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Betreft:  ANBI en wat u zelf moet doen  
 
Veenendaal, 22 april 2015 
 
 
Geachte colleges van kerkvoogden en diaconieën,  
 

In deze brief informeren we u over de nieuwe ANBI-regelgeving die per 1-1-2016 gaan gelden voor 
kerkelijke gemeenten en diaconieën. 
 
Nieuw ANBI-regels 
De regels voor Algemeen Nut Beoogende instellingen (ANBI) zijn door de overheid gewijzigd. Elke 
instelling met een ANBI-status is verplicht een aantal gegevens op internet te publiceren zodat 
geïnteresseerden dit gemakkelijk kunnen raadplegen. Gemeenten (kerkvoogdijen) en diaconieën moeten 
uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI regels voldoen. Het streven van de kerkgenootschappen 
is om al in de zomer van 2015 aan de nieuwe regels te voldoen. 
 
Wat moet u doen 

- Lees de bijgevoegd ANBI-nieuwsbrief zorgvuldig door. 
- Vul het format m.b.t. de ANBI-transparantie gegevens in. 
- Zorg er voor dat het ANBI format op een internetwebsite gepubliceerd wordt. Hiervoor kunt u de 

website van uw eigen gemeente gebruiken. Maar er kan ook gebruik worden gemaakt van de 
website van de landelijke kerk. Stuur het ingevulde format dan naar 
bureau@hersteldhervormdekerk.nl 

- Er voor zorgen dat de link (webadres)  naar de website waar de ANBI-transparantie-gegevens 
gepubliceerd staan uiterlijk 31 mei is doorgegeven aan het kerkelijk bureau 
(bureau@hersteldhervormdekerk.nl) 
 

 Wat moet u niet doen 
- Neem voor het verkrijgen van een RSIN nummer niet zelf contact op met de Belastingdienst. 
- Vul voor het verkrijgen van een RSIN nummer ook niet het formulier ‘startende onderneming’ in. 
- Vraag geen eigen ANBI-beschikking aan. 

 
Wat doet het kerkelijk bureau 

- Het kerkelijk bureau geeft de namen van alle kerkelijke rechtspersonen (gemeenten en 
diaconieën) door aan de Belastingdienst. 

- Zodra het kerkelijk bureau de ontbrekende RSIN-nummers van de Belastingdienst ontvangen 
heeft worden deze aan u verstrekt. 

- Met uw medewerking zorgt het kerkelijk bureau er voor dat de gegevens van uw gemeente of 
diaconie straks vindbaar zijn in het ANBI-register van de Belastingdienst. 

- Indien gewenst kan het kerkelijk bureau ANBI-transparantie-gegevens van uw 
gemeente/diaconie publiceren op de landelijke website. 
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Om de ANBI status voor uw gemeente en/of diaconie te behouden is het VERPLICHT om aan de ANBI 
publicatie te voldoen. 
 
Graag vertrouwen we u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Voor vragen of aanvullende 
informatie kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau. 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
 
 
 
B. Noteboom 
 
 
 

Bijlagen:  1. Format ANBI transparantie gegevens.  
2. ANBI nieuwsbrief 

 


