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De ANBI-status van de abdij
Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben wij de publicatieplicht om de volgende
gegevens openbaar te maken.
A. ALGEMENE GEGEVENS
Naam: Abdij St. Benedictusberg
RSIN / Fiscaal nummer: 0025.02.896
Website: www.benedictusberg.nl
E-mail adres: abdij@benedictusberg.nl
Telefoonnummer: 043.306.13.53
Adres: Mamelis 39; NL-6295 NA Lemiers, gemeente Vaals.
De Abdij St. Benedictusberg is een geloofsgemeenschap en een zelfstandig onderdeel van het
Rooms Katholieke Kerkgenootschap te Nederland in de zin van artikel VI van het Reglement
voor het Rooms Katholieke Kerkgenootschap te Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk heeft op 30 november 2007 van de Belastingdienst een ANBIgroepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten die tot
de Rooms Katholieke Kerk behoren, zijn aangewezen als ANBI. Ook op de Abdij
St. Benedictusberg is dit van toepassing.
B. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR
De abdij bezit rechtspersoonlijkheid naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig erkend is naar Nederlands Recht. De monniken van
de abdij leven volgens de Regel van sint Benedictus met Declaraties en Constituties volgens
de Congregatie van Solesmes. Het bestuur wordt gevormd door de abt en de raad. De abt
wordt gekozen door het kapittel, dit is de verzameling van alle geprofeste monniken die bij de
abdij behoren. De raad wordt gedeeltelijk gekozen door de abt en gedeeltelijk door de
gemeenschap.
C. DOELSTELLING
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als
een georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften
voor het leven afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd
hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden.
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht als volgt
omschreven: Het leven gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame
levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de
Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, om, op een nieuwe en bijzondere titel
geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld, tot de
volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend
teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van

gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op
zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen
wetten van het instituut zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en
gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze
verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie.
In artikel 2 van het vermogensrechtelijk reglement dat voor de abdij is opgemaakt, wordt het
doel nader omschreven als:
1. het scheppen van een gunstig leefklimaat voor de leden van de abdij ter ontwikkeling van
hun godsdienstig leven door toeleg op het gebed in stilte en soberheid;
2. het ontvangen van gasten om hen te laten deelnemen aan het leven van de abdij;
3. een hecht steunpunt te zijn in de streek door met toegewijde pastorale zorg de noden geestelijke zowel als stoffelijke - van de mensen tegemoet te treden en waar mogelijk te
lenigen;
4. de nijverheid en agrarische cultuur op moderne wijze te helpen ontwikkelen en daardoor
tevens het bestaan van de abdij te verzekeren;
5. solidair te zijn met andere orden en congregaties;
6. andere taken die de tijd en de situatie van de abdij vragen. Al deze taken moeten in de
ruimste zin des woords worden opgevat.
D. BELEIDSPLAN
De abdij probeert de doelstellingen op gepaste wijze te verwezenlijken met de haar ten dienste
staande middelen. Het beleid is daarom gericht op continuïteit van de religieuze activiteiten
en het verkrijgen van de noodzakelijke financiële middelen. Volgens artikel 13 van het
vermogensrechtelijk reglement bestaan de inkomsten van de abdij uit schenkingen,
erfstellingen, legaten, subsidies, opbrengsten uit goederen, inkomsten uit arbeid of wettelijke
uitkeringen van de leden en alle andere wettige inkomsten.
E. BELONINGSBELEID
De leden (monniken) van de abdij krijgen geen beloning voor het uitoefenen van hun functies.
Wel ontvangen zij kost en inwoning met alles wat voor hun lichamelijk en geestelijk leven
van belang is. De abdij heeft geen mensen in loondienst. Er zijn enkele zzp-ers werkzaam, als
ook enkele mensen met een speciale regeling vanwege langdurig werkeloosheid of sociale
handicap.
F. VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN
Enkele malen per jaar wordt een vriendenbrief rondgestuurd. Daarin wordt onder andere
verslag uitgebracht van alles wat er uitzonderlijk in de abdij heeft plaatsgevonden. Deze
vriendenbrieven vindt u elders op deze website. Toch zijn het de dagelijkse bezigheden die
van het grootste belang zijn, zoals het dagelijks gebed (zeven maal per dag en éénmaal in de
nacht) voor en met de mensen, het plechtig vieren van de liturgie, het ontvangen en
begeleiden van mensen, de dagelijkse studie en meditatie van het Woord Gods.
G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN
Omdat onze financiële middelen grotendeels afhankelijk zijn van giften en schenkingen
kunnen we grote uitgaven alleen bekostigen als daar grote extra inkomsten tegenover staan.
Voor speciale projecten zijn we daarom afhankelijk van bijvoorbeeld subsidies of erfenissen.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Een begroting voor een komend jaar wordt niet gemaakt omdat deze bestaat uit de gewone
lasten en inkomsten die vrij stabiel zijn en incidentele baten die niet te voorzien zijn en
waarmee we incidentele lasten kunnen opvangen.
Baten
1. AOW
2. Opbrengsten
3. Activiteiten
4. Giften in
5. Incidenteel

€
€
€
€
€

2016
80.610
124.265
58.570
81.190
215.350

€
€
€
€
€

2017
55.832
182.723
60.277
54.516
8.526

Totaal baten

€

559.985

€

361.874

Bestedingen
1. Huisvesting
2. Levensonderhoud
3. Beheer
4. Eredienst
5. Giften uit
6. Diverse
7. Incidenteel

€
€
€
€
€
€
€

2016
172.510
116.250
14.000
11.200
96.840
30.660
111.535

€
€
€
€
€
€
€

156.646
108.442
37.880
11.145
76.256
9.653
2.871

Totaal uitgaven

€

552.995

€

402.893

Resultaat totaal

€

6990

€

-/- 41.019

TOELICHTING
Baten
2. Opbrengsten uit bezittingen, grond en geld: vooral verpachting van de agrarische gronden
en subsidies op bos en natuur. Daarnaast subsidie voor het omzetten van agrarische grond in
natuur en bos.
3. het betreft de opbrengst van de ateliers (boekbinderij en steenhouwerij) en van de
bescheiden verkoop van religieuze artikelen (vooral verkoop van gregoriaanse boeken en
CD’s). Daarnaast ook bijdragen voor pastorale assistentie en misintenties.
4. Schenkingen, giften, collectes.
5. Uitzonderlijke schenkingen zoals erfenissen.
Bestedingen
1. Onderhoud gebouwen, verwarming enz.
2. Persoonsgebonden uitgaven van de monniken: maaltijden, kleding, studie- en reiskosten
enz.
3. Beheer: verzendkosten en telefoon
5. Giften uit: het betreft financiële ondersteuning van instellingen en individuele personen.
Ook de gastenontvangst (het tekort van het gastenverblijf wat meer kost dan het aan
vrijwillige bijdragen oplevert) en een gedeelte van de hulp in natura: levensmiddelenpakketten.

