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Inschrijven Kamer van Koophandel
Kerkgenootschap
In Nederland is een kerkgenootschap een rechtspersoon op grond van artikel 2 van Boek 2 in het
Burgerlijk Wetboek.
•

Artikel 2
o Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij
zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid.
o Zij worden geregeerd door hun eigen statuut, voor zover dit niet in strijd is met de
wet. Met uitzondering van artikel 5 gelden de volgende artikelen van deze titel niet
voor hen; overeenkomstige toepassing daarvan is geoorloofd, voor zover deze is te
verenigen met hun statuut en met de aard der onderlinge verhoudingen

Volgens de gangbare uitleg van de Nederlandse wet geldt de Bond van Vrije Evangelische
Gemeenten als "kerkgenootschap". Het "lichaam” waarin kerkgenootschappen (de aangesloten
gemeenten) zich hebben verenigd.
Uit navraag bij de KvK blijkt dat het voldoende is dat de Bond als overkoepelend orgaan bij de KvK
staat ingeschreven! Dit betekent concreet dat de bij de Bond aangesloten gemeenten dus meeliften
onder de paraplu van de Bond v.w.b. het inschrijven bij de KvK.
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Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland
KVK 09204259
President Kennedylaan 311, 6883 AK Velp
Rechtspersoon, Religieuze organisatie.

Het bovenstaande vloeit voort uit een vraag die de Stichting 1976 aan de Kamer van Koophandel heeft
gesteld. De reactie van de Kamer van Koophandel is op de volgende pagina weergegeven.
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Van: femke.vanden.heuvel@kvk.nl [mailto:femke.vanden.heuvel@kvk.nl]
Verzonden: donderdag 24 mei 2012 8:53
Aan: ageene@zeelandnet.nl
Onderwerp: Fw: Vraag van de website

Geachte heer Geene,

Bepaald is dat alleen het hoogste organisatorische niveau met rechtspersoonlijkheid binnen een kerk,
gevestigd in Nederland, verplicht wordt ingeschreven.
Dit kan een lichaam zijn waarin meerdere kerkgenootschappen of zelfstandige onderdelen zijn verenigd (een
overkoepelende organisatie).
Kerkgenootschappen die behoren tot een dergelijk groter lichaam (gevestigd in Nederland), zijn niet inschrijf
plichtig. Hetzelfde geldt voor zelfstandige onderdelen die behoren tot hetzelfde kerkgenootschap of groter
lichaam.
Als een kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel geen onderdeel uitmaakt van een groter lichaam of
kerkgenootschap, is het kerkgenootschap of zelfstandig onderdeel wel inschrijf plichtig.
Er is wel een inschrijfmogelijkheid, maar deze is dus niet verplicht. De bond als overkoepelende organisatie
staat ingeschreven.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Femke van den Heuvel

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Medewerker Handelsregister

Kronenburgsingel 525

Handelsregister

Postbus 9292

t +31 26 353 87 35

6800 KZ Arnhem

f +31 26 353 89 60

www.kvk.nl

1 juni 2012

e femke.vanden.heuvel@kvk.nl

Documentnaam: C:\Stichting 1976\Notities\Notitie 13-Inschrijven Kamer van Koophandel.docx

