
 
 
 

NIEUWSBRIEF INSCHRIJVING KAMER VAN KOOPHANDEL   
 

 
Betreft: Toelichting op inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
 
Via het kerkelijk bureau is uw gemeente en diaconie ingeschreven in het handelsregister dat wordt 
bijgehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). Als het goed is dan heeft u ondertussen hierover 
een brief gekregen van de KvK waarin ook uw KvK-nummer wordt vermeld. Met behulp van dit KvK-
nummer kunt u bijvoorbeeld e-Herkenning aanvragen. Ook telecom- en energieleveranciers kunnen 
om een KvK-nummer vragen. Wanneer u nog geen inschrijvingsbrief van de KvK heeft ontvangen, 
dan verzoeken wij u dit aan het kerkelijk bureau te melden. 
 
Uw gemeente en diaconie heeft van de KvK een standaard inschrijvingsbrief ontvangen. Deze 
standaardbrief is niet toegesneden op de situatie van kerkgenootschappen. Dit kan leiden tot 
verwarring. Vandaar dat we onderstaand op een rij hebben gezet wat voor kerken wel van toepassing 
is. We volgen daarbij de volgorde van de KvK-brief. Wij adviseren u dringend om de verdere 
informatie uit de KvK-brief terzijde te leggen. 

1. Uw RSIN-nummer is al bij de Belastingdienst bekend in het kader van de ANBI-status. In het 
geval dat u personeel in dienst heeft (o.a. loonheffing), dan heeft u ook al een 
loonheffingsnummer. Het ligt daarom niet in de verwachting dat u in het kader van de KvK-
inschrijving van uw gemeente nader bericht van de Belastingdienst zult ontvangen. 

2. De inschrijving van uw gemeente of diaconie in het handelsregister is tot stand gekomen door 
een zgn. “bulkinschrijving” via het kerkelijk bureau. Als u constateert dat uw KVK-registratie 
onjuiste gegevens bevat, of u heeft hierover andere vragen, dan kunt u dit doorgeven via het 
volgende e-mailadres: kvk@hhk.nl. 

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

4. Wijzigingen in bijvoorbeeld contactpersoon dient u ook door te geven aan het kerkelijk bureau 
op e-mailadres kvk@hhk.nl. Het kerkelijk bureau zal dan voor doorzending van deze 
wijzigingen of mutaties zorgen. Op deze wijze blijft ook het doorgeven van mutaties i.v.m. uw 
ANBI-status gelijk. Bovendien kan de KvK, als u zelf wijzigingen of mutaties doorgeeft, niet 
controleren of dit door een daartoe bevoegd persoon gebeurt. Er worden namelijk van 
kerkelijke rechtspersonen geen namen van bestuurders of gemachtigden geregistreerd. 

5. De namen van bestuurders van kerkgenootschappen worden nooit in het handelsregister 
opgenomen. Dit vloeit voort uit het Handelsregisterbesluit en is een uitvloeisel van het recht 
op privacy en afscherming van godsdienstige overtuiging. Voor kerkgenootschappen geldt 
daarom een beperkte KvK-inschrijving. 

6. Het nut van de vrijwillige registratie van gemeenten en diaconieën in het handelsregister is er 
vooral in gelegen dat u met deze inschrijving beschikt over een KvK-nummer. Dit KvK-
nummer heeft u dus onder andere nodig om een e-Herkenning aan te vragen. 

7. De waarschuwing voor spookfacturen kunt u ter harte nemen. Het kan zijn dat u dergelijke 
informatie krijgt toegezonden op uw bezoekadres. 

 
Voor de goede orde merken wij op dat deze inschrijving uitsluitend voortvloeit uit gemaakte afspraken 
tussen het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de KvK en dus geen wijziging brengt in 
de bevoegdheden van het kerkbestuur. Dit blijft ongewijzigd van kracht. 
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Martien Jansen, 
mjanssen@hhk.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Kerkelijk Bureau Hersteld Hervormde kerk 
 
 
J. ten Klooster 
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