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Betreft:  aanvraag LEI 
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Geacht college,   
 
Deze brief is voor u van belang als uw gemeente of diaconie belegt in aandelen en/of in obligaties. In dat 
geval dient u vanaf 3 januari 2018 over een zgn. “Legal Entity Identifier” (LEI) te beschikken en dit te 
hebben doorgegeven aan uw bank.  
 
In Nederland is ervoor gekozen om de afgifte van LEI’s te regelen via de Kamer van Koophandel en te 
koppelen aan een vermelding van de aanvrager in het handelsregister. Echter, omdat plaatselijke 
gemeenten en diaconieën niet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
was het niet mogelijk om een LEI-nummer aan te vragen. 
 
Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen hebben in dat register een bij wet vastgelegde, 
specifieke positie. Deze positie houdt in dat alleen het landelijke kerkgenootschap staat ingeschreven in 
het handelsregister, gemeenten en diaconieën zijn niet tot deze inschrijving verplicht.  
 
De besprekingen om tot een voor kerkgenootschappen hanteerbare oplossing te komen hebben helaas 
aanzienlijk langer geduurd dan verwacht. De oplossing voor het aanvragen van een LEI die nu is 
gevonden bestaat eruit dat er per kerkgenootschap een groepsgewijze aanvraag LEI kan worden 
gedaan. Om gebruik te maken van deze aanvraag is het nodig dat u het bijgevoegde aanvraagformulier 
LEI invult.  
 
Uw gemeente of diaconie dient geregistreerd te zijn in het ANBI-register van de Belastingdienst, omdat 
voor de landelijk afgesproken regeling het ANBI-register van de Belastingdienst als verificatiebron wordt 
gebruikt. Het is dus niet nodig dat u zich inschrijft in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.   
Omdat het ANBI-register van de Belastingdienst als verificatiebron wordt gebruikt, dient u in het 
aanvraagformulier de naam van de gemeente of diaconie, het RSIN- nummer en de vestigingsplaats in 
te vullen, precies zoals deze gegevens in het ANBI-register van de Belastingdienst zijn opgenomen.  
U kunt de tenaamstelling raadplegen op de website van de Belastingdienst. Zie 
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/.  
 
Om mee te kunnen doen aan de groepsgewijze aanvraag van een LEI dient u bijgaand aanvraagformulier 
volledig en juist in te vullen en per omgaande, maar uiterlijk 27 november a.s. retour te zenden naar 
het kerkelijk bureau. U kunt het formulier ondertekenen, printen en vervolgens gescand toezenden aan: 
mjanssen@hhk.nl of per post toesturen aan het kerkelijk bureau, t.a.v. J.M. Janssen, Vendelier 51D, 
3905 PC  Veenendaal.  
 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
mailto:mjanssen@hhk.nl


U krijgt dan het LEI per e-mail toegezonden op het in uw aanvraagformulier vermelde e-mailadres. Door 
ondertekening verplicht u zich tot betaling van de verschuldigde kosten. U ontvangt hiervoor een factuur 
van de kamer van koophandel.  
 
Voor vragen over deze brief kunt u terecht bij J.M. Janssen, mjanssen@hhk.nl of 0318-505541.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
J. ten Klooster 
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