
 

 

Beleidsplan Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland 

 
Inleiding 
 
Het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland, hierna ook te noemen de R.-K. Kerkprovincie, 
omvat alle instellingen, die onder het gezag van de bevoegde kerkelijke overheid in Nederland, de 
uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst ten doel hebben.  
De Kerkprovincie omvat mede die instellingen die “de publieke eredienst of de christelijke leer 
bevorderen, of andere werken van apostolaat, namelijk initiatieven van evangelisatie, werken van 
vroomheid of caritas, beoefenen en die de tijdelijke orde met de christelijke geest bezielen”  
(vgl c. 114 § 2 en  c. 298 § 1 van het Wetboek van Canoniek Recht 1983). 
 
De Nederlandse Kerkprovincie wordt geregeerd door het recht van de R.-K Kerk, zoals onder andere 
neergelegd in het Wetboek van Canoniek Recht van 1983 (hierna afgekort als CIC).  
De Nederlandse Kerkprovincie alsmede haar instellingen, zoals bijvoorbeeld bisdommen, parochies,  
ordes en congregaties enz. hebben op grond van artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.  
 
Inrichting  
 
In het Reglement voor het R.-K Kerkgenootschap wordt de inrichting van de R.-K Kerkprovincie 
beschreven. Het bestuur en de vertegenwoordiging van de R.-K. Kerkprovincie berust voor zaken die 
de kerkprovincie in haar geheel betreffen, bij de Bisschoppenconferentie, overeenkomstig de 
Statuten van de Bisschoppenconferentie van Nederland (Cc 447, 451 CIC alsmede artikel 9 Reglement 
voor het R.-K. Kerkgenootschap).  
 
Alle bisschoppen in de Nederlandse Kerkprovincie vormen samen de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie. Dit is een permanent overlegorgaan, waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen 
gezamenlijk beleid maken en uitvoeren. Lid van de Bisschoppenconferentie zijn de zeven residerende 
bisschoppen, hun hulpbisschoppen en titulaire bisschoppen die een functie vervullen in de 
Nederlandse kerkprovincie. De voorzitter van de Bisschoppenconferentie vertegenwoordigt de 
Bisschoppenconferentie in en buiten rechte.  
 
De Bisschoppenconferentie wordt ondersteund door het Secretariaat van het Rooms-Katholiek 
Kerkgenootschap (SRKK). Het SRKK is ingericht volgens het Uitvoeringsreglement 1987 van het 
Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland.  
 
Doel en werkzaamheden van het SRKK 
 
Het SRKK staat ten dienste van de Bisschoppenconferentie en heeft tot doel die werkzaamheden te 
verrichten die ertoe bijdragen, dat de Bisschoppenconferentie haar taak optimaal kan verrichten 
(artikel 19 van het Uitvoeringsreglement 1987 van het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in 
Nederland). 
 

Ten behoeve van de Bisschoppenconferentie, de Permanente Raad van de Bisschoppenconferentie 
en de referentschappen c.q. beleidssectoren verricht het SRKK de volgende taken: 
- het verzorgen van secretariaatswerkzaamheden; 
- het verzorgen van publiciteit; 
- het uitgeven van Kerkelijke Documentatie en het bijhouden van een website; 
- het verrichten en doen verrichten van studies ten behoeve van de beleidssectoren; 
- het bevorderen van onderlinge coördinatie en communicatie. 



 

 

 

Een actueel overzicht van alle beleidssectoren die door de bisschoppen als referent worden 
behartigd, is opgenomen op de website van de Kerkprovincie 
https://www.rkkerk.nl/kerk/kerkprovincie/referentschappen/ 
 
Onder andere door middel van haar website (www.rkkerk.nl) communiceert de Kerkprovincie over 
haar activiteiten en over andere actuele onderwerpen die de R.-K Kerk betreffen.  
 

Vermogensbeheer 

 

De geldmiddelen van de Bisschoppenconferentie worden beheerd in de Interdiocesane Rekening van 
het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland en bestaan uit: 
a. bijdragen van de bisdommen volgens een verdeelsleutel, die door de Bisschoppenconferentie 

wordt vastgesteld op voorstel van het Economencollege; 
b. bijdragen en subsidies;  
c. giften, erfstellingen en legaten;  
d. andere baten.  

 
Het Economencollege, dat bestaat uit de diocesane economen van de zeven Nederlandse 
bisdommen, is het adviescollege van de Bisschoppenconferentie voor vraagstukken op economisch 
en financieel terrein en vormt tevens het overlegorgaan van de bisdommen van de Nederlandse R.-K 
Kerkprovincie voor diocesane, interdiocesane en kerkprovinciale vraagstukken op economisch 
terrein. Het Economencollege beheert in naam van de Bisschoppenconferentie de geldmiddelen van 
de Interdiocesane Rekening en is belast met geldwerving en financiering van landelijke en 
interdiocesane instellingen en activiteiten.  
Het Economencollege stelt jaarlijks de begroting op en legt hierover jaarlijks rekening en 
verantwoording af aan de Bisschoppenconferentie. Voor daden die het gewone beheer overstijgen 
behoeft het Economencollege de goedkeuring van de Bisschoppenconferentie. 
 
Het R.-K. Kerkgenootschap heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan 
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van zijn 
doelstelling. 
 
Beloningsbeleid 

 

De Bisschoppenconferentie vormt het bestuur. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning 
voor hun werkzaamheden.  
Het SRKK heeft een vaste formatie van 10 medewerkers (7,4 fte). Op 31 december 2021 was 
daarnaast 1 medewerker (0,4 fte) op project-/tijdelijke basis werkzaam.  
Medewerkers ontvangen een beloning volgens het Rechtspositiereglement voor het Secretariaat van 
het Rooms- Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. 
 

Publicatieplicht 

 

Het R.-K. Kerkgenootschap in Nederland voldoet aan haar publicatieplicht voor een ANBI-instelling via 

de link https://anbi.rkcn.nl/publicaties/SRKK1041  
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