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De belastingdienst stelt voorwaarden aan iedere ANBI-instelling, zoals uw gemeente. Hieronder vindt u een checklist voor de financiële controlecommissie van uw
gemeente. Deze moet jaarlijks worden ingevuld en is onderdeel van de controleprocedure, en onderdeel van het verslag van de financiële controlecommissie aan de
gemeentevergadering. Af en toe is een toelichting opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.
Unie-ABC controleert eens per jaar of uw gemeente zich aan de ANBI-afspraken houdt. Dat moet blijken uit de informatie via uw site. De resultaten van deze
controle worden gemeld aan het CIO (het contactorgaan tussen kerken en overheid). Deze rapporteert geaggregeerd de resultaten van alle aangesloten
kerkgenootschappen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan steekproeven nemen bij de aangesloten gemeenten. Niet voldoen aan de ANBI-verplichtingen
betekent het verlies van de ANBI-status, en daarmee de aftrek van o.a. giften en vrijwillige bijdragen. U heeft als controlecommissie een schone taak om na te gaan
of aan de ANBI-verplichtingen wordt voldaan. Eventuele vragen kunt u stellen aan de werkorganisatie van Unie-ABC: ria.vanharten@unie-abc.nl.

A. Algemeen
1
2
3

Zet de gemeente zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang?
Heeft de gemeente met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winst oogmerk?
De gemeente en de mensen die rechtstreeks bij de gemeente zijn betrokken voldoen aan de
integriteitseisen t.w.
-de gemeente en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, mogen niet aanzetten tot haat of het
gebruik van geweld
-Leden van de kerkenraad, leidinggevenden en andere gezichtsbepalende personen mogen hiervoor in de
afgelopen 4 jaar niet zijn veroordeeld
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B. Jaarrekening en Jaarverslag
ja
4

Kunnen de leden van de kerkenraad of andere beleidsbepalers over het vermogen van de gemeente
beschikken alsof het hun eigen vermogen is?
5
Ontvangen de leden van de kerkenraad en/of colleges in enigerlei vorm een beloning?
6
Wordt er meer vermogen aangehouden dan voor de continuïteit van activiteiten benodigd is?
Is dit wel het geval, zijn dit verkregen vermogensbestanddelen?
7
Is er een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen?
8
Beschikt de gemeente over een actueel jaarplan?
9
Wordt het geld dat overblijft na opheffing van de gemeente besteedt aan een ANBI met soortgelijk doel?
10
Voldoet de gemeente aan de administratieve verplichtingen?
*) dit gaat nog in de statuten worden opgenomen.

Op de website van de gemeente moet een verantwoording worden gepubliceerd van de (financiële)
gegevens van de gemeente binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar. Daarvoor moet een door de
belastingdienst voorgeschreven formulier worden ingevuld en op de site worden gepubliceerd.
Is het formulier correct ingevuld?
Checkt de financiële controlecommissie of het ingevulde formulier binnen 6 maanden na einde boekjaar
op de site is opgenomen?
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