
Geachte kerkenraad, secretaris Landelijke NGK Instelling 

Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) 

De kerkgenootschappen die samenwerken in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 

hebben tot op heden de lijn gevolgd om lokale kerkelijke gemeenten niet in te schrijven in het 

Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK). Inmiddels is er besloten om wel in 

gezamenlijkheid over te gaan tot het inschrijven van de onderdelen van de kerkgenootschappen in 

het handelsregister. 

Dit besluit was nodig omdat de druk om digitaal te kunnen communiceren als kerkelijk rechtspersoon 

met de overheid aan het oplopen is. De digitalisering bij de overheid gaat al maar verder en in 

toenemende mate zijn voorzieningen en regelingen nu óók al niet op papier toegankelijk. Dit is 

onwenselijk en vraagt om een andere aanpak. 

Dit betekent dat alle NGK gemeenten en Landelijke Instellingen die in het ANBI register zijn 

opgenomen in de loop van 2019 een KvK-nummer zullen krijgen via een door het CIO begeleid 

proces. Hierbij hoeft u als rechtspersoon geen actie te ondernemen, deze initiële inschrijving wordt 

voor u gedaan. Mocht uw gemeente/instelling al een KvK-nummer hebben, dan behoudt u deze. 

In het verleden heeft de overheid, niet alleen wetgeving-technisch maar ook operationeel, een aantal 

maatregelen doorgevoerd als gevolg waarvan (persoonsgegevens van) natuurlijke personen niet 

verbonden kunnen worden aan kerkelijke rechtspersonen. Hierdoor bestaat er technisch op dit 

moment in het handelsregister bij de KvK geen mogelijkheid om bestuurders of gemachtigden te 

registreren vanuit het principe dat deze personen bescherming behoeven en het onwenselijk is dat in 

een openbaar register, systematisch terug te vinden is waar personen van een bepaalde 

levensovertuiging te vinden zijn. 

Door de voortschrijdende digitalisering wordt het bestaande systeem problematisch. Bij producten 

waar de overheid digitale communicatie voor gebruikt, wenst zij te valideren dat de natuurlijke 

rechtspersoon ook daadwerkelijk gemachtigd is om namens de rechtspersoon te handelen. 

Daarnaast staat op veel webformulieren van organisaties, zoals energieleveranciers, een verplicht 

veld opgenomen waar één KvK-nummer ingevuld dient te worden om verder te kunnen in het 

systeem. Hiervoor wordt door kerkelijke gemeentes nu vaak het landelijke KvK-nummer ingevuld, 

met alle onpraktische operationele consequenties van dien. 

De Rijksoverheid gebruikt voor digitale communicatie met rechtspersonen het systeem E-herkenning. 

Waar een privé persoon een DigiD kan aanvragen met een BSN, wordt een rechtspersoon gekoppeld 

aan een KvK-nummer. Deze E-herkenning werkt met beveiligingsniveaus 1 t/m 5. Afhankelijk van het 

beveiligingsniveau vindt er een toets plaats op de natuurlijke persoon en de mate van machtiging die 

deze persoon heeft om namens de rechtspersoon de rechtshandelingen te verrichten. 

Om digitale communicatie met de overheid verder mogelijk te maken volgt het CIO nu een proces in 

twee stappen. 

De eerste stap is inschrijving van de kerkelijke rechtspersoon in het Handelsregister. Met deze 

inschrijving wordt er geen inbreuk gemaakt op de privacy van kerkelijke gemachtigden! 

In een tweede stap zal er een systeem ontwikkelt moeten worden om kerkelijke gemachtigden te 

registreren met respect voor hun privacy en veiligheid. 

Voor het laagste beveiligingsniveau biedt de reeds bestaande optie van inschrijving van kerkelijke 

rechtspersonen nu dus een oplossing. De wijze waarop de kerkelijke rechtspersonen nu ingeschreven 

gaan worden, maakt dat u direct na inschrijving én aanvragen van een E-herkenningsmiddel als 

kerkelijk rechtspersoon gebruik kunt maken van E-herkenning op beveiligingsniveau 1. 



Hiermee kan een gemeente gebruik maken van onder meer de regeling gratis VOG, 

parkeervergunningen, asbest-subsidies etc.. 

Voor de verdere uitwerking van digitale communicatie, de daarbij behorende beveiligingsniveaus, de 

erkenning en het respect voor privacy, vraagt om nieuwe wetgeving en technische aanpassing. Dit 

gaat tijd kosten.  

Het CIO werkt hierbij samen met de KvK. De oplossing die het CIO ziet is de mogelijkheid om een 

registratie in het niet-openbare BSN-koppelregister mogelijk te maken voor ons type rechtspersoon 

conform art 2:2 BW. 

De hierboven genoemde kostbare aanpassing aan wetgeving en systemen, is ook al benodigd 

vanwege de AVG. Hierin wordt o.a. specifiek vermeld dat verwerking van persoonsgegevens aan de 

hand waarvan religieuze overtuiging kan worden afgeleid, niet is toegestaan, tenzij met bijzondere 

waarborgen omkleed. Het is dus een onomkeerbare weg die ingeslagen is. 

Tegelijkertijd aan de inschrijving die het CIO nu gaat doen wordt er gewerkt aan deze extra 

waarborgen voor koppeling van de gegevens van de kerken aan natuurlijke personen. Hier is tijd voor 

nodig, het is niet in te schatten hoeveel tijd dit gaat vergen. 

Zoals hierboven al is aangegeven hoeft u als lokale gemeente voor deze initiële inschrijving niets te 

doen. Het CIO werkt samen met mensen van de KvK en het ANBI team samen, om te komen tot een 

bulk procedure. 

Hoe gaat dit in zijn werk: 

Stap 1: 

De koepel van NGK verklaart dat zij haar zelfstandige onderdelen wenst in te schrijven en levert één 

contactpersoon aan als aanspreekpunt voor de KvK voor operationele vraagstukken. Deze 

contactpersoon, Pieter van Helden, SteunpuntkerkenWerk (SKW) 

p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl, zal eventuele vragen van de KvK beantwoorden en 

eventueel ook u benaderen voor informatie over tenaamstelling, adresgegevens, fusies, etc. Dit is 

een tijdelijke voorziening die ongeveer een periode van een half jaar beslaat, totdat de inschrijvingen 

zijn gedaan. 

Stap 2: 

Het CIO stuurt een lijst met gegevens naar het SKW met het verzoek deze te controleren én aan te 

vullen met de voor inschrijving benodigde gegevens. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden niet 

alle velden overgenomen voor de kerken, zoals: géén medewerkers/bestuurders. 

Stap 3: 

Na controle zal het SKW deze gegevens sturen naar de KvK en ontvangen de kerkelijke 

rechtspersonen per email het bewijs van inschrijving en het aan hen toegekende KvK-nummer. 

Mocht u al een KvK-nummer hebben, dan zal dit nummer behouden blijven. 

De inschrijving in de KvK zal in de loop van 2019 plaatsvinden. 

Daarna dient iedere gemeente zelf in afstemming met de landelijke kerkleiding naar het eigen 

statuut, de eventuele mutaties zelf te verwerken. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij fusies, 

naamswijzigingen. De namen van gemachtigden staan immers na deze eerste inschrijving niet in het 

systeem van het Handelsregister. Hiertoe zullen verklaringen over natuurlijke personen die bevoegd 

zijn om namens de kerk te handelen, zoals nu ook bij het openen van een bankrekening, ook na deze 

inschrijving benodigd blijven. Hiervoor zal voor u, ter ondersteuning, nog een procesbeschrijving 

gemaakt worden. 

In een later stadium zult u geïnformeerd worden over de tweede fase van de inschrijving ten behoeve 
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van de E-herkenning op hogere niveaus. Er zullen ten aanzien van registratie van gemachtigden geen 
acties worden ondernomen zonder expliciete toestemming van die personen.  
 

 

Gratis VOG: 

De aanvraag VOG wordt vanaf 1 juli gratis voor u als kerk. Check vast de voorwaarden waar u aan 

moet voldoen op www.gratisvog.nl 

Vrijstelling Onroerend Zaakbelasting: 

Kerken worden op basis van de Gemeentewet vrijgesteld van OZB. Dit geldt als meer dan 70% van de 

tijd opgaat aan erediensten en daarmee vergelijkbare activiteiten. Door zaalverhuur e.d. staat deze 

norm onder druk. Als u door uw lokale gemeente wordt aangeslagen voor OZB wordt u verzocht dit 

te melden aan: Hester Tjalma, hester.tjalma@ziggo.nl. 

Voor vragen n.a.v. deze brief kunt u contact opnemen met Pieter van Helden, SteunpuntkerkenWerk 

(SKW) p.van.helden@steunpuntkerkenwerk.nl. 
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