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Een gezamenlijke uitgave van de Classicale Colleges voor de Behandeling van 
Beheerszaken 
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? Inhoud nieuwsbrief In deze nieuwsbrief vragen wij uw 

aandacht voor een drietal richtlijnen die door het GCBB zijn vastgesteld, geven 
wij u informatie over diverse zaken die met FRIS te maken hebben en leest u het 
één en ander over het UBO-register. 
 

Informatie vanuit het Generale College voor de Behandeling van 
Beheerszaken (GCBB). 
 
Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving PKN 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige richtlijn is dat vanaf boekjaar 
2020 alle materiële vaste activa, behalve kerkgebouwen, worden gewaardeerd op 
de actuele waarde. In de richtlijn en de toelichting daarop staat wat daaronder 
wordt verstaan en hoe de waardering van de verschillende groepen materiële 
activa plaatsvindt.  Een tweede punt is dat er verdergaande instructies worden 
gegeven over de inhoud van het bestuur verslag. In de uitgebreide toelichting 
wordt daar verder op ingegaan en aangegeven welke onderwerpen daarin 
opgenomen. Een derde punt is dat het onderdeel begraafplaatsen grotendeels uit 
de huidige richtlijn is gehaald en opgenomen in een aparte richtlijn die geldt voor 
begraafplaatsen. Richtlijn administratie en financieel overzicht 
gemeenten/diaconieën met een begraafplaats. Wanneer een begraafplaats 
onderdeel is van de gemeente of de diaconie valt deze daardoor onder haar 
organisatorisch en financieel beheer. Daarbij brengt het beheer van een 
begraafplaats specifieke aandachtspunten en risico’s mee. Zo komen bij de 
financiële administratie vragen over exploitatieresultaat, tariefstelling, grafrechten 
(soms voor onbepaalde tijd), onderhoudsrechten, ruiming, sluiting van 
begraafplaatsen en dergelijke naar voren. 
 Het GCBB heeft daarom besloten een aparte richtlijn uit te geven die dieper op 
de materie ingaat. De jaarrekening van de gemeenten, inclusief de cijfers van de 
begraafplaats en een apart financieel verslag van de begraafplaats spelen daarin 
een prominente rol. Richtlijnen vanuit het GCBB. Het GCBB heeft eind oktober een 
drietal richtlijnen aangenomen en vastgesteld. 1. Richtlijn Begroting en 
Jaarverslaggeving PKN. (Boekjaar 2020).2. Richtlijn administratie en financieel 
overzicht gemeenten/diaconieën met een begraafplaats.3. Richtlijn Beleggingen 
Protestantse Kerk in Nederland. 

Richtlijn Beleggingen Protestantse Kerk in Nederland. Vanwege de steeds lagere 
spaarrente en zelfs negatieve rente overwegen steeds meer colleges om te gaan 
beleggen. Maar beleggen kan risico’s meebrengen. Vanuit gemeenten en 
diaconieën wordt daarom vaak gevraagd naar een richtlijn beleggen. Met het 
opstellen van de Richtlijn beleggingen, die van kracht wordt op 1 januari 2021, 



beantwoordt het GCBB aan deze vraag. Beleggen kan op hoofdlijnen in drie 
groepen worden verdeeld. Beleggen in effecten, in vastgoed en in 
landerijen/gronden. De richtlijn werkt vanwege de verschillende risico’s deze drie 
onderdelen afzonderlijk uit. Tevens is voor de drie varianten een concept 
beleggingsstatuut beschikbaar. Omdat er nog wordt gewerkt aan een 
deskundigengroep die uw vragen over beleggingen kan beantwoorden, is de 
richtlijn nog niet aan gemeenten toegestuurd. Wel is deze op te vragen bij de 
afdeling gemeentecontacten, mailadres info@protestantserk.nl met vermelding 
“Richtlijn beleggingen”. Deze wordt u dan digitaal toegestuurd.  
 

Informatie FRIS. Begroting 2021.  

 
U bent de afgelopen weken waarschijnlijk druk geweest of u bent nog druk met de 
begroting voor 2021. De meerjarenraming die u in FRIS kunt invullen kan daar 
zeer behulpzaam bij zijn. De begroting 2021 kunt u pas inleveren als de 
jaarrekening 2019 is afgerond. In verband met Corona zijn er voor deze 
jaarrekeningen uitzonderingen gemaakt en konden verklaringen ingeleverd 
worden zonder handtekening. Deze verklaringen met handtekeningen zouden 
uiterlijk 15 september ingestuurd worden. Sommige gemeenten hebben dat nog 
niet gedaan. Graag uw aandacht en een vlotte afwerking. Voor de inlevering van 
de begroting 2021 geldt deze uitzondering niet en is de normale inleverdatum van 
15 december van kracht. Jaarrekening 2020De richtlijn “begroting en 
jaarverslaggeving PKN 2020” en de richtlijn “begraafplaatsen” hebben uw extra 
aandacht nodig voor de juiste verwerking van de jaarrekening 2020 in FRIS. De 
meest ingrijpende wijziging is de verwerking van de overgang van historische of 
aanschafprijzen of huidige boekwaarde van onroerend goed, naar de actuele 
waarden per 31-12-2020. In verband daarmee is het document “toelichting op de 
richtlijnen” aangepast en uitgebreid met voorbeelden. Ook de toelichtingen voor 
de verwerking in FRIS die onder de vraagtekentjes staan zijn met voorbeelden 
uitgebreid. Zie FRIS-handleiding. Wij zijn ons ervan bewust dat deze 
stelselwijziging voor u een stuk extra voorbereiding, leeswerk en denkwerk vergt. 
Wij geven u daarom als tip mee dat u na het inleveren van de begroting 2021 
meteen al kunt beginnen met het in bewerking nemen van de jaarrekening 2020. 
Omdat de inleverdatum van de jaarrekeningen 2020 vaststaat op 15 juni 2021 is 
het raadzaam intern een planning te maken met uw penningmeester, 
administrateur of extern kantoor zodat u bijtijds de stukken aan kunt leveren. 
Uitstel is in beginsel niet mogelijk. Het inleveren van de jaarrekening en de 
publicatie van de gegevens die uiterlijk 1 juli 2021 op de ANBI-pagina van uw 
website moet staan, zijn dan eind juni afgerond. U bespaart uzelf en ons veel 
mailverkeer en reminders. Wij krijgen nogal eens vragen over de planning binnen 
gemeenten omdat die vaak afhankelijk is van kerkenraads-vergaderingen. Wij 
adviseren dan: administratie afsluiten op 28 februari, eind maart concept 
jaarrekening vaststellen door colleges, eind april jaarrekening met definitieve 
cijfers in FRIS, eind mei goedgekeurd en voorgelegd aan gemeenten, juni 
ingediend in FRIS en ANBI-publicatie. Verzoeken om aanvullende informatie bij 
een beoordeling. Het CCBB kan aan gemeenten en diaconieën aanvullende 
informatie voor de beoordeling van jaarrekeningen en begrotingen vragen. De 
indiener hoort, bijvoorbeeld via de kerkenraad dat er aanvullende informatie wordt 



gevraagd. Dergelijke informatie kan voortaan via FRIS worden ingediend. In FRIS 
kan een reactie gegeven worden op de vragen van het CCBB. Ook kunnen 
bijlagen toegevoegd worden. Dat is een verbetering en wij verzoeken u daarom 
de reacties op dergelijke vragen uitsluitend via FRIS en niet meer per e-mail in te 
dienen. Voortaan zullen ook alle brieven van het CCBB met betrekking tot 
beoordelingen van jaarrekeningen en begrotingen in FRIS te vinden zijn. 
Overigens blijven deze brieven per e-mail gestuurd worden aan de kerkenraden 
en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. Meer informatie is te vinden in 
de FRIS-handleiding. 
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Opnieuw openstellen ingediende jaarrekening. Met enige regelmaat komt het 

voor dat gemeenten verzoeken om een ingediende jaarrekening terug te zetten 

op “in bewerking”, zodat er nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. Dit is 

mogelijk zolang de jaarrekening in FRIS nog niet de status “definitief” heeft. 

Wanneer de status “definitief” is kan deze niet meer opengesteld en gewijzigd 

worden. Dat heeft te maken met het feit dat de gegevens uit de jaarrekening 

gebruikt worden voor de volgende begroting en jaarrekening. Overigens willen we 

het opnieuw openstellen van ingediende stukken zoveel als mogelijk beperken. 

Het is daarom belangrijk dat een begroting of jaarrekening pas ingediend wordt 

wanneer u weet dat de cijfers definitief zijn. Verschillen tussen begroting en 

jaarrekening. Het is helder dat de cijfers in de jaarrekening soms (fors) afwijken 

van de begroting. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Voor de beoordeling van de 

jaarrekening door het CCBB is het goed om significante verschillen toe te lichten 

in FRIS. Dit voorkomt extra vragen van het CCBB en bevordert een snelle 

afhandeling van de jaarrekening. Graag ook hiervoor uw aandacht.  

Andere informatie.  

Het openbare UBO-register en de kerkgenootschappen. Voor algemene 

informatie verwijzen wij u naar de website van de kamer van koophandel, zie 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-

ubo-register/Een belangrijke mededeling die hier is te vinden luidt: 

“Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO’s in te schrijven. Het is nog 

onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de 

kerkgenootschappen hierover geïnformeerd. ”De exacte regeling moet nog verder 

met ministerie worden besproken en uitgewerkt. Daarvoor is ook alle tijd, want 

alle rechtspersonen hebben tot maart 2022 (!) de tijd om dit te regelen. Het advies 

aan kerkbesturen die de indruk hebben dat zij hierin nu al actie moeten 

ondernemen luidt: Dit is nu nog niet mogelijk. U heeft ook ruim de tijd: tot maart 

2022. Algemene informatie van dienstverleners en adviseurs kunnen zij terzijde 

leggen. Concrete vragen over samenloop met de “andere UBO-toepassing” door 

financiële dienstverleners (banken, verzekeraars) zijn nu dan ook nog niet goed 

te beantwoorden. Belangrijk verschil is en blijft dat de UBO’s, die laatstgenoemde 



sectoren hanteren NIET openbaar zijn. En dat is een belangrijk verschil, gelet op 

de AVG en godsdienst als een gevoelig gegeven. De uitvraag van UBO’s in dit 

verband is al enkele jaren geleden van start gegaan en zal ook zo doorgang 

vinden. 
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Contact.  

Voor redactionele opmerkingen: nieuwsbrief-ccbb@protestantsekerk.nl. Voor 

inhoudelijke vragen: Ondersteuning gemeenten, telefoon 030-8801880 of e-mail: 

info@protestantsekerk.nl. Voor wijzigingen e-mailadressen: nieuwsbrief-

ccbb@protestantsekerk.nl 
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