
Deelname aan kerkbijdrage en daaraan gekoppelde vrijstellingen 

Inleiding 

De kerken in Nederland organiseren de actie ‘Kerkbalans’ primair om van de parochianen financiële 
ondersteuning te vragen voor het gewone, dagelijkse onderhoud van de parochie in het algemeen en 
de parochiekerk in het bijzonder. Net zoals elk gezin heeft ook de parochie ‘huishoudgeld’ nodig en 
daarmee mag men de bijdrage aan de jaarlijkse actie ‘Kerkbalans’ best vergelijken. 

Omdat de kerken een ANBI-instelling1 zijn, kunnen bijdragen daaraan voor de deelnemers fiscaal 
aftrekbaar zijn en samen met een zogeheten overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ zelfs voor het 
volle bedrag.  

Elke parochie is voor een groot deel afhankelijk van de inkomsten uit de actie ‘Kerkbalans’. Dat geldt 
voor een parochie met meer dan één kerkgebouw (bijvoorbeeld: de binnenstad met zowel de 
St.-Petruskerk als de St.-Michielskerk) als een parochie zonder een kerkgebouw dat voor de eredienst 
in functie is (bijvoorbeeld: de kerk van de H. Bernadetteparochie – Baandert is aan de eredienst 
onttrokken, maar wordt nu primair gebruikt als RK Urnenhof). 

De parochies van de binnenstad, Baandert, Limbrichterveld, Sanderbout en Overhoven vormen één 
cluster, hebben één gezamenlijk kerkbestuur en vormen dus op die manier een administratieve 
eenheid. In dit kader mogen ook tot het cluster worden gerekend parochie(s), waarmee een 
functionele samenwerking met het cluster bestaat, zoals Broeksittard. 

Vrijstellingen 

De (vaste) deelnemers aan de actie ‘Kerkbalans’ kunnen onder bepaalde condities vrijstelling krijgen 
voor rouw- en trouwdiensten. In het Vademecum voor kerkbesturen van het bisdom Roermond is 
dat als volgt omschreven: 

 De bijdrage wordt niet gevraagd aan degenen, die in de vier jaren voorafgaande aan de dag van 
de rouw- of trouwdienst hebben deelgenomen aan de kerkbijdrage in de parochie (of in de 
parochie van waaruit men naar de huidige parochie is verhuisd), waar een van voornoemde 
diensten plaats heeft en daarbij per jaar tenminste het gemiddelde van de in die jaren 
geldende minimum kerkbijdrage hebben bijgedragen. (…) 

 (…) Werd echter in de vier jaren, voorafgaande aan de dag van de rouw- of trouwdienst, 
weliswaar deelgenomen aan de kerkbijdrage in de parochie, waar de rouw- of trouwdienst 
plaats heeft, doch met een bedrag dat beneden het gemiddelde ligt van de in die jaren 
geldende minimum kerkbijdrage, dan is het kerkbestuur gemachtigd deze feitelijk ontvangen 
kerkbijdrage op het officiële tarief in mindering te brengen. 

Deze regeling heeft ertoe geleid, dat sommigen hun kerkbijdrage (ten onrechte) zijn gaan zien als een 
soort ‘verzekering voor rouw- en trouwdiensten’ en zich het primaire doel (zorgen voor behoud en 
onderhoud van de parochie) niet meer realiseren. 

Problemen en oplossingen 

De nabestaanden van een overleden parochiaan uit één van de parochies van ‘ons’ cluster kunnen 
voor de kerkelijke uitvaart kiezen voor één van de parochiekerken van het cluster. Verrekening van 

                                                           
1 Algemeen Nut Beogende Instelling 



de betaalde kerkbijdragen vindt plaats met het in rekening te brengen tarief. Dat kan – zoals al 
aangegeven – omdat we één cluster vormen met inzage in de kerkbijdragen van het totale cluster. 

Dat wordt anders, wanneer de nabestaanden ervoor kiezen de uitvaart vanuit een parochie(kerk) van 
buiten het cluster te laten plaatsvinden of – omgedraaid – de nabestaanden van buiten de parochies 
van het clusters kiezen voor een uitvaart vanuit een kerk in ons cluster. Het kerkbestuur van de 
facturerende parochie weet dan niet van eventueel betaalde kerkbijdragen elders en brengt het 
volledige tarief in rekening. 

Uit de voorbeeld van de vorige alinea mag men niet als vanzelfsprekend concluderen, dat er 
automatisch onderlinge verrekening met de externe parochie plaatsvindt, ook niet na onderlinge 
contacten daarover, vooraf of achteraf. Verrekening vindt plaats op basis van coulance en misschien 
zelfs niet eens over het volledige bedrag van de vrijstelling. Dat heeft met de doelstelling van de 
kerkbijdragen te maken en de daarmee verbonden rechten in de parochie, waaraan men de 
kerkbijdragen betaalt. 
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