Zwolle, 16 juli 2020
Naamgeving en samenwerkingsgemeentes
Geachte kerkenraad,
Hierbij informeren wij u graag over de naamgeving van uw kerk voor verschillende instanties.
Eén van de taken van Steunpunt Kerkenwerk is het ondersteunen van NGK- en GKv-kerken in
hun communicatie met de overheid. Zo verzorgen we de juiste registratie bij de Kamer van
Koophandel (Handelsregister)en bij de Belastingdienst (ANBI-register).
Formele naamgeving
Bij deze instanties wordt de formele naam van uw kerk gevraagd. Regelmatig zien wij hierin
variaties voorbijkomen, terwijl vanuit de instanties steeds vaker wordt gevraagd om
herkenbaarheid in de naam. Met de Kamer van Koophandel (KvK) is op hun verzoek
afgesproken dat we op een eenduidige en herkenbare manier de naamgeving voeren, die dan
ook bij de Belastingdienst en voor de ANBI-publicatie wordt gebruikt.
Daarom zijn wij genoodzaakt vanaf dit kwartaal over te gaan tot een uniforme manier van
naamgeving van plaatselijke kerken. We vermelden de naam van de denominatie (omwille van
de leesbaarheid wordt deze afgekort: NGK of GKv), aangevuld met de plaatsnaam en
eventueel een toevoeging van een wijknaam.1 Op verzoek van de kerk kan een ‘roepnaam’
worden toegevoegd.
Belangrijk voor u als samenwerkingsgemeente
Samenwerkingsgemeentes die zijn ontstaan uit verschillende denominaties kunnen voor de
overheid nog niet als één kerk geregistreerd worden. Dit komt doordat kerken onder een
denominatie (zogeheten koepel) vallen. Zij behouden vooralsnog voor ieder gemeentedeel
een formele status. Ieder gemeentedeel heeft een eigen KvK-nummer en RSIN-nummer, en
moet ook een eigen ANBI-publicatie doen, waarbij er wel één overzicht mag zijn van de baten
en lasten.
Bijvoorbeeld: NGKv Bergendal-Oost heeft een KvK-inschrijving onder de NGK-koepel én onder
de GKv-koepel. Zowel het NGK-deel als het GKv-deel hebben een eigen KvK-nummer en RSIN
(fiscaal) nummer en voor beide delen wordt een ANBI-document gepubliceerd.
Om goed onderscheid te maken tussen de gemeentedelen en tegelijk herkenbaarheid te
bewaren, hanteren wij een uniforme naamgeving voor ieder gemeentedeel:
Denominatie (afk) | Plaatsnaam-evt. Wijknaam | (onderdeel van <naam samenwerking>)
Bijvoorbeeld:
NGK Bergendal-Oost (onderdeel van NGKv)
GKV Bergendal-Oost (onderdeel van NGKv)
Wij voeren deze naamgeving voor GKv- en NGK-kerk(del)en door bij de verschillende instanties.
Wanneer dit voor uw gemeente een verandering betreft, ontvangt u bericht van de Kamer van
Koophandel met de aangepaste naam. We vragen u om deze naamgeving te hanteren
wanneer u naar de formele naam van uw gemeentedeel wordt gevraagd, en raden u aan bij
ieder gemeentedeel het juiste KvK- en RSIN-nummer te vermelden.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht naar aanleiding van dit
bericht vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groet,
Team Steunpunt Kerkenwerk
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038 427 0455

Voor GKv-gemeentes was dit al vastgelegd in de Generale Regeling Naamgeving kerken (klik hier).

