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Aan: alle colleges van kerkvoogden en diaconieën 
 
 
  
 
 
 
Betreft:  Publicatie financiële ANBI gegevens over 2020 vóór 1 juli 2021 
 
Veenendaal, mei 2021 
 
Geachte colleges van kerkvoogden en diaconieën,  
 
Kerkgenootschappen moeten vanaf 1 januari 2016 elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2013 
financieel verantwoorden op internet. De boekjaren van kerkgenootschappen lopen van 1 januari tot en 
met 31 december. De financiële verantwoording van het boekjaar 2020 moet uiterlijk 6 maanden na 
afloop van dat boekjaar gepubliceerd worden. 
 
We herinneren u er aan dat op uiterlijk 1 juli 2021 de financiële gegevens over het boekjaar 2020 
gepubliceerd moeten zijn. 
 
Kerkgenootschappen hoeven alleen een samenvatting van de staat van baten en lasten te publiceren. 
Dus geen balans. Stichtingen Vermogensbeheer moeten wel een balans publiceren. 
 
Let op: 
In het voorjaar heeft de Belastingdienst aan alle kerkvoogdijen en diaconieën een brief verstuurd 
waarin vermeldt stond dat vanaf 1-1-2021 het verplicht werd om een standaardformulier van de 
Belastingdienst te gebruiken voor publicatie. Echter door de Belastingdienst is bevestigd dat het huidige 
format gebruikt kan blijven worden. Wel moet daar het nummer van de Kamer van Koophandel aan 
toegevoegd worden. Het aangepaste format treft u bijgaand aan.  
 
Verder enkele belangrijke aandachtspunten: 

- Wijzig de link van het internetadres waar de ANBI informatie gepubliceerd staat NIET. Deze link 
is namelijk opgenomen in het ANBI register van de Belastingdienst. 

- Controleer of de link waar de ANBI gegevens gepubliceerd staan overeen komt met de link 
zoals vermeld in het ANBI register van de Belastingdienst 
(https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/).  

- Lees de ANBI-nieuwsbrief van de HHK zorgvuldig door. De meest actuele versie van de 
nieuwsbrief kunt u altijd vinden op de website 

- De landelijke kerk moet aan kunnen tonen, en rapporteren, dat aan deze toezichtfunctie is 
voldaan (het zogenoemde toezicht op toezicht). Plaatselijke ANBI instellingen (gemeente / 
diaconie) moeten daarom aan de toezichthouder (de landelijke kerk) verklaren dat zij aan de 
wettelijke ANBI voorwaarden hebben voldaan. Voor gemeenten wordt de ANBI verklaring aan de 
kerkvoogdijen toegezonden. 
In verband met bovenstaande verzoeken wij u om de bijgevoegde verklaring in te vullen, te 
ondertekenen en digitaal te retourneren aan anbi@hhk.nl. 

 
Graag vertrouwen we u met deze informatie van dienst te zijn geweest. Voor vragen of aanvullende 
informatie kunt u contact opnemen met Gertjan van de Craats, anbi@hhk.nl. 
 
Met vriendelijk groet, 
J. ten Klooster 
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