
 
 
 

NIEUWSBRIEF INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL   
 

 
Betreft: Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de plaatselijke 
gemeenten en diaconieën.  
 
De digitalisering bij de overheid gaat verder en in toenemende mate zijn voorzieningen en regelingen 
nu al niet meer op papier toegankelijk. Daardoor neemt de druk om als kerkelijke instelling digitaal te 
kunnen communiceren met de overheid en andere organisaties steeds meer toe. Echter,  digitale 
communicatie is alleen mogelijk wanneer men ingeschreven staat in het Handelsregister van de 
Kamer van Koophandel en dat zijn de plaatselijke gemeenten niet. 
De kerkgenootschappen die samenwerken in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), 
waaronder de HHK, hebben daarom besloten dat de zelfstandige onderdelen van de 
kerkgenootschappen (gemeenten en diaconieën) ingeschreven gaan worden in het register van de 
Kamer van Koophandel (KvK). Hiervoor is een regeling getroffen tussen het CIO en de KvK. 
De inschrijving voor alle gemeenten en diaconieën zal gebeuren door middel van een 
bulkinschrijving. Het landelijk kerkelijk bureau zal deze bulkinschrijving verzorgen. De plaatselijke 
gemeenten en diaconieën krijgen na de bulkinschrijving rechtstreeks van de KvK een 
gestandaardiseerde brief met het KvK-nummer. In deze nieuwsbrief informeren we u over de wijze 
waarop dit zal gebeuren. 
 
Achtergrondinformatie m.b.t. de inschrijving van kerkelijke rechtspersonen in het register van de 
Kamer van Koophandel 
Tot op heden was de lijn van het CIO om lokale gemeenten en diaconieën niet in te schrijven in het 
Handelsregister van de KvK. De reden hiervan is terug te herleiden tot de Tweede Wereldoorlog. De 
effectiviteit van de Jodenvervolging werd vergroot omdat de levensovertuiging van de natuurlijke 
personen vermeld stond in het Handelsregister. Na de Tweede Wereldoorlog is om deze reden in de 
Handelregisterwet een uitzondering opgenomen voor de registratie van kerkgenootschappen (ex. 
Artikel 2:2 BW).  
Echter, door zowel de overheid als door bedrijven wordt steeds meer gebruik gemaakt van digitale 
validatie (eHerkenning), bijvoorbeeld bij aan het aanvragen van een vergunning. Uit deze digitale 
validatie moet blijken dat de natuurlijke persoon ook daadwerkelijk gemachtigd is om namens de 
rechtspersoon te handelen. Bovendien staat op veel webformulieren van organisaties en bedrijven 
een verplicht veld waar het KvK-nummer ingevuld moet worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
energieleveranciers. 
De digitalisering bij de overheid en bedrijven gaat steeds verder en in toenemende mate zijn  
voorzieningen en regelingen nu al niet meer op papier aan te vragen of toegankelijk. Voor deze 
digitale communicatie is inschrijving in het Handelsregister onoverkomelijk. Dat maakt dat ook 
kerken ingeschreven moeten worden in het Handelsregister van de KvK. 
Echter, vanuit het principe dat vanwege de privacybescherming de levensovertuiging van 
geregistreerde personen niet systematisch te herleiden mag zijn vanuit een openbaar register, is het 
op dit moment niet mogelijk en ook onwenselijk om bestuurders of gemachtigden van kerken in het 
Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te registreren.  
 
Centrale contactpersoon tussen KvK en gemeenten en diaconieën  
Om het toch mogelijk te maken dat kerken ingeschreven kunnen staan in het Handelsregister, en om 
te voldoen aan de privacyoverwegingen en wettelijke regels, worden er geen namen van lokale 
kerkbestuurders en gemachtigden in het Handelsregister geregistreerd, maar is tussen het CIO en de 



KvK overeengekomen dat in plaats van de namen van de lokale bestuurders er voor alle gemeenten 
en diaconieën één centrale landelijke contactpersoon geregistreerd wordt. Deze contactpersoon zal 
door de KvK benaderd worden in het geval dat er specifieke vragen zijn en voor het doorgeven van 
mutaties. De centrale contactpersoon voor de HHK is de heer J.M. Janssen. Van de plaatselijke 
gemeenten en diaconieën wordt wel het bezoekadres en een (anoniem) e-mailadres geregistreerd.  
Wanneer u wijzigingen of mutaties door wilt geven aan de KvK dan dient u dit te doen via de 
bovengenoemde contactpersoon. 
 
eHerkenning 
De Overheid gebruikt voor de digitale communicatie met rechtspersonen het systeem van 
eHerkenning. Zoals natuurlijke personen met hun BSN een DigiD aan kunnen vragen en hiermee 
kunnen communiceren met de overheid, zo kunnen organisaties met hun KvK-nummer een 
eHerkenningsmiddel aanvragen waarmee ze kunnen inloggen en communiceren met de overheid. 
Het aanvragen van eHerkenning kan bij diverse aanbieders. Erkende leveranciers van eHerkenning 
kunt u vinden op de website: www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen  
 
Betrouwbaarheidsniveaus eHerkenning 
eHerkenning werkt met betrouwbaarheidsniveaus van 1 tot en met 5. Afhankelijk van het 
betrouwbaarheidsniveau vindt er een toets plaats op de natuurlijke persoon en de mate van 
machtiging die deze persoon heeft om namens de rechtspersoon rechtshandelingen te verrichten.  
De wijze waarop de kerkelijke rechtspersonen nu ingeschreven gaan worden, maakt dat direct na de 
inschrijving in het Handelsregister én het aanvragen van een eHerkenningmiddel, kerkelijke 
rechtspersonen gebruik kunnen maken van eHerkenning op niveau 1. Hiermee kan zelfstandig 
gebruik worden gemaakt om onder andere een gratis VOG, parkeervergunning of bijvoorbeeld 
asbest-subsidies aan te vragen. Meer informatie over producten en betrouwbaarheidsniveaus vindt u 
hier: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/betrouwbaarheidsniveaus  
Vanuit het CIO gaat men zich nu verder focussen op het vervolg en het mogelijk maken van digitale 
communicatie op de hogere betrouwbaarheidsniveaus. Want voor bijvoorbeeld werkgeversdossiers 
bij het UWV, of Ruimtelijke Ordeningszaken, is betrouwbaarheidsniveau 2 of 3 of hoger nodig. 
Belangrijkste dilemma daarbij is dat voor de hogere betrouwbaarheidsniveaus validatie nodig is van 
de natuurlijke persoon die namens de kerkelijke rechtspersoon rechtshandelingen mag verrichten en 
het waarborgen van de privacy van deze personen. De AVG-wetgeving stelt immers expliciet dat 
verwerking van persoonsgegevens waarvan religieuze overtuiging kan worden afgeleid niet is 
toegestaan, tenzij met bijzondere waarborgen omkleed. Om dit te kunnen realiseren dient hiervoor 
eerst nieuwe wetgeving en beleid te worden ontwikkeld en vervolgens dient er een technische 
oplossing gerealiseerd te worden. Dat kost dus nog meer tijd. Het CIO werkt hier samen aan met 
onder meer de KvK. De mogelijke oplossing is om een registratie in het niet-openbare BSN-
koppelregister mogelijk te maken voor kerkelijke rechtspersonen (op basis van artikel 2:2 BW).  
 
Verklaring van rechtspersoonlijkheid blijft voorlopig dus nodig 
Omdat er in het Handelsregister geen namen van kerkbestuurders opgenomen worden, blijft voor 
bijvoorbeeld het openen van een bankrekeningnummer de Verklaring van Rechtspersoonlijkheid 
noodzakelijk. Deze verklaring wordt op aanvraag verstrekt door het kerkelijk bureau.  
 
Wat zijn de stappen die zijn/worden ondernomen? 
1. Het kerkelijk bureau stuurt de lijst met gegevens van de gemeenten en diaconieën toe aan het 

CIO. 
2. Het CIO stuurt deze lijst door naar de KvK. 
3. De KvK registreert de gemeenten en diaconieën in het Handelsregister. 
4. De KvK stuurt het KvK-inschrijvingsnummer met begeleidende brief rechtstreeks aan de 

gemeenten en diaconieën toe. U krijgt als kerkelijke gemeente per e-mail een bewijs van 

http://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenningbetrouwbaarheidsniveaus/eherkenning-niveau-1
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/betrouwbaarheidsniveaus
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/organisatie/rechtspersoonlijkheid-van-de-gemeenten-en-van-de-kerk


inschrijving en het toegekende KvK-nummer. Ten behoeve van de aanvraag hoeft u dus niets te 
doen. 
In de standaardbrief die door de KvK geautomatiseerd gegenereerd wordt staan een aantal 
zaken die niet van toepassing zijn en genegeerd kunnen worden. 
- Uw RSIN-nummer is reeds bij de Belastingdienst bekend in het kader van de ANBI-status. 
- Vermelding van KvK-inschrijvingsnummer is niet van toepassing op kerkgenootschappen. 

5. Mocht het zo zijn dat uw gemeente of diaconie al een KvK-nummer heeft, dan zal dit nummer 
behouden blijven. 

6. Wanneer dit van toepassing is dan vragen gemeenten (kerkvoogdijen) en diaconieën zelf een 
eHerkenning(smiddel) aan.  

7. Het CIO en de KvK zijn in overleg over uitbreiding van het betrouwbaarheidsniveau naar niveau 2 
en 3. In een later stadium zult u hierover geïnformeerd worden. Er zullen ten aanzien van 
registraties van gemachtigden geen acties worden ondernomen zonder expliciete toestemming 
van die personen.  
 

Graag vertrouwen we u met deze informatie van dienst te zijn geweest, voor eventuele vragen naar 
aanleiding van deze brief kunt u contact op nemen met Martien Janssen, mjanssen@hhk.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
J. ten Klooster 
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