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De vraag komt steeds terug, hoe het nu moet, als 

een ‘tegenpartij’ gedocumenteerd wil zien wie er 

namens een plaatselijke kerkgemeente van de Protestantse Kerk bevoegd is? 

Dat is ook logisch, want je hebt daar als CvK ook niet elke dag mee te maken. 

En we staan nu toch allemaal bij de Kamer van Koophandel geregistreerd? Daar 

staat het toch? Ja, de rechtspersoon wel, maar niet de bestuurders dus.  

 

Dat zit zo: het persoonsgegeven ‘godsdienstige gezindte’ is een bijzonder 

persoonsgegeven en extra beschermd door de AVG. Dus bij religieuze organisaties 

mogen in een openbaar register geen persoonlijke gegevens opgenomen worden 

(hoogstens een contactadres). (Hoe dat nog moet met het UBO-register, waarvan ons 

parlement heeft bepaald dat het daar wel moet, is nog de vraag). Hoe kun je nu 

aantonen wie de bevoegde bestuurders zijn van de plaatselijke gemeente of diaconie, die 

wel geregistreerde rechtspersonen zijn, als onderdeel van een ‘kerkgenootschap’? Dat is 

overigens een andere rechtsvorm dan ‘vereniging’, waarvoor dus andere regels gelden. 

 

1.. Verwijs naar ons 'statuut', dat is de kerkorde, en wel Ordinantie 11  waar vermeld 

wordt dat de voorzitter en secretaris van het CvK samen de gemeente 

vertegenwoordigen in ‘vermogensrechtelijke aangelegenheden’. Verwijzing kan door te 

verwijzen naar de webpagina op de website van de Protestantse Kerk waar altijd de 

meest actuele versie van de kerkorde is te vinden. 

 

2.. Verwijs naar de KvK  (KvK nummer) om aan te tonen dat u bestaat als zelfstandige 

rechtspersoon binnen het kerkgenootschap van de Protestantse Kerk in Nederland 

 

3.. Vervolgens moet u aantonen wie daadwerkelijk is benoemd tot voorzitter en 

secretaris. Dat gebeurt niet door een formele brief van de 'koepelorganisatie' (Utrecht) 

want die weten dat helemaal niet (wordt soms ook gevraagd). Nee, u doet dat door een 

getekende kopie van de notulen waarin dat besluit staat vermeld mee te sturen. In een 

gemeente met wijkgemeenten is het de AK die voorzitter en secretaris benoemt op 

voordracht van het CvK, in een losse zelfstandige gemeente is het CvK zelf dat benoemt. 

 

Wat ook wel werkt, is dat u een officiële verklaring op briefpapier van de kerk door de 

kerkenraad laat opstellen, waarin vermeld wordt wie waartoe in welke vergadering van 

welk orgaan is benoemd, en deze laat ondertekenen door de scriba van de kerkrenraad. 

  

4.. In sommige procedures (aanschaf eHerkenningsmiddel bv.) wordt nog een extra 

ondertekening gevraagd van 5 leden van de plaatselijke gemeente, dat lost u op door 

een nevenverklaring bij de benoemingsverklaring door bv. vijf kerkenraadsleden te laten 

ondertekenen. 

 

5.. Van ondertekenaars dienen vaak kopieën van ID (al dan niet onder weglakking van 

foto en BSN nummer, mede afhankelijk van de interpretatie van de AVG door de 

vragende partij) meegeleverd te worden. 

 

6.. Meestal vraagt de vragende partij, dat in ieder geval de notulen of de verklaring 

voorzien zijn van één zg. 'natte handtekening' (dus origineel ondertekend) maar ook dat 

verschilt nog wel eens per organisatie/instantie (zoals aanbieder van 

eherkenningsmiddel, banken, overheidsinstelling, verzekeringen, notaris etc). 


