LANDELIJKE REGELING
E7
financiën landelijk kerkverband
concept 13 oktober 2022 (vervangt het voorstel in het rapport van DFB/FC)
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Commissie Financieel Beheer
Het beheer over de financiële middelen van het landelijk kerkverband is opgedragen aan de
landelijke Commissie Financieel Beheer (CFB).
De CFB int de benodigde gelden van de kerken en ziet toe op de besteding ervan, in lijn met de door
de synode vastgestelde begrotingen.
Elke synode stelt met advies van de CFB een begroting vast voor een periode van drie jaren.
De CFB is bevoegd om de gezamenlijke Nederlandse Gereformeerde Kerken in en buiten rechte te
vertegenwoordigen.
financieel kader
Elke landelijke commissie dient tijdig voor de opening van een synode een begroting in bij de CFB.
Elke kerkelijke instelling die geheel of gedeeltelijk door de gezamenlijke kerken wordt gefinancierd,
meldt tijdig voor de opening van een synode aan de CFB welke bijdrage zij van de kerken verwacht
en overlegt de begroting waarop deze is gebaseerd.
De CFB voorziet de begrotingen van haar advies en brengt ze samen in een financieel kader, dat zij
voor de opening van de synode bij haar indient.
quotum
De CFB stelt jaarlijks vast welk bedrag per gemeentelid (quotum) van de kerken wordt verwacht.
De CFB berekent dit quotum op basis van de door de synode vastgestelde begroting en de door de
kerken opgegeven ledentallen. Peildatum is steeds 1 oktober van het voorgaande jaar.
Bij de berekening en inning van het quotum telt het aantal doopleden voor de helft mee.
centrale administratie
De CFB laat de financiële administratie van het landelijk kerkverband en alle landelijke commissies
verzorgen door een daarvoor bekwame persoon of instantie, en houdt toezicht op de uitvoering
van deze centrale administratie.
Declaraties en facturen worden ingediend bij de centrale administratie, na goedkeuring door de
penningmeester van de commissie.
Declaraties en facturen kunnen tot een maand na afloop van het kalenderjaar waarop zij betrekking
hebben worden ingediend.
rapportages
De CFB geeft ten minste eens per jaar elke commissie een overzicht van de door haar gemaakte
kosten.
De CFB doet aan de synode jaarlijks verslag van inkomsten, uitgaven en aanwezige reserves door
overlegging van een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt opgesteld door de centrale financiële
administratie.
De CFB doet eens per drie jaar verslag van de financiën van het landelijke kerkverband en legt
hierbij de relatie met de door de synode vastgestelde begrotingen.
toezicht
De CFB houdt toezicht op het financieel handelen van het landelijk kerkverband en de landelijke
commissies.
Een landelijke commissie vraagt in de volgende situaties vooraf goedkeuring van de CFB:
a.
wanneer zij voorziet dat zij haar begroting gaat overschrijden;
b.
wanneer zij verplichtingen wil aangaan met financiële consequenties voor langere tijd;
c.
wanneer zij verplichtingen wil aangaan met financiële consequenties van forse omvang;
d.
wanneer zij tarieven gaat vaststellen om door te berekenen aan de kerken die van haar
diensten gebruik maken.
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De CFB voert jaarlijks overleg met de kerkelijke instellingen die geheel of gedeeltelijk door de
gezamenlijke kerken worden gefinancierd. Ze gaat na of de gelden worden besteed in
overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn gegeven. Ook gaat zij na of de administratie
adequaat wordt gecontroleerd.
6.4
De CFB laat elk jaar de jaarrekening controleren door een accountant. Als regel is dat niet langer
dan vijf jaar achtereen dezelfde accountant.
Toelichting:
Deze regeling is grotendeels gebaseerd op de “instructie deputaten financiën en beheer” en de “instructie
voor de quaestor”, beide geldend in de GKv. De NGK hebben een soortgelijke regeling in de opdracht aan de
Financiële Commissie.
Op verzoek van de huidige DFB is de figuur van de door de synode benoemde en geïnstrueerde quaestor
komen te vervallen. Die figuur dateert uit de tijd dat DFB nog niet was ingesteld. Het is logisch om de volle
verantwoordelijkheid nu te beleggen bij de CFB, en het aan haar over te laten hoe zij een en ander praktisch
wil organiseren.
Ook is er geen vaste plaats ingeruimd voor een synodale financiële commissie, zoals die momenteel bij de
GKv-synodes functioneert. In voorkomende gevallen kan de synode zo’n commissie alsnog instellen (zie de
regeling E5 huishoudelijke regeling synode), maar als regel communiceert de synode rechtstreeks met de
CFB.
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