
 
 

Waar moet je aan voldoen qua wet- en regelgeving als kerk? 
 
Als kerk in Nederland heb je te maken met behoorlijk wat wet- en regelgeving waar je aan 
moet voldoen. In dit artikel geven we een kort overzichtje van belangrijke dingen om als kerk 
op te letten. In de tabel hieronder geven we aan of deze zaken verplicht zijn, handig kunnen 
zijn of soms nodig zijn, maar erg afhankelijk zijn van de situatie. 
 
Door te klikken op het onderdeel krijg je meer informatie over dat specifieke onderdeel.  
 

Verplichte onderdelen  

Inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel 

Op het moment dat jij jouw kerk officieel wil registreren en de 
wettelijke zaken wil regelen is het nodig om het 
kerkgenootschap in te schrijven bij de Kamer van Koophandel 
(KvK). Dit kan als stichting of kerkgenootschap. Lees er alles over 
in dit artikel. Het inschrijven bij de KvK is niet 100% verplicht, 
maar wel noodzakelijk wanneer je een gebouw wil huren, 
fondsen wil aanvragen of een bankrekening wil openen. 

Statuten opstellen Om je in te schrijven bij de KvK heb je statuten nodig. In dit 
artikel lees je over het opstellen van statuten. 

Een bankrekening 
openen 

Het hebben van een bankrekening is noodzakelijk voor het 
deelnemen aan zakelijk rechtsverkeer. In dit artikel leest u hoe u 
als kerk een bankrekening kunt openen. 

Boekhouding 
bijhouden 

Daarbij is het nodig om de financiën goed bij te houden zodat 
duidelijk is op welke manier er geld binnenkomt en uitgaat. Lees 
er hier meer over. 

UBO registratie Sinds maart 2022 is het verplicht voor elke kerk om te 
registreren wie de UBO’s zijn. In dit artikel wordt uitgelegd wat 
dit is en hoe je dit kan registreren. 

Wet Bestuur en 
Toezicht 
Rechtspersonen 
(WBTR) 

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is een wet 
die erover gaat om wanbestuur en ongewenste activiteiten 
binnen het bestuur te voorkomen. Als kerk moet u zich hier ook 
aan houden. Lees er alles over in dit artikel.   

Algemene Verordening 
Gegevensbescherming 
(AVG) 

Het is belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te 
gaan. In Nederland is er de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) waaraan ook de kerken zich 
moeten houden. In dit artikel van SKIN Rotterdam lees je hier 
alles over. 

Copyright muziek In de kerk is zingen en muziek een belangrijk onderdeel. In de 
zondagse viering mag je muziek spelen en zingen. Wanneer de 
dienst online uitgezonden wordt moet je rekening houden met 
copyright. Dat geldt ook wanneer je muziek gebruikt op andere 
momenten dan tijdens de zondagse viering. Lees er hier meer 
over. 

Veiligheid in het 
gebouw 

Het is belangrijk dat het gebouw veilig is. Dat geldt zowel in de 
situatie wanneer het gebouw jullie eigendom is, maar ook 
wanneer jullie het huren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de 
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aanwezigheid van een BHV’er. In de Arbowet van vóór 2007 
stond beschreven dat op elke 50 medewerkers tenminste 1 
BHV’er aanwezig moest zijn. Toen de Arbowet in 2007 werd 
aangepast, is deze regel komen te vervallen. Nu staat erin dat 
organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te 
nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Per type 
gebouw kan het nogal verschillen waar je aan moet denken, 
maar deze checklist helpt je er makkelijk doorheen. En in het 
recent verschenen handboek kerkgebouwen staat alles nog veel 
uitgebreider beschreven. 

 
 
 

Handige onderdelen  
ANBI Status  Een ANBI status is handig, maar niet verplicht. Deze status toont 

aan dat u als kerk een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
bent en dus een ‘goed doel’, ofwel relevant voor de 
samenleving. Wanneer u deze status heeft levert dat 
belastingvoordelen op. In dit artikel leest u meer over deze 
status en wat ervoor nodig is om dit aan te vragen. 

VOG/Veilige Kerk Zijn VOG staat voor Verklaring Omtrent Gedrag, die de overheid kan 
afgeven. Dit gebeurt bij verschillende sollicitaties. U kunt dit als 
kerk ook gebruiken voor werknemers en vrijwilligers. Dit is een 
extra controle op wie verantwoordelijkheid draagt. In 
combinatie met het ondertekenen van gedragsregels, maakt dit 
vanaf het begin duidelijk wat er (niet) verwacht wordt van 
vrijwilligers. Meer lezen over hoe je een veilige kerk kan zijn 
voor iedereen? Lees dan het artikel rondom Veilig Kerk zijn van 
Annet Speelberg-Alagbe. Ook de thema pagina van de PKN is 
een handige bron om meer te lezen over het zijn van een veilige 
kerk, bijvoorbeeld als het gaat om het aanstellen van 
vertrouwenspersonen.  

Verzekeringen Ook als kerk loop je tegen risico’s aan. Het is mogelijk om 
hiervoor verschillende verzekeringen af te sluiten. Hier lees je 
welke verzekeringen relevant kunnen zijn voor u als kerk. 
Wanneer je een eigen gebouw koopt als kerk, zijn een aantal 
verzekeringen niet alleen handig, maar ook verplicht.  

 
 
 

Soms relevante  
onderdelen 

 

Gebouwen Afhankelijk van uw situatie als kerk wilt u een gebouw huren of 
kopen. In dat geval komen er allerlei zaken bij kijken zoals de 
visie op een gebouw, het bestemmingsplan van het gebouw dat 
u wil kopen of huren, het huurproces of koopproces en de vraag 
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naar financiering. Neem de tijd om deze artikelen rustig te lezen 
in het proces van het zoeken naar een gebouw. Als u na het 
lezen van deze artikelen vragen heeft over uw persoonlijke 
zoektocht, kunt u altijd contact opnemen met onze adviseur 
huisvesting Gaetan Mbwete via gaetan@skinkerken.nl 

VKB Via de kennisbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer (VKB) vindt u nog veel meer informatie over gebouwen, 
geld, mensen en organisatie. 

Personeel Wanneer je als kerk personeel in dienst wil nemen, komt daar 
ook allerlei wet en regelgeving bij kijken. Op deze pagina kun je 
lezen welke opties er zijn om een pastor in dienst te nemen. 
Wanneer jullie dit als kerk willen doen adviseren wij contact op 
te nemen met de KKA zodat dit goed geregeld wordt. Het is 
belangrijk om goed om te gaan met betaalde en onbetaalde 
vrijwilligers in de kerk. In dit artikel kun je hier meer over lezen. 

 
 

https://59b1869c-9b2b-4045-b54c-0de8f16c3c38.filesusr.com/ugd/b0a256_ea063bb7d6314ce5b9c662a71a6f721d.pdf
mailto:gaetan@skinkerken.nl
https://mijnvkb.kerkrentmeester.nl/kennisbank/
https://silasgroep.nl/kka/diensten/salarisadministratie/
https://www.kerkrentmeester.nl/app/uploads/2020/10/mensen-personeel-overig-Hoofdstuk_11_De_kerkrentmeester_als_werkgever_van_betaalde_en_onbetaalde_medewerkers.pdf

