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In Nederland bestaan zeven bisdommen, ook wel diocesen genoemd, te weten het Aartsbisdom
Utrecht en de bisdommen Breda, Groningen-Leeuwarden, Haarlem-Amsterdam, ’s-Hertogenbosch,
Roermond en Rotterdam. Daarnaast bestaat het Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten, dat
met een bisdom gelijk wordt gesteld.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke bisdommen en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het bisdom Breda.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur en de vertegenwoordiging van het bisdom komt toe aan de diocesane bisschop. De
bisschop leidt het bisdom in samenwerking met presbyterium (priesters die binnen het bisdom
geïncardineerd zijn en priesters die binnen het bisdom pastorale ambten vervullen). De bisschop
wordt in het bestuur van het bisdom bijgestaan door de diocesane curie, voor wat betreft het
vermogensbeheer van het bisdom wordt de bisschop bijgestaan door de econoom en de raad voor
economische aangelegenheden.
C. Doelstelling/visie.
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft het bisdom als “een deel van het
Volk Gods, dat aan een Bisschop wordt toevertrouwd om het in samenwerking met het presbyterium
te weiden, zodat het, nauw verbonden met zijn herder, en door hem door het Evangelie en de
Eucharistie in de Heilige Geest verzameld, een particuliere Kerk vormt, waarin de ene heilige
katholieke en apostolische Kerk van Christus waarlijk aanwezig is en werkt”.
D. Beleidsplan.
Het beleid van het bisdom is gericht op het faciliteren en ondersteunen van parochies, opdat deze als
geloofsgemeenschappen goed kunnen functioneren. De Kerk dient zich in elke tijd opnieuw af te
stemmen op wat haar te doen staat, in een veranderende samenleving en met de rijkdom van het
evangelie van het begin. Dit betekent dat ook het beleid van het bisdom altijd in ontwikkeling is en
zich afstemt op wat nodig is. Het beleidsplan van het bisdom is te vinden op de site van het bisdom.
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E. Beloningsbeleid.
De bisschop ontvangt het honorarium zoals dat geldt voor een priester conform de Interdiocesane
Regelingen voor de besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de RK Kerkprovincie
inzake de honorering van priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden.
De medewerkers van de diocesane curie worden beloond conform de Rechtspositieregelingen van
het bisdom.
De leden van de raad voor economische aangelegenheden ontvangen geen beloning voor hun
werkzaamheden anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.
F. Verslag Activiteiten.
De activiteiten van het bisdom richten zich op het zijn van een gemeenschap van christengelovigen.
Het bisdom houdt zich bezig met het uitvoerend bestuur, zoals de zorg voor het diocesane pastorale
beleid en het vermogensbeheer. Een overzicht van de recente activiteiten is te vinden in het
jaarverslag 2016
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere
werknemers verrichten hun werkzaamheden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom werkelijk geeft inzicht in
de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het
komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
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BATEN
Opbrengst beleggingen
Solidariteitsfonds parochies
Bijdrage caritasinstellingen
Opbrengst collecte voor Diaconie
Projectsubsidies
Sint Franciscuscentrum
Doorberekende loonkosten
Doorberekende loonkosten Vicariaten
Giften
bijdragen orden en congregaties
Overige opbrengsten

Werkelijk
2017

Begroting
2017

Werkelijk
2016

€

€

€

1.223.152
1.344.798
266.187
5.686
85.718
228.221
69.684
191.446
141.171
280.100
635.481

1.411.200
1.300.000
244.000
100.000
200.000
88.000
154.000
30.000
55.000
103.000

1.296.292
1.388.298
360.504
4.075
80.852
202.308
109.377
175.000
49.317
21.000
579.157

4.471.644
529.886

3.685.200

4.266.180

1.390.232
192.603
110.029
48.992
221.221
26.113
341.944
78.540
22.116
1.010.059
383.222

1.400.000
170.000
98.700
43.000
265.000
30.000
251.200
79.000
40.000
1.089.800
318.500

1.463.270
113.966
107.352
43.137
163.223
330.095
78.540
20.419
1.231.929
547.797

3.825.070

3.785.200

4.099.728

646.574

-100.000

166.453

Bijzondere baten en lasten
Ongerealiseerd koersresultaat

1.187.322

100.000

1.721.351

Resultaat voor resultaatbestemming

1.833.895

0

1.887.804

66.331
-469.320
-1.285.780

-

15.400
-1.092.455

145.126

0

810.749

LASTEN
Persoonskosten
Huisvestingskosten
Kantoor- en administratiekosten
Programmakosten
Sint Franciscuscentrum
Jongerenwerk/projecten
Bijdrage volgens toezeggingen
Bijdrage Interdiocesane rekening
Parochies en regio's
Rentelasten
Overige kosten

Saldo baten en lasten

Mutaties herwaarderingsreserve
Mutaties bestemmingsfondsen
Mutaties bestemmingsreserves
Toe te voegen aan algemeen
vermogen
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Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. Het bisdom ontvangt haar inkomsten uit giften / nalatenschappen en de bijdragen
van parochies. Het bisdom ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de
instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
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