Aan:
de penningmeesters van de baptistengemeenten
Betreft:
divers
Kenmerk: 2013351

Barneveld, 4 juli 2013

Geachte penningmeesters,

Middels deze brief willen u informeren over een aantal zaken:
• ANBI
• uniek nummer voor elke baptistengemeente. (RSIN - soort BSN voor ANBIinstellingen)
ANBI
Met ingang van 01-01-2014 wordt er een nieuwe regeling van kracht voor de Algemeen
Nut Beogende Instellingen (ANBI). Via het CIO (Contactorgaan inzake overheidszaken) is
er een convenant opgesteld met de belastingdienst en is afgesproken dat de kerken tot
01-01-2016 de tijd krijgen om alle informatie aan te leveren. Binnen het CIO hebben wij
afgesproken als streefdatum 01-01-2015 aan te houden. Wat gaat er veranderen? Per
ANBI-instelling (ook voor de afzonderlijke lidkerken van een kerkgenootschap) zal informatie via de website beschikbaar moeten komen. Naast algemene informatie betreft
dat het unieke nummer, bestuurssamenstelling, beleidsplan, beloningsbeleid, verkorte
staat van baten en lasten, reserveringen en verloop fondsen, plus een toelichting hierop.
Samen met het CIO wordt er een format ontwikkeld, waarmee u die informatie zichtbaar kunt maken. Wij komen hier in het najaar op terug.
SEPA - Uniek RSIN-nummer
Hierover schreven wij u al op 5 juni jl. Het unieke nummer RSIN is het Kamer van Koophandelnummer (van het kerkgenootschap, 8 cijfers) en een vervolgnummer (4 cijfers).
Zo ontstaat er een uniek nummer per lidgemeente. Dit nummer is ook van belang voor
SEPA. Per 1 februari 2014 wordt SEPA ingevoerd. SEPA staat voor Single Euro Payments
Area en beoogt eenheid in het Europese betalingsverkeer te brengen.
Gemeenten die werken met incasso’s
Het RSIN-nummer is dus van groot belang en elke baptistengemeente moet dit doorgeven aan alle banken waarbij de gemeente een rekening heeft afgesloten.
Voor 1 februari 2014 moet elke rekeninghouder die werkt met incasso’s, het incassocontract met de bank vernieuwen. Daarvoor is het RSIN-nummer eveneens benodigd.
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Bankmedewerkers geven de plaatselijke baptistengemeenten soms het advies om
zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is niet nodig, doordat een
kerkgenootschap een aparte rechtspersoon is. Het kerkgenootschap is zelf ingeschreven bij de KvK. Op grond daarvan verstrekt de Unie een uniek RSIN-nummer aan
elke aangesloten gemeente, opgebouwd uit het KvK-nummer van de Unie met een vervolgnummer van 4 cijfers.
In de bijlage treft u de RSIN-nummers van alle Uniegemeenten aan. Desgevraagd kunt u
dit nummer aan uw bank doorgeven. Wilt u dit aan uw bank doorgeven?
Dit nummer kan niet gewijzigd worden. Bewaart u het goed.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen, stelt u deze
dan gerust via e-mail of telefoon.

Met een hartelijke groet,
Unie van Baptistengemeenten,

Albrecht Boerrigter
Algemeen secretaris
Bijlage
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