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Geachte heer,

Zoals we vanmorgen telefonisch hebben besproken vind u hieronder de landelijke afspraken over het
registreren van de kerkgenootschappen in het Handelsregister.

Met ingang van 1juli 2008 worden kerkgenootschappen naar burgerlijk recht, de lichamen waarin zij zijn
verenigd en hun zelfstandige onderdelen ingeschreven in het handelsregister (zie artikel 2:1 BW). De
verplichting tot inschrijving is neergelegd in artikel 6 lid 3 Handelsregisterwet, artikel 8 en artikel 31
Handelsregisterbesluit.

Elk van deze kerkelijke organisaties wordt intern geregeerd naar eigen (kerkelijk) recht, voor zover dit
niet in strijd is met de wet. Dit eigen recht kan zijn neergelegd in een kerkelijk statuut, een kerkorde, een
reglement, e.d. Maar het kan ook ongeschreven zijn.
Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van Titel 1 Boek 2 BW niet. Overeenkomstige
toepassing is wel mogelijk, maar alleen wanneer dit is te verenigen met het eigen kerkelijk recht en met
de aard van de onderlinge verhoudingen. De overige Titels van Boek 2 BW gelden niet.
Op www.kerkrecht.nl is het recht van de meer traditionele kerken in Nederland te vinden.

Er zijn kerkgenootschappen met honderden jaren oud geschreven recht, zoals bijvoorbeeld de Rooms
Katholieke Kerkprovincie (RKK) in Nederland. Maar er zijn ook kerkgenootschappen die wekelijks in de
huiskamer of op straat een dienst organiseren, zonder over enig schriftelijk stuk te beschikken.

Tijdens de totstandkoming van de nieuwe handelsregisterregelgeving is gebleken dat de ‘verplichte’
inschrijving van kerkgenootschappen zeer gevoelig ligt! Denk hierbij aan de vervolging van de Joden in
de Tweede wereldoorlog en de rol die de bevolkingsregisters hierin hebben gespeeld. Het gevolg is dat
over kerkgenootschappen slechts een beperkte set gegevens verplicht wordt ingeschreven.

Bepaald is dat alleen het hoogste organisatorische niveau met rechtspersoonlijkheid binnen een kerk en
gevestigd in Nederland ‘verplicht’ wordt ingeschreven.
Dit kan een lichaam zijn waarin meerdere kerkgenootschappen of zelfstandige onderdelen zijn verenigd
(een overkoepelende organisatie), maar ook een kerkgenootschap of een zelfstandig onderdeel van een
buitenlandse kerkelijke organisatie met rechtspersoonlijkheid.
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Kerkgenootschappen die behoren tot een dergelijk groter lichaam (gevestigd in Nederland), zijn niet
inschrijfplichtig. Hetzelfde geldt voor zelfstandige onderdelen die behoren tot hetzelfde kerkgenootschap
of groter lichaam (dat is gevestigd in Nederland).

Als een kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel geen onderdeel uitmaakt van een groter lichaam of
kerkgenootschap, is het kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel wel inschrijfplichtig!
Als een kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel deel uitmaakt van een groter lichaam of
kerkgenootschap (gevestigd in het buitenland’), is het hoogste organisatieniveau met
rechtspersoonlijkheid dat is gevestigd in Nederland inschrijfplichtig. Dit kan een lichaam zijn waarin
meerdere kerkgenootschappen of zelfstandige onderdelen zijn verenigd, maar ook een zelfstandig
bestaand kerkgenootschap.
Als er in Nederland meerdere kerkgenootschappen of zelfstandige onderdelen zijn die behoren tot een
groter lichaam met rechtspersoonlijkheid dat is gevestigd in het buitenland, zijn al deze
kerkgenootschappen en zelfstandige onderdelen inschrijfplichtig.

Aanvullend op de verplichte inschrijving van het grotere organisatieniveau met rechtspersoonlijkheid, kan
een kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel (dat is gevestigd in Nederland) er voor kiezen om zich
toch in te laten schrijven en ook om daarbij een aantal extra gegevens (bovenop de verplichte gegevens
bij inschrijving) op te geven. Echter, in geen geval kunnen functionarissen (bestuurders,
gevolmachtigden, e.d.) worden opgegeven! Dus ook niet wanneer er een onderneming wordt gedreven.
Dit is neergelegd in de Nota van Toelichting bij het Handelsregisterbesluit waarin is vermeld dat een
inschrijving niet te herleiden mag zijn naar een natuurlijk persoon.

Een opgave kan ook worden gedaan door een gevolmachtigde. De opgavenbevoegdheid van deze
persoon dient te worden vastgesteld met behulp van het kerkelijk statuut en in veel gevallen aanvullend
de schriftelijke originele volmacht. Ten aanzien van de volmacht gelden de gebruikelijke regels van Boek
3 en 68W.

Bij een koepelorganisatie met rechtspersoonlijkheid waarin kerkgenootschappen zijn verenigd (een
‘lichaam’), niet zijnde een afzonderlijk kerkgenootschap, kan worden gedacht aan de Protestantse Kerk
Nederland (PKN), de Rooms Katholieke Kerk Nederland (RKKN), e.d. Zie voor een meer uitvoerige lijst
www.kerkrecht.nI.

Bij een zelfstandig onderdeel kan worden gedacht aan een klooster, een school, een weeshuis, een
missieorganisatie, e.d. Deze entiteiten hebben van de wetgever rechtspersoonlijkheid verkregen zodat ze
ook hun eigen (register)goederen kunnen bezitten en beheren.

In het Handelsregisterbesluit wordt ook nog melding gemaakt van een koepelorganisatie zonder
rechtspersoonlijkheid, maar vooralsnog worden deze niet ingeschreven.

Er moet altijd een bezoekadres worden opgenomen. Dit adres mag niet toebehoren aan één van de
geloofsgenoten. Zonder bezoekadres, geen inschrijving. Een adres van een onafhankelijke derde,
bijvoorbeeld een boekhouder, notaris e.d., is wel mogelijk.
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Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vn ndelijke groet,

Wil an Hees
Va speciali andeisregister
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