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Afkortingen 
 

Afkorting Betekenis 

Art. Artikel uit het Statuut van de OKKN 

BRIM Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 

CB Collegiaal Bestuur 

CFM Commissie Financiën en Materieel 

HBW Herbouwwaarde 

ICG Interkerkelijke Commissie Geldwerving 

KSF Kritische Succes Factor 

MJOP Meerjaren Onderhoud Plan 

NRF Nationaal Restauratiefonds 

ORKA Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer 

PIP Periodiek Instandhouding Plan 

RCE Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

TG Thesaurier-Generaal 

 

Verwijzingen 
− BRIM Subsidie: www.restauratiefonds.nl/brim 

− Bureau Lakerveld: https://www.lakerveld-noordeloos.nl/  

− Nationaal Restauratiefonds: https://www.restauratiefonds.nl/  

− ORKA: https://www.okkn.nl/pagina/1158/orka_een_van_de_fondsen_van_de_o  

− Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: https://cultureelerfgoed.nl/  

− Statuut van de OKKN: https://www.okkn.nl/fman/10018.pdf  
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1 Historie 
 

In artikel 246.1 van het statuut van de Oud Katholieke Kerk wordt de Commissie Financiën en 

Materieel (CFM) benoemd als zelfstandig onderdeel van de kerk, en heeft volgens artikel 246.2 

een reglement. Dit handboek is dat reglement. 

 

In het Beleidsverslag Collegiaal Bestuur 2012-2013 wordt melding gemaakt van de samenvoeging 

van de Financiële Raad en de Commissie Bebouwde Eigendommen. De Financiële Raad (FR) was 

naast de controle van de jaarstukken belast met advisering omtrent investeringen in gebouwen. De 

Commissie Bebouwde Eigendommen gaat terug tot 1954 (toen nog hetende: Commissie Ge-

bouwde Eigendommen), wanneer in de synode een voorstel om te komen tot een dergelijke com-

missie, wordt aangenomen. In diezelfde synode werd het reglement ‘dat de verhouding regelt tus-

sen de Commissie van advies en Controle en de Generale Thesaurier’ bekrachtigd. Ook dit regle-

ment heeft dus een eerbiedwaardige historie. 

 

Om een directe relatie te kunnen leggen met de controleurs van de parochiële jaarrekeningen en 

begrotingen en zo mogelijk proactief te kunnen handelen, indien dat nodig zou kunnen zijn, is 

Geldwerving in 2010 onderdeel van de Financiële Raad geworden. Tijdens een voorbereidende 

vergadering op 1 juli 2013 is de aanzet gegeven tot het in elkaar schuiven van de Financiële Raad 

en de Commissie Bebouwde Eigendommen. 

 

De Adviesraad Financiën en Materieel is op 1 januari 2014 geboren. Op 6 maart 2014 kwamen de 

leden van de Commissie Financiën en Materieel (toen getooid met de naam Adviescommissie Fi-

nanciën en Materieel) voor de eerste maal in vergadering bijeen. Er is geen sprake van uitbreiding 

van de Financiële Raad maar van een nieuw zelfstandig onderdeel van de kerk dat de werkvelden 

Financiën, Gebouwen en Geldwerving behelst. Het tot stand komen van de CFM had een aantal 

wijzigingen van het Statuut tot gevolg. 
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2 Taken en werkzaamheden CFM 

2.1 Inleiding 
De CFM werkt onder verantwoordelijkheid van de Thesaurier-Generaal (TG) en adviseert om-

trent financiële verslaglegging, geldwerving, investeringen en onderhoud van gebouwen. Doel van 

de CFM is het bijstaan van de TG in de uitvoering van diens werkzaamheden. De directe verant-

woordelijkheid voor een of meer gebouw(en), in beheer bij de landelijke kerk, kan aan de CFM 

opgedragen worden.  

 

2.2 Werkwijze 
Voor een effectief functioneren is het goed als de CFM regelmatig contact met de parochies onder-

houdt. De plaats van de CFM is, meer dan voorheen, tussen de parochies en de bisschoppen en 

Collegiaal Bestuur (CB). Parochies moeten weten wat er van hen wordt verwacht. Duidelijkheid, 

transparantie en procedures met een goede tijdsplanning zijn daarbij noodzakelijk. De CFM maakt 

gebruik van een online platform voor de interne communicatie en archivering. 

 

2.3 Werkvelden  
De CFM bestaat naast ‘Organisatie’ uit een drietal werkvelden: 

− Financieel Beheer. 

− Beheer Gebouwen. 

− Geldwerving. 

 

2.3.1 Organisatie 
Voorzitter, secretaris en coördinatoren vormen samen de Organisatie. De voorzitter: 

− Stuurt de CFM aan. 

− Coördineert de werkzaamheden. 

− Onderhoudt contacten met externe partijen en deskundigen op gebied van werkzaamheden 

van de adviesraad. 

− Legt contacten en onderhoudt deze met vertegenwoordigers van de parochies en Oud-Katho-

lieke instellingen op het gebied van beheer en financiën. 

− Legt contacten en onderhoudt deze met zowel Oud-Katholieke fondsen als externe fondsen 

t.b.v. geldwerving. 

 

De werkzaamheden van de voorzitter en de secretaris kunnen gedelegeerd worden naar leden van 

de CFM, en bestaan uit: 

− Vergaderingen plannen, uitschrijven en van een agenda voorzien. 

− De vergaderingen leiden. 

− Verslagleggen van de vergaderingen. 

− Rapportages voor de TG verzorgen. 

− Correspondentie verzorgen. 

− Het jaarverslag voor de synode verzorgen. 

− De bezetting van de CFM op peil houden. 

− De jaarplanning opstellen. 
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In de jaarplanning worden opgenomen: 

− Vergaderdata van de CFM. 

− Mogelijkheden voor teamvergaderingen en andere deelvergaderingen. 

− Contact met het CB. 

− Contacten met parochies. 

− Studiedagen. 

 

2.3.2 Werkveld Financieel Beheer 
De ‘afdracht’ van de parochies aan de centrale organisatie is een belangrijk deel van de financie-

ring van de kerk. Een tijdige en betrouwbare financiële verslaglegging uit de parochies is voor de 

‘bedrijfsvoering’ van de gehele kerk onmisbaar. Stichtingen binnen de parochies die direct gerela-

teerd zijn aan het kerkbestuur vallen ook onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur en 

worden meegenomen in de consolidatieronde. De CFM heeft als taak om namens de TG toe te 

zien op het financiële beheer van de parochies en stichtingen, en te adviseren over voorgenomen 

(grotere) uitgaven. De werkgroep Financieel Beheer bestaat uit een coördinator en, bij voorkeur, 

vier of meer adviseur/controleurs. 

 

De coördinator Financieel Beheer  

Begeleidt adviseurs/controleurs en penningmeesters: 

− Legt handleidingen en richtlijnen vast. 

− Bewaakt de voortgang. 

− Herstelt fouten en bemiddelt bij onbegrip. 

− Verzorgt training van adviseurs/controleurs en penningmeesters. 

− Organiseert penningmeesterdagen. 

− Verzorgt 1-op-1 trainingen. 

− Bepaalt mede, bij wijziging, het te gebruiken boekhoudpakket: 

o Draagt verantwoordelijkheid voor functioneel beheer, applicatie en inrichting. 

o Gebruikersbeheer. 

o Onderhoudt contacten met de leverancier. 

− Is verantwoordelijk voor de vastlegging: 

o Rapportage aan de TG. 

o Formuleren van Kritische Succes Factoren (KSF’n) voor administraties. 

o Vastlegging en rapportage van KSF’n. 

o Rapportage t.b.v. investeringsadviezen. 

 

Adviseur/controleur  

De financieel adviseur: 

− Adviseert: 

o De TG bij het goed- en afkeuren van de jaarrekening. 

o Bij het gebruik van het financiële programma. 

o Bij het inrichten van de financiële administratie voor handelingen die buiten de kaders 

van gewoon beheer vallen. 

o Bij financiële vraagstukken, bijvoorbeeld het opstellen van begrotingen. 

− Houdt de parochies/stichtingen/fondsen op de hoogte van hetgeen van hen wordt verwacht. 

− Controleert: 

o De jaarrekening en de balans van parochies, en 



Handboek CFM 
Oud Katholieke Kerk Nederland 

 
 

Versie 1.0 – December 2018 9 

o Beoordeelt de begroting en rapporteert over de financiële staat van de parochie. 

o De juistheid van de verslagen. 

o Verslaglegging van de Oud-Katholieke verenigingen, stichtingen en fondsen. 

− Treedt in overleg met de bouwkundig adviseur van de parochie wanneer de begroting of ver-

slaglegging daartoe aanleiding geeft. 

− Beoordeelt, in samenwerking met de adviseur Beheer Gebouwen, verzoeken tot schriftelijke 

machtiging. 

− Kan het kerkbestuur adviseren bij het aanvragen van subsidie. 

− Beoordeelt subsidieaanvragen door de parochie. 

 

2.3.3 Werkveld Beheer Gebouwen 
Het beheren van gebouwen is niet het doel van de kerk, middelen die daaraan uitgegeven worden 

komen immers de directe doelen van de Oud-Katholieke Kerk niet ten goede. Het doel van het 

bouwkundig beheer is dat de staat van de gebouwen van de Oud-Katholieke Kerk – zowel van de 

parochie als van de bisdommen – zo optimaal mogelijk blijft, terwijl de noodzakelijke onderhouds-

kosten van het gebouwenbestand zo laag mogelijk worden gehouden. Het onderhoud moet 

daarom regelmatig en zo kosteneffectief mogelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat er een 

voortdurend spanningsveld is, maar dat de kwaliteit van het onderhoud uiteindelijk belangrijker is 

dan de kosten. De CFM heeft een belangrijke rol bij het bewaken van de staat van onderhoud, het 

adviseren daarover aan de TG en over voorgenomen verbouwingen en aanpassingen. De werk-

groep Beheer Gebouwen bestaat uit een coördinator en, bij voorkeur, vier of meer adviseurs. 

 

Coördinator Beheer Gebouwen 

De coördinator: 

− Coördineert de werkzaamheden van zijn/ haar werkveld: 

o Begeleidt kerkbestuursleden die in hun kerkbestuur de portefeuille Beheer Gebouw(en) 

hebben. 

o Legt handleidingen en richtlijnen vast. 

o Bewaakt de voortgang. 

o Herstelt fouten en bemiddelt bij onbegrip. 

− Geeft informatie: 

o Verstrekt inlichtingen over MJOP, PiP, RCE, etc. 

o Geeft een-op-een adviezen bijvoorbeeld bij het lezen van een PiP en het vertalen daarvan 

naar de RCE-subsidie. 

− Rapporteert en legt vast: 

o De uitvoering van renovatiewerkzaamheden. 

o Subsidieafrekeningen. 

 

Adviseur Beheer Gebouwen 

De adviseur Beheer Gebouwen is technisch en heeft oog voor gebouwen, heeft verstand van en 

gevoel voor bouwen, verbouwen, offertes en aanbestedingen. Hij/zij werkt nauw samen met de 

financieel adviseur, in het bijzonder bij het beoordelen van voorzieningen voor onderhoud.  
 

Werkzaamheden:  

− Adviseert Parochies bij het: 

o Onderhoud van gebouwen. 
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o Aanvragen van machtigingen. 

o Aanvragen van subsidies. 

− Beoordeelt: 

o MJOP. 

o Rapportages van de Monumentenwacht. 

o Offertes. 

o Aanbestedingen. 

o Begrotingen. 

o Verzoeken tot schriftelijke machtiging. 

o Subsidieaanvragen door de parochie. 

− Adviseert en rapporteert: 

o Bij het verstrekken van schriftelijke machtigingen. 

o Bij het verstrekken van subsidies voor onderhoud. 

o Over de bouwkundige staat van het onroerend goed in de parochie. 

o Bij bouwkundige problemen. 

 

2.3.4 Werkveld Geldwerving 
De parochies dragen verantwoordelijkheid voor geldwerving binnen en buiten hun eigen paro-

chie. De landelijke kerk doet zijnerzijds wat hij kan om daarvoor de optimale condities te schep-

pen, door publicaties en overleg met instanties buiten de kerk. De CFM heeft als doel om paro-

chies te adviseren bij de geldwerving. De ondersteuning kan bestaan uit het adviseren bij het op-

stellen van een beleidsplan geldwerving, het realiseren van een uitvoering van een van de door de 

Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) ontwikkelde methode van geldwerving, tot het ge-

ven van advies voor bijvoorbeeld de organisatie van een fancy fair. De werkgroep Geldwerving 

bestaat uit een coördinator en, bij voorkeur drie of meer adviseurs. 

 

Coördinator Geldwerving 

De Coördinator Geldwerving: 

− Is de vertegenwoordiger van de OKKN in de ICG. 

− Legt handleidingen en richtlijnen vast. 

− Bewaakt de voortgang. 

− Herstelt fouten en bemiddelt bij onbegrip. 

− Traint penningmeesters en geldwervers in de parochie: 

o Organiseert studiedagen geldwerving. 

o Verzorgt trainingen in de parochies. 

− Bepaalt mede de keuze van het geldwervingsmateriaal. 

− Rapporteert aan de TG. 

 

Adviseur Geldwerving 

De adviseur geldwerving ondersteunt de parochies bij de jaarlijkse campagne Kerkbalans en advi-

seert bij andere vormen van geldwerving en acties. Hij/zij onderzoekt de beschikbaarheid van sub-

sidies uit bijvoorbeeld vermogensfondsen of landelijke fondsen en adviseert bij het opstellen van 

een meerjarig beleidsplan geldwerving waarbij gebruik gemaakt wordt van gegevens uit de finan-

ciële rapportage van de parochie zoals aantal leden, aantal bezoekers, hoogte kerkelijke bijdrage. 

Tot diens taken behoren: 

− Informeren van kerkbesturen. 
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− Het geven van praktische adviezen bij geldwervingsacties. 

− Ondersteunen van de parochies bij de jaarlijkse, landelijke, campagne Kerkbalans. 

− Adviseren bij andere vormen van geldwerving en acties. 

− Het leggen en onderhouden van contacten met externe fondsen t.b.v. geldwerving. 

 

NB: Subsidieaanvragen voor de Oudkatholieke fondsen lopen via het CB. 

 

De adviseur geldwerving werkt samen met de financieel adviseur en de bouwkundig adviseur van 

de parochie en is van een aantal parochies coördinerend adviseur. (Zie Bijlage 1: Samenstelling 

CFM - actueel.) 

 

2.4 Parochieteams 
Aan iedere parochie is of wordt een CFM-team toegewezen, bestaande uit een financieel adviseur, 

een bouwkundig adviseur en een adviseur geldwerving. Dit parochieteam heeft als kernverant-

woordelijkheid de adviezen voor te bereiden die ter CFM-vergadering vastgesteld kunnen wor-

den. Een van de drie adviseurs is coördinator van het team. Deze coördineert adviezen waarbij 

meer dan één adviseur nodig is.  

 

Bij problemen of vragen kan door het kerkbestuur direct contact opgenomen worden met de advi-

seur van het betreffende werkveld. Samenwerking van het CFM-team en het kerkbestuur kan ver-

trouwen geven en continuïteit bieden, ook wanneer zich wisselingen in de bezetting voordoen, 

zowel in het kerkbestuur als in het CFM-team. (Zie Bijlage 2: Parochieteams.) 
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3 Kerkbestuur en CFM 

3.1 Inleiding 
Hoewel er geen hiërarchische relatie is tussen het kerkbestuur en de CFM, hebben de kerkbestu-

ren en de CFM regelmatig met elkaar te maken. In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe de contac-

ten zijn georganiseerd en wat de kerkbesturen wel en niet van de CFM mogen verwachten. Het 

kerkbestuur oefent de werkzaamheden uit onder toezicht van de bisschop. De TG is lid van het 

CB. De CFM adviseert de TG op al haar werkgebieden. 

 

3.2 Toezicht op financiën 
De leden van de CFM kunnen door de TG worden aangewezen om toezicht uit te oefenen op de 

administratie van een parochie (art. 245). De jaarstukken worden door een adviseur van de CFM 

beoordeeld conform Bijlage 3: Procedure rekening en verantwoording balans. Opmerkingen naar 

aanleiding van deze controle worden aan de TG medegedeeld. De CFM-adviseurs kunnen ook ad-

viseren en ondersteunen bij de administratieve taken in de parochie. In dat geval moet zorgvuldig 

worden omgegaan met de onafhankelijkheid die bij de controle vereist is. In geval van twijfel 

wordt een andere adviseur gevraagd de controle uit te voeren. 

 

3.3 Bouwkundige advisering 
De bouwkundige adviseurs van de CFM adviseren de parochies bij het beheer van het onroerend 

goed, en adviseren de TG bij aanvragen voor bouwkundige zaken (onderhoud en aanpassingen) 

die worden voorbereid. Zowel voor een aanvraag voor een machtiging van de Bisschop voor een 

bouwkundige activiteit als voor de aanvraag van een financiële machtiging geldt dezelfde proce-

dure (zie Figuur 1: procedure aanvraag machtiging). 

 

 
Figuur 1: procedure aanvraag machtiging 



Handboek CFM 
Oud Katholieke Kerk Nederland 

 
 

Versie 1.0 – December 2018 13 

 

De procedure start op het moment dat de aanvraag volgens de regels compleet is. 

 

3.4 Aanvraag van een machtiging 
Voor een handeling die financiële gevolgen heeft of kan hebben, is een machtiging van de Bis-

schop nodig. Een aanvraag voor een machtiging wordt op dezelfde wijze gedaan als bij een bouw-

kundige aanvraag. Let hierbij ook op het aangaan van financiële verplichtingen, zoals bij de aan-

vraag van subsidie bij de rijksdienst voor erfgoed. Zie ook art. 244.1 en art. 244.2; in Bijlage 4: Ar-

tikel 244 is de tekst van dit artikel opgenomen. 

 

3.5 Reservering Onderhoud 
Een kerkbestuur is verantwoordelijk voor een voldoende reservering van middelen om toekom-

stige onderhoudsuitgaven te kunnen betalen. Daarbij dienen grote onderhoudsuitgaven te worden 

voorzien ten gunste van een te vormen Voorziening Groot Onderhoud. Deze uitgaven worden 

slechts eens in de bijvoorbeeld 10 jaren gedaan. Die uitgaven worden vervolgens ten laste van die 

voorziening gebracht.  
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4 Financieel toezicht 

4.1 Inleiding 
Het voeren van een goede financiële administratie is voor een parochie essentieel. De verantwoor-

delijkheid daarvoor ligt bij de parochie en haar bestuur.  

 

4.2 Administratieve richtlijnen. 
Elk jaar, in januari worden de administratieve richtlijnen door de TG vastgesteld voor het opstel-

len van de jaarrekening, de balans en de begroting (art. 247 en art. 248). De jaarstukken van de pa-

rochie vormen de grondslag voor de jaarnota/de heffing. De betaling van salarissen en honoraria 

gebeurt door de centrale administratie van de kerk. De ‘afdracht’ of ‘heffing’ van de parochies aan 

de OKKN is een belangrijk deel van de financiering. Een tijdige en betrouwbare financiële verslag-

legging uit de parochies is voor de ‘bedrijfsvoering van de gehele kerk’ onmisbaar. Naast voor-

liggende regeling zijn andere regelingen op de website van de OKKN te vinden. Zie ook Bij-
lage 5: Heffingsnota. 
 

4.3 Financiële Verslaglegging 

4.3.1 Procedure Begroting en Jaarstukken 
In de maand maart van elk jaar worden de rapportageformulieren voor jaarrekening, balans en be-

groting door de TG ontwikkeld en door het CB vastgesteld. Eind maart worden de formulieren 

(zie Bijlage 6: Rapportageformulieren) door het Bisschoppelijk Bureau naar de parochies gestuurd. 

De leden van de CFM ontvangen ook een exemplaar. Vóór 1 mei moeten de gevraagde gegevens 

door het kerkbestuur naar het Bisschoppelijk Bureau worden gestuurd. De secretaris van het Bis-

schoppelijk Bureau stelt de rapportage ter beschikking van de financieel adviseur/controleur van 

de parochie. De financieel adviseur start de controle. Na 15 mei herinnert het Bisschoppelijk Bu-

reau de parochies die de jaarstukken, balans en begroting nog niet hebben ingezonden. 

 

4.3.2 Begroting 
Artikel 247 regelt de beoordeling van de begroting. De begroting betreft alle inkomsten en uitga-

ven voor het betreffend verslagjaar (= actuele datum +2 jaar. Voorbeeld: in 2019 stelt u de begro-

ting op voor 2021). De begroting wordt jaarlijks opgemaakt door het (kerk)bestuur op een model-

formulier en wordt vóór 1 mei, vergezeld van de nodige bescheiden en toelichtingen, ter goedkeu-

ring door de bisschop of het CB, naar het Bisschoppelijk Bureau gezonden. 

 

Als op de begroting van een parochie substantiële bedragen voor onderhoud van de gebouwen zijn 

vermeld, moet voor de goedkeuring van dat deel van de uitgaven de machtigingsprocedure ge-

volgd worden (zie paragraaf 5.9). 

 

4.3.3 Jaarrekening 
Artikel 248 geeft aan op welke wijze de controle van de rekening en verantwoording is gere-

geld. De financieel controleur van de CFM hanteert voor de controle van de jaarstukken de 

richtlijnen van de CFM; zie Bijlage 7: Richtlijnen CFM. 
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4.3.4 Controle door de Financieel Controleurs/Adviseurs 
De financieel adviseurs voeren namens de TG de controles op de financiële verslaglegging van de 

parochies, verenigingen en stichtingen uit en beoordelen de begroting van de parochies van de 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Stichtingen binnen de parochies die direct gerelateerd zijn 

aan het kerkbestuur vallen ook onder de rekening en verantwoording van het kerkbestuur. Deze 

worden meegenomen in de consolidatieronde. Bij de controles geldt dat: 

1. De TG te allen tijde bevoegd is de kas en de boeken van de penningmeester van het bestuur in 

te zien en in het algemeen alles dat op het beheer betrekking heeft. 

2. De TG deze bevoegdheid kan overdragen aan een of meer daartoe door hem aangewezen le-

den van de CFM. 

3. Het kerkbestuur in het belang van een goede controle aan de TG, de Bisschop of het CB alle 

nodig geoordeelde inlichtingen geeft. 
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5 Bouwkundig beheer 

5.1 Inleiding 
Doel van bouwkundig beheer door de CFM is de noodzakelijke onderhoudskosten van het gebou-

wenbestand van de Oud-Katholieke Kerk (parochie, bisdom, kerk) zo laag mogelijk te houden, 

terwijl de staat van de gebouwen zo optimaal mogelijk blijft. Het zo kosteneffectief mogelijk behe-

ren betekent dat het onderhoud regelmatig moet worden uitgevoerd, waarbij uiteindelijk de kwa-

liteit belangrijker is dan de kosten. De CFM heeft bij het bewaken van de staat van onderhoud een 

belangrijke rol. 

 

Inzicht in de onderhoudstoestand en kwaliteit van de gebouwen is het belangrijkste instrument 

hiertoe. Rapportages door experts zoals Bureau Lakerveld of de monumentenwacht en een meerja-

ren onderhoudsplan zijn hiervoor essentieel. Kosten die gemoeid zijn met regulier en achterstallig 

onderhoud worden in beeld gebracht. Door planmatig professioneel onderhoud kunnen de kosten 

worden gespreid, zodat beter op pieken in de financiering kan worden geanticipeerd. Een MJOP is 

noodzakelijk voor de aanvraag van subsidie bij de RCE. 

 

De vrijheid van het kerkbestuur tot het doen van uitgaven, ook bij uitgaven voor onderhoud van 

het kerkgebouw en investeringen voor wijzigingen, is niet grenzeloos. Het statuut geeft aan dat er 

een schriftelijke machtiging moet worden aangevraagd bij het bevoegde kerkelijk gezag voor ‘da-

den die het gewone beheer te buiten gaan’. Het betekent in de praktijk dat voor vrijwel alle bouw-

kundige ingrepen van onderhoud tot verbouwing, van restauratie tot afbraak, verhuur, aan- en 

verkoop een schriftelijke machtiging van de Bisschop of het CB moet worden aangevraagd. Dit 

geldt ook bij het aanvragen en het aangaan van Rijkssubsidies. 

 

5.2 Beheer en gebruik van vastgoed in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland 
De normale situatie binnen de bisdommen van de Oud-Katholieke kerk is dat de parochiekerk in-

clusief bijgebouwen en pastorie, eigendom is van de parochie (en ook van overig onroerend goed 

en landerijen). Een aantal parochies en statie maken gebruik van een in het recente verleden, door 

de landelijke kerk (de OKKN) aangekocht kerkgebouw (en ambtswoning) dat niet hun eigendom 

is. In het vervolg wordt gesproken over de landelijke kerk, waarbij ook de situatie met de stichting 

de Dorpsmaten, wordt inbegrepen. Stichting de Dorpsmaten is bij het Kapittel ondergebracht.1 Als 

gevolg van deze situatie zijn gedurende enige tijd sommige vaste lasten voor de in bezit van de 

landelijke kerk zijnde gebouwen niet door de parochie of statie betaald, en kwam ook de vraag 

naar voren wie verantwoordelijk is voor zaken als onderhoud en eigenaarslasten. Dat het juridisch 

eigendom niet bij de parochie berust heeft meer praktische dan beleidsmatige oorzaken. Het is 

nooit de bedoeling geweest dat de parochies welke gebruik maken van de in bezit van de lande-

lijke kerk zijnde kerkgebouwen, deze niet zelf zouden beheren én onderhouden. Er is daarom be-

sloten beleidsmatig het uitgangspunt vast te stellen dat er voor de parochies geen verschillen be-

staan ten aanzien van het kerkgebouw (inclusief bijgebouwen en pastorie) die te maken hebben 

met het juridisch eigendom. De regeling en overeenkomst vullen de beleidsbeslissing in. 

 

                                                 
1 Stichting de Dorpsmaten staat onder controle van het Kapittel. 
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5.2.1 Regeling voor het gebruik van onroerend goed 
1. De regeling geldt voor alle onderdelen die deel uitmaken van het complex, en dus ook voor 

alle onderdelen waaruit de gebouwen zijn samengesteld. 

2. De regeling dient om het verschil tussen het in eigendom hebben van een gebouw en het al-

leen in gebruik hebben van een gebouw, zo klein mogelijk te laten zijn. Met name voor het 

oplossen van niet voorziene situaties is dit dus het uitgangspunt. 

3. Alle regelingen, zowel van de burgerlijke gemeente als van de Kerk, gelden ook voor de paro-

chie die de kerk niet in eigendom heeft. Alleen zaken die te maken hebben met het juridisch 

eigendom en eventuele direct aan het gebouw verbonden kapitaalslasten (hypotheek bv.) zijn 

voor rekening van de juridische eigenaar. 

4. De woonlasten- en vergoedingen-regeling geldt onverkort, evenals alle overige regelingen 

rond de bewoning van een eventuele pastorie. 

 

5.3 Professionalisering 

5.3.1 Raamovereenkomst Monumentenwacht 
Het Bisdom Haarlem heeft bij de monumentenwacht Noord-Holland een collectief abonnement 

voor alle parochies van het bisdom, dat betekent dat niet voor alle kerkgebouwen contributie be-

taald moet worden maar alleen voor het bisdom Haarlem. De inspecties worden in opdracht van 

het bisdom uitgevoerd door de Monumentenwacht Noord-Holland. Bisdom, parochie en CFM 

ontvangen het inspectierapport in digitale vorm. Voor de parochies in het Aartsbisdom is zo’n re-

geling nog niet tot stand gekomen. 

 

5.3.2 Raamovereenkomst Bureau Lakerveld 
In oktober 2017 heeft de OKKN een raamovereenkomst afgesloten met Ingenieurs - & architec-

tuurbureau Lakerveld te Noordeloos. In deze raamovereenkomst zijn de kaders geregeld waarbin-

nen het bureau op verzoek adviesdiensten kan verrichten op het gebied van kerkelijk onroerend 

goed en onderhoud. Reden van het sluiten van de overeenkomst zijn de uitstekende ervaringen 

van verschillende Oud-Katholieke parochies met dit bureau. Bureau Lakerveld heeft kennis van 

gebouwenbeheer en subsidiestromen en is bekend in ambtelijk formulierenland. De overeenkomst 

geldt voor de bisdommen Haarlem en Utrecht. Al het onroerend goed dat valt onder parochies, 

bisdommen en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, alsmede het onroerend goed van de 

ORKA, valt binnen de raamovereenkomst. De overeenkomst is goedgekeurd door het CB en on-

dertekend door de beide bisschoppen, overeenkomstig het statuut voor de Oud-Katholieke Kerk 

van Nederland. De overeenkomst leidt niet tot de verplichting een offerte bij Bureau Lakerveld 

aan te vragen. 

 

5.3.3 Randvoorwaarden 
De raamovereenkomst fungeert binnen de voorwaarden van de aanbieder enerzijds, en het Statuut 

voor de OKKN anderzijds. Met name de bepalingen die regelen onder welke voorwaarden paro-

chies kunnen investeren in onderhoud en verbouwing van onroerend goed blijven onverminderd 

van kracht. Eindverantwoordelijk blijft de Bisschop van het bisdom. Bij bezit van de OKKN ligt de 

eindverantwoordelijkheid bij het CB. 
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5.4 Monumentenwacht 
Een groot aantal parochies heeft een abonnement op Monumentenwacht. Monumentenwacht 

voert een visuele bouwkundige inspectie uit, die zich ruwweg beperkt tot het bouwkundig casco, 

volgens de kwaliteitsstandaard ‘Uniform inspecteren en rapporteren Monumentenwacht’. Van de 

inspectie wordt verslag gedaan via een inspectierapport. De bouwkundige onderdelen worden in 

het rapport gekwalificeerd in termen ‘goed / redelijk / matig / slecht’. 

 

De inspectiewerkzaamheden hebben een probleemsignalerende functie. Tevens worden er korte 

aanbevelingen gedaan voor bouwkundig herstel. Het is belangrijk dat alle gebouwen geïnspecteerd 

worden door Monumentenwacht en dat de inspectierapporten gedeeld worden met de CFM. Als 

de (digitale) rapporten ook naar het Bisschoppelijk Bureau gestuurd worden, is beschikbaarheid 

voor de CFM op het in gebruik zijnde Digitaal Platform gegarandeerd. Adviezen bij aanvragen 

voor een schriftelijke machtiging of subsidies kunnen sneller tot stand komen.  

 

5.5 Meerjaren onderhoudsplan, beheerplannen en instandhoudingplannen 
De werkzaamheden bestaan uit een bouwkundige en mogelijk installatietechnische inspectie. 

Hieruit resulteert een beheerplan waarin per onderhoud-behoevend deelelement, bouwkundig 

en/of installatietechnisch, de kwalitatieve beoordeling van dat deelelement wordt weergegeven. 

De deelelementen kunnen verdeeld worden over verschillende elementen op bouwdelen. Het be-

heerplan omspant een periode die door de aanvraag naar de Rijksdienst wordt bepaald, en omvat: 

1. De bouwkundige beoordeling. 

2. De onderhoudsingrepen. 

3. De instandhoudingbegroting. 

4. De werkomschrijvingen voor de uit te voeren werkzaamheden. 

 

De werkzaamheden worden als volgt uitgevoerd: 

1. Inspecteren van de bouwkundige onderhoudsstaat van het kerkgebouw of ander object. 

2. Het vastleggen van de inspectiegegevens in een rapport. In het bouwkundig deel van het rap-

port worden de onderhoud behoevende materialen en installaties geïnspecteerd die betrekking 

hebben op: 

a. De schil van het kerkgebouw. 

b. De bouwkundige wand-, vloer- en plafondafwerkingen. 

c. De gebouw gebonden installaties. 

d. Het terrein voor zover bouwkundig relevant. 

e. Het beschrijven van de herstel- en onderhoudsingrepen met aanbevelingen en plan van 

aanpak. 

3. Complementeren/digitaliseren bestaande toestand.  

4. Het maken van een gebrekentekening. 

5. Het maken van bestekomschrijvingen van de werkzaamheden conform de richtlijnen van de 

instandhoudingsregeling. 

6. Het opstellen van een meerjarenbegroting van de onderhoudskosten. 

7. Het, in overleg met de CFM, voor de Rijksmonumenten opstellen van de instandhoudingsbe-

groting in het voorgeschreven RCE-model voor subsidieaanvraag, rekening houdende met de 

herbouwwaarde. 

8. Eindrapportage en mondelinge toelichting. 
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9. Na goedkeuring door de CFM indienen van het instandhoudingplan bij de Rijksdienst voor 

Cultureel Erfgoed (RCE) met bijbehorende formulieren. 

10. Het houden van diverse besprekingen met verschillende instanties zoals gemeente, provincie 

en RCE, en het begeleiden van bovenstaande zaken. 

 

5.6 Advisering op het gebied van beheer en onderhoud 
Indien gewenst kan Bureau Lakerveld ingezet worden om te adviseren met betrekking tot onder-

houd, verbouw en/of nieuwbouwplannen en afwikkeling subsidie. Dit kan gelet op de landelijke 

ontwikkelingen van teruglopend kerkbezoek ook gericht zijn op herbestemming en/of hergebruik 

van de gebouwen. De werkzaamheden van Bureau Lakerveld zijn: 

1. Melding onderhoudswerkzaamheden bij de betreffende gemeente voor overleg welke onder-

houdswerken zij als vergunningplichtig aanmerken. 

2. Aanvraag omgevingsvergunning voor de door de gemeente aangemerkte vergunningplichtige 

werkzaamheden. 

3. Opstellen werkbeschrijvingen van de werkzaamheden. 

4. Aanvragen van offerten in overleg met het kerkbestuur in verband met de uit te nodigen aan-

nemers. 

5. Controleren van offerten. 

6. Opstellen financiële vergelijking met offerten. 

7. Het opstellen van de opdracht. 

8. Het houden van toezicht en begeleiding. 

9. Het opleveren met een opleveringsverslag (‘Procesverbaal van oplevering’). 

10. Administratieve en financiële controle en afwikkeling meer- en minderwerken. 

11. Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de meerjaren onderhouds-begroting bijge-

steld. 

12. Begin van het onderhoudsjaar overleg om te bepalen welke onderhoudswerkzaamheden wor-

den uitgevoerd. 

13. Afstemmen of de geplande onderhoudswerkzaamheden in eigen beheer of door bureau Laker-

veld worden begeleid. Het is ook mogelijk dat medewerkers van Lakerveld facultatief aanwe-

zig zijn. Bijvoorbeeld bij de opstart of oplevering van de werkzaamheden, keuring voegwerk-

monster enz. Bij werkzaamheden die een specifieke restauratiedeskundigheid vragen. 

14. Afstemmen wie de subsidie afrekening doet. Dit incl. het opstellen van de jaarrekening en de 

totaalafrekening aan het einde van de PIP-plan periode. 

5.7 Advisering met betrekking tot verbouw of nieuwbouw 
Indien gewenst kan Bureau Lakerveld ingezet worden om te adviseren met betrekking tot ver-

bouw en/of nieuwbouwplannen. Dit kan gelet op de landelijke ontwikkelingen teruglopend kerk-

bezoek ook gericht zijn op herbestemming en/of hergebruik van de gebouwen.  

 

5.8 Advisering met betrekking tot subsidiemogelijkheden 
De afgelopen jaren zijn veel rijkssubsidies voor de instandhouding van monumenten (rijks, pro-

vinciaal en gemeentelijk) gedecentraliseerd naar de provincies en gemeenten. Hierdoor zijn de 

eenduidige voorwaarden waaraan een rijkssubsidie moet voldoen opgesplitst in een veelvoud van 

voorwaarden. Bijna elke provincie en/of gemeente beschikt over een eigen subsidieverordening 
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met bijbehorende, wisselende ambitie. Door Bureau Lakerveld worden de subsidiemogelijkheden 

bijgehouden.  

 

5.9 Machtigingen 
Volgens hetgeen is bepaald in artikel 244 van het Statuut, dient een kerkbestuur een machtiging 

aan te vragen voor daden die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan. Voor grote onder-

houdsuitgaven geldt dit voor uitgaven die als project € 5.000,- overschrijden. 

 

Een verzoek om een schriftelijke machtiging, zoals bedoeld in het statuut, wordt ingediend bij de 

TG. De TG zendt, al dan niet na ingewonnen advies bij de CFM, het verzoek, voorzien van een ad-

vies, door aan de betreffende Bisschop of als de verzoekende instantie een zelfstandig onderdeel of 

rechtspersoon met een werkingssfeer die de gehele kerk omvat is, aan het CB. De beslissing wordt 

genomen door Bisschop of CB. 

 

5.10 Aanvraag schriftelijke machtiging 
Het kerkbestuur doet de aanvraag, bij voorkeur middels het formulier ‘Aanvraag Schriftelijke 

Machtiging’. (Zie Bijlage 8: Aanvraag van een schriftelijke machtiging en/of subsidie.) Het formu-

lier wordt, met de erbij behorende bijlagen, digitaal, gestuurd naar de TG (emailadres: 

buro@okkn.nl). Bij de aanvraag moeten alle gegevens worden verstrekt zoals vermeld in Bijlage 9: 

Fondswerving extern. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen. De duur van 

het adviestraject van de CFM wordt mede bepaald door de beschikbaarheid, bij voorkeur digitaal, 

van de in de bijlage gevraagde gegevens (zie voor de geldende termijnen paragraaf 3.3). Overleg 

tussen kerkbestuur en het CFM-parochieteam kan zeer informatief zijn en het proces soepel doen 

verlopen. De CFM brengt advies uit aan de TG. De TG zendt het verzoek van de parochie, voor-

zien van zijn advies, door aan de betreffende Bisschop of het CB, als de verzoekende instantie een 

zelfstandig onderdeel of rechtspersoon met een werkingssfeer die de gehele kerk omvat is. De be-

slissing tot het verlenen van een schriftelijke machtiging wordt genomen door de Bisschop of het 

CB. 

 

5.11 Aanvraag schriftelijke machtiging voor vervaardigen onderhoudsplan 
Voor het aanvragen van het laten opstellen van een meerjaren onderhoudsplan bestaat een korte 

procedure. (Zie Bijlage 10: Aanvraag schriftelijke machtiging MJOB, PIP of RCE-subsidie) Het 

kerkbestuur is niet verplicht gebruik te maken van de diensten van de aanbieders uit een Raam-

overeenkomst voor het laten vervaardigen van een meerjaren onderhoudsplan. 

 

5.12 Financiële verplichting bij toekenning subsidie 
Wanneer de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een subsidie toekent aan een parochie ontstaat er 

voor die parochie een financiële verplichting welke gelijkstaat aan de aangevraagde subsidie, te 

investeren in het onderhoud van het gebouw. Vóór indiening van een subsidieaanvraag dient 

overleg te zijn tussen de CFM en het kerkbestuur, aangezien er naast de subsidie vaak een aanmer-

kelijke eigen bijdrage wordt gevraagd. Stelregel is dat 50% wordt gesubsidieerd. Indien de paro-

chie niet in staat is deze eigen bijdrage te betalen, zullen daar eerst middelen voor gevonden moe-

ten worden voordat de aanvraag daadwerkelijk kan worden ingediend. 

mailto:buro@okkn.nl
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6 Subsidies 

6.1 Inleiding 
Een kerkbestuur zal niet altijd voldoende middelen hebben om de gemaakte plannen uit te voeren 

of de bouwwerken (volledig) te betalen. Er moet dan gezocht worden naar mogelijkheden van 

subsidies door fondsen en instellingen die middelen beschikbaar stellen. Subsidies kunnen be-

schikbaar gesteld worden door: 

1. De rijksoverheid (RCE) betaalt, onder voorwaarden, een gedeelte van de jaarlijkse onder-

houdskosten van een rijksmonument. Onder deze regeling valt ook het onderhoud van orgels. 

2. Subsidie voor de restauratie van rijksmonumenten door rijk en provincie. 

3. Subsidie door de gemeente.  

4. Het onderhoudsfonds van de ORKA. 

5. Overige fondsen en instellingen. 

 

De aanvraag voor subsidie bij de landelijke kerk of de ORKA wordt gedaan bij de TG. De CFM ad-

viseert de TG eventueel na overleg met het team van de parochie. Subsidie aanvragen voor Bouw-

kundig beheer, renovatie en onderhoud blijven hier buiten beschouwing. Deze onderdelen wor-

den behandeld in het onderdeel Beheer Gebouwen. 

 

6.2 Subsidies 

6.2.1 Subsidie voor het jaarlijks onderhoud van rijksmonumenten 
Deze subsidie voor het jaarlijks onderhoud geldt voor alle kerkgebouwen die de rijksmonumenten 

status hebben. De Rijkssubsidie geldt voor alle categorieën rijksmonumenten en eigenaren. Pro-

vinciale en gemeentelijke monumenten vallen niet onder deze regeling. Niet alleen het exterieur 

maar ook een monumentaal interieur valt, evenals het orgel, onder de subsidiabele kosten. Uit-

gangspunt is sober en doelmatig onderhoud gericht op maximaal behoud van monumentale waar-

den. De RCE betaalt, onder voorwaarden, een gedeelte van de jaarlijkse onderhoudskosten van 

een rijksmonument. Op hoofdlijnen is de subsidieregeling als volgt: 

1. De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor een periode van zes jaren. 

2. De subsidie start in het jaar volgend op het jaar waarin de aanvraag is gedaan. 

3. Wat wel en niet subsidiabel is en wanneer diverse categorieën instromen is vastgelegd in de 

regeling. 

4. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de herbouwwaarde van het rijksmonument. Deze 

moet blijken uit een verzekeringspolis of een offerte daarvoor. 

 

Voor het subsidiabel onderhoud wordt een percentage beschikbaar gesteld door de RCE. De paro-

chie heeft de verplichting het andere deel te financieren. Bij de subsidieaanvraag moet een in-

standhoudingplan worden gevoegd. Aanvragen zonder dekking voor het resterende deel van de 

kosten kan onverstandig zijn; overleg met de CFM hierover is dan ook noodzakelijk. 

 

6.2.2 Subsidie voor de restauratie van monumenten 
Er bestaan verschillende subsidiemogelijkheden: 

− De rijksoverheid (RCE) kan gelden ter beschikking stellen voor restauratie (als het een rijks-

monument betreft).  
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− Provincies kunnen subsidies ter beschikking stellen aan restauraties van rijksmonumenten die 

publiekstoegankelijk zijn of dit worden. 

− Gemeenten stellen soms gelden beschikbaar voor restauratie van beeldbepalende gebouwen. 

 

Door het woud van regelmatig wijzigende wet- en regelgeving en de verschillende subsidieverle-

ners is het verstandig externe expertise in te roepen voor het aanvragen en eventueel verkrijgen 

van deze subsidies. De CFM kent de kanalen naar deze vakbekwame adviseurs. 

 

6.2.3 Bijdrage van de ORKA  
De ORKA stelt jaarlijks een bedrag ter beschikking voor onderhoud. Dit bedrag is opgenomen in 

de begroting van de OKKN. 

 

6.2.4 Fondsen en instellingen 
Fondsen en Instellingen, ook van buiten de Oud-Katholieke Kerk van Nederland kunnen midde-

len beschikbaar stellen. Kijk bij het aanvragen van een subsidie goed naar de doelstelling(en) van 

de organisatie waaraan de subsidie wordt gevraagd. 

 

6.2.5 Goedkope leningen 
Incidenteel zijn er mogelijk goedkope leningen af te sluiten. Bij het NRF kan een lening tegen een 

lage rente aangevraagd worden. 

 

6.3 Advisering met betrekking tot subsidiemogelijkheden 
Veel rijkssubsidies voor de instandhouding van monumenten zijn de laatste jaren gedecentrali-

seerd naar de provincies en gemeenten: 

− Bijna elke provincie en gemeente beschikt over een eigen subsidieverordening met bijbeho-

rende, wisselende ambitie. 

− Door Bureau Lakerveld (zie paragraaf 5.3.2) worden de subsidiemogelijkheden bijgehouden. 

Regelmatig worden de parochies e.a. op de hoogte gesteld worden, met de specifieke subsidie-

voorwaarden, welke monumenten hiervoor in aanmerking komen. 

 

Ook kan in het kader van een haalbaarheidsonderzoek of specifieke vraag vanuit de parochies de 

subsidiemogelijkheden op een rijtje worden gezet. Kennis van de steeds ingewikkelder wordende 

subsidiemogelijkheden is op deze manier makkelijk bereikbaar voor de parochies. 

 

6.4 Het aanvragen van subsidies 
De CFM kan advies geven over de hoogte van het subsidiebedrag, waarbij een afweging met an-

dere projecten wordt gemaakt. De CFM overlegt met de ORKA. Een rechtstreeks verzoek om sub-

sidie aan de ORKA wordt verwezen naar het CB. Betaling van de subsidies door de ORKA wordt 

altijd aan de TG gedaan. Betaling aan de parochie gebeurt door het Bisschoppelijk Bureau. De 

ORKA - en de CFM – stellen het op prijs als na afloop van de werkzaamheden wordt getoond wat 

het resultaat is.  
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Neem voor het benaderen van Fondsen en Instellingen eerst contact op met de CFM-adviseur fi-

nanciën van de parochie. Een paar richtlijnen worden gegeven in: 

− Bijlage 9: Fondswerving extern. 

− Bijlage 11: Sponsoring. 
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7 Geldwerving 
 

PM. Wordt medio 2019 aan het Handboek toegevoegd. 
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8 Bijlagen 

Bijlage 1: Samenstelling CFM - actueel 
Status: december 2018 

 

De CFM kent de volgende samenstelling: 

 

Werkgroep organisatie: 

Functie Invulling Opmerking 

Voorzitter Maarten Schönfeld (MSC)  

Vicevoorzitter 
Willem Horstman (WHO) 

Jan Pieter Schoon (JSC) 
Tevens coördinatoren 

Secretaris  Vacature 

Beheerder Digitaal Platform Teun van Dam (TDA)  

 

Werkgroep Financiën: 

Functie Invulling Opmerking 

Coördinator Jan Pieter Schoon (JSC)  

Lid Maarten Schönfeld (MSC)  

Lid Jeroen Cornelissen (JCO)  

Lid  Vacature 

 

Werkgroep Gebouwen: 

Functie Invulling Opmerking 

Coördinator Willem Horstman (WHO)  

Lid Teun van Dam (TDA)  

Lid Jill Horstman (JHO)  

Lid  Vacature 

 

Werkgroep Geldwerving: 

Functie Invulling Opmerking 

Coördinator  Vacature 

Lid  Vacature 

Lid  Vacature 

Lid  Vacature 
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Bijlage 2: Parochieteams 
Voor elke parochie is vanuit de CFM een parochieteam samengesteld. Een parochieteam bestaat 

een lid van de Werkgroep Financiën en een lid van de Werkgroep Materieel; per parochieteam is 

één van deze leden tevens Coördinator. De actuele (2018) samenstelling is: 

 

Clusters Parochies Financiën Gebouw 

Amersfoort-OKKN 

Seminarie   TDA 

wh. Wilhelminalaan   TDA 

wh. Sophialaan   TDA 

Regio 1 

Amersfoort MSC WHO* 

Groningen  JSC WHO* 

Leeuwarden JSC WHO* 

Arnhem MSC* WHO 

Twente MSC* WHO 

Hilversum MSC* WHO 

Regio 2 

Utrecht MSC WHO* 

Culemborg MSC TDA* 

Oudewater   TDA 

Gouda JCO* WHO 

Schoonhoven JCO* TDA 

Regio 3 

Delft JCO TDA* 

Den Haag JCO WHO* 

Leiden JCO* JHO 

Rotterdam JCO TDA* 

Schiedam JCO TDA* 

Regio 4 

Dordrecht JCO* TDA 

Eindhoven MSC WHO* 

Middelburg JCO* TDA 

Noord-Holland Zuid 

Amsterdam JSC* JHO 

Haarlem JSC* JHO 

IJmuiden A+E JSC WHO* 

Mijdrecht (i.o.) JSC   

Noord-Holland Noord 

Alkmaar JSC JHO* 

Egmond JSC* JHO 

Enkhuizen JSC WHO* 

Den Helder MSC JHO* 

Krommenie MSC JHO* 

Stichtingen   JSC   

 

Bisdom Utrecht  

Bisdom Haarlem  

*) Coördinator. 
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Geografisch ziet dat er zo uit: 

 

 
 

Verklaring kleurcoderingen: 

 

Werkgroep Financiën (lijn):  Werkgroep Materie (vulling): 

     
Jan Pieter Schoon (JSC)   Willem Horstman (WHO)  

     
Maarten Schönfeld (MSC)   Teun van Dam (TDA)  

     
Jeroen Cornelissen (JCO)   Jill Horstman (JHO)  
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Bijlage 3: Procedure rekening en verantwoording balans 
 

Maand Datum Werkzaamheden 

01 Januari 

Vaststellen Administratieve Richtlijnen. 

Wanneer wijzigingen in de systematiek of 

besluiten van de synode dit noodzakelijk 

maken. 

 

02    

03 

Maart 

 

Eind maart 

 

Vaststellen jaarlijks rapportage formulier 

door TG en CB. 

Eind maart: het Bisschoppelijk Bureau 

verspreidt, in opdracht van de TG de jaar-

lijkse rapportageformulieren. 

 

04  

Stuurt het kerkbestuur/bestuur de ge-

vraagde gegevens naar het Bisschoppelijk 

Bureau. Het Bisschoppelijk Bureau stelt 

de rapportage ter beschikking van de fi-

nancieel adviseur/controleur van de paro-

chie. De financieel adviseur start de con-

trole. 

 

05 15 Mei 

De secretaris van het Bisschoppelijk Bu-

reau inventariseert de oogst. De parochies 

die de stukken nog niet hebben ingezon-

den krijgen een vriendelijk (schriftelijk) 

verzoek dit zo spoedig mogelijk te doen. 

Er zijn natuurlijk geen vervolgmaatrege-

len nodig aangezien elk kerkbestuur bin-

nen 14 dagen gehoor geeft aan dit vrien-

delijke verzoek.  

1. De controles vinden plaats door 

de financieel adviseurs 

2. De rapportages en adviezen wel 

of niet goed te keuren gaan 

naar de Bisschop van het Bis-

dom van de parochie. Rappor-

tages en adviezen van stichtin-

gen worden naar het CB ge-

stuurd. 

3. Decharge van het gevoerde be-

leid wordt verleend door de 

bisschop of het CB. 

4. Het hele proces kan online ge-

volgd worden. 

5. Het Bisschoppelijk Bureau be-

richt de parochies de door bis-

schop of CB goedgekeurde re-

kening en verantwoording en 

begroting 

06   

07   

08  
De geconsolideerde rapportage kan be-

schikbaar zijn. 

09   

10   

11  
Een presentatie van de cijfers kan naar de 

synode. 
 

12    
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Bijlage 4: Artikel 244 
 

1. ‘Het bestuur heeft schriftelijke machtiging nodig van het bevoegde kerkelijke gezag voor da-

den, die de grenzen van het gewone beheer te buiten gaan, tenzij de betreffende handeling of 

uitgave in de jaarlijkse goedgekeurde begroting was voorzien. 

2. Met name is de in het vorige lid bedoelde machtiging nodig voor: 

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken; 

b. het aannemen van erfstellingen, legaten en schenkingen, voorzover hieraan bezwarende 

bepalingen zijn verbonden voor het zelfstandig onderdeel van de kerk of van de rechts-

persoon waarop dit hoofdstuk van Afdeling VIII van toepassing is; het verwerpen van 

erfstellingen, legaten en schenkingen boven een waarde van twee duizend euro; 

c. het verstrekken en aanvaarden van kredieten; 

d. het langdurig verhuren van kerk, pastorie en kosterij; 

e. het vervreemden of verpanden van, of op welke wijze ook aan zijn bestemming onttrek-

ken van voorwerpen van kunst en wetenschap, geschiedkundige gedenkstukken of an-

dere roerende zaken van bijzondere waarde; 

f. het oprichten, afbreken, verbouwen of van bestemming veranderen van gebouwen beho-

rend tot het vermogen van het zelfstandig onderdeel van de kerk of van de rechtspersoon 

waarop dit hoofdstuk van Afdeling VIII van toepassing is, en van kerkmeubelen en/of 

kerkinventaris van bijzondere waarde, alsmede het verrichten van buitengewone her-

stellingen, een bedrag van vijf duizend euro te boven gaande; 

g. het voeren van gerechtelijke procedures, het opdragen van geschillen aan de beslissing 

van scheidsgerechten en het aangaan van schikkingen; 

h. het betalen van vergoedingen in afwijking van het daarvoor geldende reglement*; 

i. het oprichten van een rechtspersoon die tot doel heeft (een deel van) het vermogen te 

beheren van het zelfstandig onderdeel van de kerk of van de rechtspersoon waarop dit 

hoofdstuk van Afdeling VIII van toepassing is. 

3. Een verzoek om een schriftelijke machtiging, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit 

artikel, wordt ingediend bij de Thesaurier-Generaal, die het verzoek, voorzien van een advies, 

doorzendt aan de betreffende bisschop; is de verzoekende instantie een zelfstandig onderdeel 

of een rechtspersoon met een werkingssfeer die de gehele kerk omvat, dan wordt het verzoek 

doorgestuurd aan het Collegiaal Bestuur. 

4. De bisschop is bevoegd bij een verzoek om machtiging van een kerkbestuur of statiebestuur te 

vorderen, dat de betreffende handelingen worden besproken in een gemeentevergadering of 

statievergadering, alvorens hij een beslissing neemt.’ 

 
*) Regeling kostenvergoedingen, laatstelijk vastgesteld op 1 januari 2002. 

 

Bron: Statuur voor de Oud-Katholieke kerk van Nederland, Vijfde uitgave, tweede herziene druk 

2016 
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Bijlage 5: Heffingsnota 
 

 Grondslag % Heffing (€) 

1. Afdracht pastoraat    

Basisbijdrage per hele FTE € 70.000   

Pastorale formatie in FTE 1,00   

Grondslag  100%   € 

Bijdrage OKKN  30%   €      -/- 

Bijdrage/afdracht parochie     € 

    

2. Inkomsten uit verhuur    

Opbrengsten kerkcomplex (830)    

Opbrengsten onroerend goed (850)    

Grondslag  25%   € 

    

3. Vermogensheffing    

Eigen vermogen -/-   

Kerkcomplex -/-   

Inventaris kerkgebouw -/-   

Heffingsvrije voet -/-   

Grondslag  2%  

Subtotaal    

    

4. Opslag en aftrek    

Onkostenvergoeding    

Woonvergoeding    

Pastorie    

Totaal    

    

Totaal    

 

Bij de heffing op vermogen 

1. De posten Kerkcomplex, Inventaris kerkgebouw en Niet-kerkelijk onroerend goed worden 

van het eigen vermogen afgetrokken vanuit de optiek dat dit vermogen geen rendement ople-

vert.  

2. De heffingsvrije voet is ingebracht om te waarborgen dat een deel van het liquide vermogen 

buiten de heffing wordt gehouden.  

3. Afgesproken is dat de heffingsvrije voet gelijk is aan het bedrag van de pastorale afdracht. 
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Bijlage 6: Rapportageformulieren 
Toelichting: ‘20NN’ is het afgesloten boekjaar, bijvoorbeeld 2018. Dan staat ‘20NN+1’ voor 2019 en 

‘20NN+2’ voor 2020. 
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Figuur 2: Voorblad, pagina 1  
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Figuur 3: Voorblad, pagina 2 
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Figuur 4: Balans 
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Figuur 5: Toelichting op de balansposten, pagina 1 
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Figuur 6: Toelichting op de balansposten, pagina 2 
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Figuur 7: Toelichting op de balansposten, pagina 3 
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Figuur 8: Toelichting op de balansposten, pagina 4 
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Figuur 9: Toelichting op de balansposten, pagina 5 
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Figuur 10: Toelichting op de balansposten, pagina 6 
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Figuur 11: Toelichting op de balansposten, pagina 7 
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Figuur 12: Toelichting op de balansposten, pagina 8 
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Figuur 13: Toelichting op de balansposten, pagina 9 
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Figuur 14: Toelichting op de balansposten, pagina 10 
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Figuur 15: verkorte exploitatiestaat 
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Figuur 16: exploitatiestaat, pagina 1 
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Figuur 17: exploitatiestaat, pagina 2 
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Figuur 18: exploitatiestaat, pagina 3 
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Figuur 19: exploitatiestaat, pagina 4 
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Figuur 20: exploitatiestaat, pagina 5 
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Figuur 21: toelichting exploitatiestaat, pagina 1 
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Figuur 22: toelichting exploitatiestaat, pagina 2 
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Figuur 23: toelichting exploitatiestaat, pagina 3 
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Figuur 24: toelichting exploitatiestaat, pagina 4 
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Bijlage 7: Richtlijnen CFM 
 

 

Figuur 25: richtlijnen CFM controle parochiefinanciën, pagina 1  
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Figuur 26: richtlijnen CFM controle parochiefinanciën, pagina 2 
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Figuur 27: richtlijnen CFM controle parochiefinanciën, pagina 3 
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Figuur 28: richtlijnen CFM controle parochiefinanciën, pagina 4 
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Figuur 29: richtlijnen CFM controle parochiefinanciën, pagina 5 
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Figuur 30: richtlijnen CFM controle parochiefinanciën, pagina 6 
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Bijlage 8: Aanvraag van een schriftelijke machtiging en/of subsidie 
 

Parochie van de H. [naam] 

[Contactgegevens] 

 

Thesaurier-Generaal van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Kon. Wilhelminalaan 5 

3818 HN Amersfoort 

buro@okkn.nl 

 

[datum] 

 

1. Aanvraag schriftelijke machtiging 

a. Aanvraag schriftelijke machtiging conform art. 244.1 en art. 244.2 van het Statuut voor de 

Oud-Katholieke Kerk van Nederland.  

 

b. Onderwerp 

 

c. Werkzaamheden 

 

d. Kosten 

 

e. Financiering 

 

2. Aanvraag subsidie 

 

f. Aanvraag subsidie 

 

Datum ontvangst Bisschoppelijk Bureau 

Datum ontvangst CFM 

 

Toelichting 

Bij de aanvraag moeten de volgende gegevens worden verstrekt 

1. Een (globale) planning van de (bouwkundige) activiteiten. 

2. Bouwtekeningen; (indien van toepassing). 

3. Vergunningen of aanvraagformulieren van vergunningen die noodzakelijk zijn (indien van 

toepassing). 

4. Offertes van minimaal twee bedrijven. 

5. Een duidelijk overzicht van de lasten en baten, welke betrekking hebben op de bouwkundige 

activiteiten. 

6. De financiering. 

7. Eventuele mogelijkheden tot subsidie bij gemeente en andere overheidsdiensten. 

8. Eventueel een subsidie aanvraag. 

 

mailto:buro@okkn.nl
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Een besluit tot het verlenen van een schriftelijke machtiging kan binnen een termijn van vier 

maanden worden genomen als de TG en de CFM in het bezit zijn van: 

1. Het meest recente rapport van de Monumentenwacht. 

2. Het meerjaren onderhoudsplan/instandhoudingplan. 

3. Beschikking toekenning ven het subsidie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

4. Beschikking het toekennen van een provinciale subsidie. 

5. Beschikking het toekennen van een gemeentelijke subsidie. 

6. Jaarrekening van het voorgaande boekjaar (vóór 1 mei n-2, na 1 mei n-1). 

 

De CFM beoordeelt: 

− De noodzaak van de activiteit. 

− De procedure die gevolgd is. 

− De technische eisen van de investering. 

− De offertes. 

en toetst: 

− De financiële situatie van de parochie. 

− De wijze van financieren. 

 

De CFM brengt advies uit aan de TG. 

 

-.- 
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Bijlage 9: Fondswerving extern 
 

Van het totale bedrag, 4 miljard euro, dat in Nederland aan ‘goede doelen’, inclusief de kerken, 

wordt gegeven, wordt 49% beschikbaar gesteld door bedrijven. Dit bedrag is voornamelijk be-

stemd voor kunst, cultuur, sport en leefbaarheid. Ook de kerken willen hier graag een graantje 

van mee pikken. Herkomst van de bijdragen: 

− 41% door huishoudens (kerken, gezondheid, zorg en welzijn, maatschappelijke en politieke 

doelen). 

− 49% door het bedrijfsleven (kunst, cultuur en sport, leefbaarheid, kleinschaligheid). 

− 5% via legaten. 

− 5% via geld wervende fondsen. 

 

Fondsen werven is samenwerken 

Een fonds heeft geen morele verplichting middelen te verstrekken, een fonds heeft wel een be-

lang: zijn doelstelling(en) halen. Beschouw daarom het fonds als potentiële samenwerkingspart-

ner. Toon belangstelling voor het fonds door bijvoorbeeld het jaarverslag en ander materiaal op te 

vragen. Houd steeds voor ogen dat er niet gebedeld wordt om geld maar dat de parochie een voor-

stel tot samenwerking doet. Ga uit van de deskundigheid van het fonds en accepteer de reden voor 

een eventuele afwijzing. 

 

Fasen 

Het proces van het verwerven van middelen bij een fonds kent een aantal fasen. 

 

1. De voorbereiding 

− Begin op tijd. 

− Begin met het instellen van een ad hoc werkgroep voor de fondswerving. 

− Ga een realistisch tijdschema hanteren. 

− Zorg dat het doel concreet is en zich onderscheidt. 

− Bepaal wat de eigen bijdrage is en wat er van de fondsen wordt verwacht. 

− Zorg dat er een sluitende begroting is waarin de uitgave is opgenomen. 

− Stel de TG op de hoogte van het voornemen fondsen te zoeken. 

− Oriënteer je op de fondsenmarkt 

o Het Fondsenboek: Dit boek levert gegevens over posten die in aanmerking komen voor 

subsidie, welke maximumbedragen gehanteerd worden, de cofinanciering en de vergader-

frequentie van het bestuur van het fonds. 

o De Fondsenalmanak. 

o De Fondsen CD. 

o Kerkelijke fondsen. 

o Rijkssubsidies. 

− De CFM heeft kennis van kerkelijke fondsen en Rijkssubsidies. 

− Flankerende organisaties (bijvoorbeeld de Monumentenwacht, Stichting Behoud Kerkelijke 

Gebouwen) kunnen eventueel door de TG ingeschakeld worden. 

 

2. Het zoeken naar fondsen  
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− Bepaal in overleg door wie de fondsen benaderd worden; door de parochie, TG, CFM of ande-

ren.  

− Ga uit van het belang van het fonds, een fonds kan alleen geld geven binnen zijn doelstelling. 

− Wellicht heeft het doel waar de middelen voor gevraagd worden een meerwaarde voor de 

maatschappelijke relevantie van het fonds of geeft het een nuttige en prettige toevoeging aan 

hun zakelijke netwerk. 

− Laat het zoeken en benaderen van fondsen over aan degene die daarvoor is aangewezen. 

− Rijdt elkaar niet in de wielen. 

 

3. De aanvraag 

De aanvraag bestaat uit een aanbiedingsbrief en bijlagen. Projectvoorstel, begroting, dekkingsplan, 

wordt verzorgd door de parochie (in nauw overleg met de financieel adviseur van de CFM). Pro-

jectvoorstel, begroting en dekkingsplan worden als bijlagen bij de aanbiedingsbrief gevoegd. 

 

4. De Uitslag 

De uitslag is positief of negatief.  

− De uitslag is positief. De vlag kan uitgestoken worden en het fonds krijgt een brief met een 

hartverwarmende enthousiaste tekst. 

− De uitslag is negatief. De vlag gaat halfstok en het fonds krijgt een brief, een keurige waarin 

het fonds dank wordt gebracht voor de genomen moeite en met de verwoorde teleurstelling 

dat het project niet in de doelstelling van het fonds past. 

 

5. De afronding 

− Na de beëindiging van het project wordt de geldgever uitgenodigd voor een bezichtiging, de 

feestelijke opening, de ingebruikname. 

− Zendt wanneer het project een handzaam tastbaar product heeft opgeleverd, een exemplaar 

naar de geldgevers. 

− Plan, in samenwerking met de TG een systematische evaluatie en maak het eindverslag. 

− Bewaar het draaiboek voor het volgende traject. 

 

Gedragscodes en regels vastgesteld door: 

− De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen. 

− Het Centraal Bureau Fondsenwerving. 

− Het Nederlands Genootschap voor Fondsenwervers. 
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Bijlage 10: Aanvraag schriftelijke machtiging MJOB, PIP of RCE-subsidie 
 

Parochie van de H [naam] 

[Contactgegevens] 

 

Thesaurier-Generaal van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. 

Kon. Wilhelminalaan 5 

3818 HN Amersfoort 

buro@okkn.nl 

 

1. Aanvraag schriftelijke machtiging voor: 

A. Het laten vervaardigen van een MJOP. 

B. Het laten vervaardigen van een PIP. 

C. Een aanvraag voor onderhoudssubsidie bij de RCE. 

 

* aangeven wat van toepassing is. 

 

2. Kosten  

De kosten bedragen [bedrag]. De offerte de bureau Lakerveld gaat hierbij. 

Het adres van dit bureau is: 

Bureau Lakerveld Ingenieurs- & architectuurbureau 

Noordzijde 95. 

4225 PL Noordeloos 

info@lakerveld-noordeloos.nl 

Tel: 0183 582600 

 

Als het kerkbestuur geen gebruik maakt van de diensten van het Bureau Lakerveld moeten er of-

fertes van twee bureaus worden meegestuurd. 

 

3. Aanvraag subsidie 

 De parochie verzoekt subsidie te verlenen voor: 

1. Het laten vervaardigen van een MJOP. 

2. Het laten vervaardigen van een PIP. 

3. De aanvraag van een onderhoudsubsidie bij de RCE. 

 

Plaats [plaatsnaam] 

Datum [datum] 

 

Voorzitter     Secretaris 

 

 

 

Datum ontvangst bisschoppelijk bureau 

Datum ontvangst CFM 

 

mailto:buro@okkn.nl
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Bijlage 11: Sponsoring 
 

Bij sponsoring is geld geven vaak niet de eerste optie. Meestal wordt een bedrijf gevraagd goe-

deren, faciliteiten, menskracht of knowhow te leveren. Sponsering is een vraag en aanbod spel. 

Wat kan de vragende organisatie, in dit geval de parochie, het bedrijf, de winkel bieden. Een be-

drijf heeft ook doelen met betrekking tot de samenleving of personeelsbeleid of iets anders. Kan de 

parochie helpen een van die doelen te realiseren? Gun een bedrijf ook commerciële motivatie. Bij-

voorbeeld door positieve naamsbekendheid te bieden. Bedrijven zijn vooral enthousiast voor kort-

lopende acties. 

 


