
 

 

Geachte kerkenraad, 

 

Via Steunpunt Kerkenwerk (SKW) wordt uw gemeente ingeschreven in het Handelsregister van 

de Kamer van Koophandel (KvK). De scriba van uw kerk ontvangt hierover een brief van de 

KvK, waarin ook uw KvK-nummer wordt vermeld. 

 

U ontvangt deze brief binnenkort, of heeft deze onlangs ontvangen. Dit proces ligt bij de KvK, 

wij hebben dus geen zicht op de exacte datum waarop u de brief ontvangt. 

 

Let op: brief van KvK bevat informatie die niet van toepassing is 

De brief van de KvK is een automatisch verzonden brief. Dit leidt ertoe dat de inhoud niet goed 

is toegesneden op uw situatie als kerk. Daarom geven wij nu alvast de informatie die wél op u 

van toepassing is. Bewaar deze informatie en lees het samen met de KvK-brief (we volgen 

dezelfde volgorde). 

 

1. Uw RSIN-nummer is al bij de Belastingdienst bekend. Wanneer u personeel in dienst 

heeft (o.a. loonheffing), heeft u ook al een loonheffingsnummer. U hoeft daarom geen 

bericht van de Belastingdienst te ontvangen. 

2. Als u ziet dat uw KvK-registratie onjuiste gegevens bevat, geef dit dan direct door aan 

Steunpunt Kerkenwerk. Wij zijn uw contactpersoon rondom KvK! 

3. Vermelding KvK-inschrijvingsnummer: deze verplichte vermelding is niet van toepassing 

op kerkgenootschappen.  

4. Wijzigingen geeft u door aan Steunpunt Kerkenwerk. Wij zorgen voor verwerking van 

wijzigingen. Deze informatie wordt ook gebruikt voor uw ANBI-status. U hoeft dus niet 

zelf wijzigingen door te geven aan de belastingdienst of KvK. 

Toelichting: De KvK kan niet controleren of u de bevoegde persoon bent om 

wijzigingen door te geven. Er worden immers van kerkelijke rechtspersonen geen 

namen van bestuurders of gemachtigden geregistreerd. Daarom vragen zij dit via 

Steunpunt Kerkenwerk te doen. 

5. Bestuurders van kerkgenootschappen worden in verband met afscherming van 

godsdienstige overtuiging nooit in het Handelregister vermeld (zie 

Handelsregisterbesluit). Voor kerkgenootschappen geldt daarom een beperkte KvK-

inschrijving. 

 

E-herkenning en gratis VOG 

6. Met het KvK-nummer kunt u E-herkenning aanvragen. Steeds vaker zal E-herkenning 

nodig zijn bij het regelen van overheidszaken zoals het aanvragen van een Verklaring 

Omtrent Gedrag. Klik hier voor een instructie om E-herkenning en de gratis of betaalde 

VOG aan te vragen. 

7. Let op voor spookfacturen op het adres van uw kerk. U kunt ‘spam’ krijgen nu u in het 

Handelsregister bent opgenomen. 

 

Let op: De inschrijving in het Handelsregister verandert niets aan de bevoegdheden van uw 

kerkenraad. De AKS (voor NGK-kerken) of kerkorde (GKV-kerken) blijft hierin ongewijzigd van 

kracht. 

 

Heeft u nog vragen, neem dan vooral contact op met SKW via: info@steunpuntkerkenwerk.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

Pieter van Helden 

Mariët Apperloo 

 

Steunpunt Kerkenwerk 

Dr. Spanjaardweg 4B 

038-4270455 

https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/wp-content/uploads/2013/05/2019-Eherkenning-Gratis-VOG-aanvraagprocedure-door-kerkenraad.pdf
mailto:info@steunpuntkerkenwerk.nl

