes en streekverbanden 45.30 bijdragen classes en streekverbanden 45.30 bijdragen classes en streekverbanden
45.60 afdrachten voor de solidariteitskas 45.60 afdrachten voor de solidariteitskas 45.60 afdrachten voor de solidariteitskas
45.99 overige bijdragen en contributies 45.99 overige bijdragen en contributies 45.99 overige bijdragen en contributies



Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

46 salarissen en vergoedingen 46 salarissen en vergoedingen 46 salarissen en vergoedingen
46.10 kosters 46.10 kosters 46.10 kosters
46.11 salarissen en toeslagen 46.11 salarissen en toeslagen 46.11 salarissen en toeslagen
46.12 pensioenpremies 46.12 pensioenpremies 46.12 pensioenpremies
46.13 sociale lasten 46.13 sociale lasten 46.13 sociale lasten
46.19 overige vergoedingen 46.19 overige vergoedingen 46.19 overige vergoedingen

46.20 organisten en/of cantors 46.20 organisten en/of cantors 46.20 organisten en/of cantors
46.21 salarissen en toeslagen 46.21 salarissen en toeslagen 46.21 salarissen en toeslagen
46.22 pensioenpremies 46.22 pensioenpremies 46.22 pensioenpremies
46.23 sociale lasten 46.23 sociale lasten 46.23 sociale lasten
46.29 overige vergoedingen 46.29 overige vergoedingen 46.29 overige vergoedingen

46.30 administratief personeel en overig personeel 46.30 administratief personeel en overig personeel 46.30 administratief personeel en overig personeel
46.31 salarissen en toeslagen 46.31 salarissen en toeslagen 46.31 salarissen en toeslagen
46.32 pensioenpremies 46.32 pensioenpremies 46.32 pensioenpremies
46.33 sociale lasten 46.33 sociale lasten 46.33 sociale lasten
46.39 overige vergoedingen 46.39 overige vergoedingen 46.39 overige vergoedingen

46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers 46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers 46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers
46.41 arbodienst/ziekteverzuim 46.41 arbodienst/ziekteverzuim 46.41 arbodienst/ziekteverzuim
46.42 vergoedingen vrijwilligers 46.42 vergoedingen vrijwilligers 46.42 vergoedingen vrijwilligers
46.43 overige kosten personeel 46.43 overige kosten personeel 46.43 overige kosten personeel
46.44 overige kosten vrijwilligers 46.44 overige kosten vrijwilligers 46.44 overige kosten vrijwilligers

46.45 vrijwilligerscontracten 46.45 vrijwilligerscontracten
46.49 overige vergoedingen 46.49 overige vergoedingen 46.49 overige vergoedingen

47 kosten beheer, administratie en archief 47 kosten beheer, administratie en archief 47 kosten beheer, administratie en archief
47.10 bestuur 47.10 bestuur 47.10 bestuur
47.11 (wijk)kerkenraad 47.11 (wijk)kerkenraad 47.11 (wijk)kerkenraad
47.20 bureaubehoeften en drukwerk 47.20 bureaubehoeften en drukwerk 47.20 bureaubehoeften en drukwerk
47.30 telefoon 47.30 telefoon 47.30 telefoon-en internetabonnementen
47.40 administratie en archief 47.40 administratie en archief 47.40 administratie en archief
47.41 ledenregistratie 47.41 ledenregistratie 47.41 ledenregistratie
47.42 financiële administratie 47.42 financiële administratie 47.42 financiële administratie
47.50 jaarrekeningcontrole 47.50 jaarrekeningcontrole 47.50 jaarrekeningcontrole
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)
47.70 publiciteit 47.70 publiciteit 47.70 publiciteit
47.80 kerktelefoon 47.80 kerktelefoon 47.80 video- en audiouitzendingen kerkdiensten (o.a. kerktelefoon) 
47.81 kerkblad 47.81 kerkblad 47.81 kerkblad
47.99 overige kosten 47.99 overige kosten 47.99 overige kosten
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

48 rentelasten/bankkosten 48 rentelasten/bankkosten 48 rentelasten/bankkosten
48.10 rente bankschulden 48.10 rente bankschulden 48.10 rente bankschulden
48.11 bankkosten 48.11 bankkosten 48.11 bankkosten

48.12 kosten vermogensbeheer 48.12 kosten vermogensbeheer
48.20 rente hypotheken en leningen o/g 48.20 rente hypotheken en leningen o/g 48.20 rente hypotheken en leningen o/g
48.30 rente obligatieleningen 48.30 rente obligatieleningen 48.30 rente obligatieleningen

48.35 rente overige langlopende schulden 48.35 rente overige langlopende schulden
48.40 rente bestemmingsreserves 48.40 rente bestemmingsreserves
48.50 rente voorzieningen in eigen beheer 48.50 rente voorzieningen in eigen beheer
48.99 overige rentelasten en bankkosten 48.99 overige rentelasten en bankkosten 48.99 overige rentelasten en bankkosten

50 diaconaal werk plaatselijk 50 diaconaal werk plaatselijk 50 diaconaal werk plaatselijk
50.15 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten 50.15 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten 50.15 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten
50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging 50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging 50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging
50.30 ziekenzorg 50.30 ziekenzorg 50.30 ziekenzorg
50.40 ouderenwerk 50.40 ouderenwerk 50.40 ouderenwerk
50.50 gehandicaptenwerk 50.50 gehandicaptenwerk 50.50 gehandicaptenwerk
50.60 vakantiekosten doelgroep 50.60 vakantiekosten doelgroep 50.60 vakantiekosten doelgroep
50.70 bezoekwerk 50.70 bezoekwerk 50.70 bezoekwerk
50.80 jeugddiaconaat/jongerenwerk 50.80 jeugddiaconaat/jongerenwerk 50.80 jeugddiaconaat/jongerenwerk

50.90 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 50.90 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten
50.99 overige kosten diaconaal werk plaatselijk 50.99 overige kosten diaconaal werk plaatselijk 50.99 overige kosten diaconaal werk plaatselijk

51 diaconaal werk regionaal/landelijk 51 diaconaal werk regionaal/landelijk 51 diaconaal werk regionaal/landelijk
51.15 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 51.15 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 51.15 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten
51.19 overige bijdragen regionaal/landelijk 51.19 overige bijdragen regionaal/landelijk 51.19 overige bijdragen regionaal/landelijk

52 diaconaal werk wereldwijd 52 diaconaal werk wereldwijd 52 diaconaal werk wereldwijd
52.25 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 52.25 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten 52.25 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten
52.26 afdracht bijdragen inzake "noodhulp" 52.26 afdracht bijdragen inzake "noodhulp" 52.26 aanvullende bijdragen inzake "noodhulp"
52.29 overige bijdragen wereldwijd 52.29 overige bijdragen wereldwijd 52.29 overige bijdragen wereldwijd
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Lastenrekeningen Lastenrekeningen Lastenrekeningen

53 afdrachten door te zenden collecten en giften 53 afdrachten door te zenden collecten en giften 53 afdrachten door te zenden collecten en giften 
53.11 diaconaal plaatselijk 53.11 diaconaal plaatselijk 53.11 diaconaal plaatselijk 
53.12 diaconaal regionaal/landelijk 53.12 diaconaal regionaal/landelijk 53.12 diaconaal regionaal/landelijk 
53.13 diaconaal wereldwijd 53.13 diaconaal wereldwijd 53.13 diaconaal wereldwijd 
53.14 diaconale noodhulp 53.14 diaconale noodhulp 53.14 diaconale noodhulp

53.15 zending en evangelisatie 53.15 zending en evangelisatie
53.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk 53.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk 53.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk 
53.21 collecten van niet-diaconale aard 53.21 collecten van niet-diaconale aard 53.21 collecten van niet-diaconale aard
53.22 giften van niet-diaconale aard 53.22 giften van niet-diaconale aard 53.22 giften van niet-diaconale aard 
53.23 noodhulp van niet-diaconale aard 53.23 noodhulp van niet-diaconale aard 53.23 noodhulp van niet-diaconale aard
53.29 overige bijdragen van niet-diaconale aard 53.29 overige bijdragen van niet-diaconale aard 53.29 overige bijdragen van niet-diaconale aard

60 toev. bestemmingsreserves/-fondsen 60 toev. bestemmingsreserves/-fondsen 60 toev. bestemmingsreserves/-fondsen
60.10 toevoegingen 60.10 toevoegingen bestemmingsreserves 60.10 toevoegingen bestemmingsreserves

60.20 toevoegingen bestemmingsfondsen 60.20 toevoegingen bestemmingsfondsen

65 incidentele lasten 65 incidentele lasten 65 incidentele lasten
65.10 incidentele lasten 65.10 incidentele lasten 65.10 incidentele lasten
65.20 koersverliezen 65.20 koersverliezen bij verkoop 65.20 koersverliezen bij verkoop
65.30 boekverliezen onroerende zaken 65.30 boekverliezen onroerende zaken 65.30 boekverliezen onroerende zaken

65.50 lasten begraafplaatsen 65.50 lasten begraafplaatsen
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Er is een rekening toegevoegd
Er is een tekstuele wijziging
Er is een rekeningnummer gewijzigd
Er is een rekening verwijderd

Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Totaal exploitatie Totaal exploitatie Totaal exploitatie

baten Opbrengsten en baten Opbrengsten en Baten
80 opbrengsten onroerende zaken 80 opbrengsten onroerende zaken 80 opbrengsten onroerende zaken
81 opbrengsten uit rente en dividenden 81 opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 81 opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
83 opbrengsten levend geld 83 opbrengsten levend geld 83 opbrengsten levend geld
84 door te zenden collecten en giften 84 door te zenden collecten en giften 84 door te zenden collecten en giften 
85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen 85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen

totaal baten Totaal baten A Totaal baten A

lasten Uitgaven en kosten Uitgaven en Kosten
40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40 kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 40 kosten kerkelijke gebouwen
41 kosten overige eigendommen en inventarissen 41 kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 41 kosten niet-kerkelijke eigendommen
42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. 42 afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat 43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat
44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 44 kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 44 kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen 45 verplichtingen/bijdragen andere organen 45 verplichtingen/bijdragen aan andere organen
46 salarissen en vergoedingen 46 salarissen en vergoedingen 46 salarissen en vergoedingen
47 kosten beheer, administratie en archief 47 kosten beheer, administratie en archief 47 kosten beheer, administratie en archief
48 rentelasten/bankkosten 48 rentelasten/bankkosten 48 rentelasten/bankkosten
50 diaconaal werk plaatselijk 50 diaconaal werk plaatselijk 50 diaconaal werk plaatselijk
51 diaconaal werk regionaal/landelijk 51 diaconaal werk regionaal/landelijk 51 diaconaal werk regionaal/landelijk
52 diaconaal werk wereldwijd 52 diaconaal werk wereldwijd 52 diaconaal werk wereldwijd
53 afdrachten door te zenden collecten en giften 53 afdrachten door te zenden collecten en giften 53 afdrachten door te zenden collecten en giften 

totaal lasten Totaal lasten A Totaal lasten A

Saldo baten - lasten Operationeel resultaat (A) Operationeel resultaat  (A)

Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten Incidentele baten en lasten
95 incidentele baten 95 incidentele baten 95 incidentele baten
65 incidentele lasten 65 incidentele lasten 65 incidentele lasten

totaal incidentele baten en lasten totaal incidentele baten en lasten (B) Totaal incidentele baten en lasten (B)

Tussentelling A en B Resultaat verslagjaar (A+B) Resultaat verslagjaar (A+B)
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Rekeningschema Protestantse Kerk 2019 Rekeningschema Protestantse Kerk 2020 Rekeningschema Protestantse Kerk 2022
Totaal exploitatie Totaal exploitatie Totaal exploitatie

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
90 onttrekkingen aan bestemmingsreserves 90 onttrekkingen aan bestemmingsreserves 90 onttrekkingen bestemmingsreserves

90 onttrekkingen aan bestemmingsfondsen 90 onttrekkingen bestemmingsfondsen
60 toevoegingen aan bestemmingsreserves 60 toevoegingen aan bestemmingsreserves 60 toevoegingen bestemmingsreserves

60 toevoegingen aan bestemmingsfondsen 60 toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen C Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D) Resultaat naar Algemene reserve (D)


