Aanvraagformulier LEI ten behoeve van gemeenten of
diaconieën behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
Lees eerst de toelichting bij dit formulier

1. De navolgende kerkelijke rechtspersoon vraagt een LEI aan (officiële benaming, zoals ook in anbiregister staat
vermeld) (aankruisen wat van toepassing is: diaconie of gemeente)
Diaconie van de

gemeente/kerk te
gemeente/kerk te

2. RSIN, zoals voorkomend in anbiregister:
3. Vestigingsplaats, zoals voorkomend in anbiregister:
4. Contactgegevens
(aankruisen wat van toepassing is)
bezoekadres: adres van kerkelijk bureau, – indien aanwezig ter plaatse – of ander kantooradres dat voor
correspondentie met gemeente of diaconie wordt gebruikt
Adres

postcode

woonplaats

Indien niet beschikbaar:
Correspondentieadres waarmee in het kader van deze LEI aanvrage kan worden gecorrespondeerd
(wordt niet in openbare bron opgenomen).
Adres

postcode

woonplaats

5. Emailadres: dat voor correspondentie kan worden gebruikt:
(belangrijk omdat LEI aan dit mailadres zal worden toegezonden)

(bijv. j.versluis@xs4all.nl)

6. Ondergetekende verklaart dat
> Aanvrager de verschuldigde kosten (eerste aanvrage € 65 ex btw, jaarlijkse verlenging € 40 ex btw) op eerste
verzoek van de kamer van koophandel zal voldoen,
> Aanvrager heeft kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden LEI zoals deze vermeld staat op:
https://www.kvk.nl/download/Algemene%20voorwaarden%20LEI%20Nederlands%20170829_tcm109-447931.pdf
> Ingestemd wordt met deze wijze aanvrage via het eigen kerkgenootschap en de daartoe benodigde uitwisseling
van gegevens tussen kerkgenootschap, CIO en Kamer van Koophandel.
7. Ondertekening
Naam aanvrager (voornaam en achternaam) (bevoegd krachtens eigen statuut of kerkorde)
Voornaam:
Achternaam:
Namens
college van diakenen van de 		

gemeente/kerk te

					

_

college van kerkrentmeesters van de 			

gemeente/kerk te

					

_

Functie (zoals secretaris of penningmeester) _______________________________________________________________
Bereikbaar onder telef. nr (tbv deze aanvrage)______________________________________________________________
Naam _____________________________________

Handtekening

Toelichting: op het aanvraagformulier LEI voor kerkelijke rechtspersonen:
1. Een LEI is nodig ten behoeve van financiële transacties inzake aandelen, obligaties of derivaten, ter voldoening
aan de wettelijke verplichtingen vanaf 3 januari 2018.
Als uw instelling niet te maken heeft met deze transacties is er op dit moment geen reden bestaat om een LEI
aan te vragen.
2. Naam rechtspersoon: de officiële naam invullen zoals deze luidt op grond van de kerkorde van de Protestantse Kerk
en ook vermeld is in het anbi-register.
Zie daarvoor www.belastingdienst.nl zoeken op “anbiregister”.
Bijv. geen PKN-gemeente te Utrecht, maar: Protestantse gemeente te Utrecht, Gereformeerde Kerk te Nijkerk,
Diaconie van de hervormde gemeente te Harderwijk
3. Bezoek-of correspondentieadres:
> als u ter plaatse over een kerkelijk bureau of postadres beschikt, dan dit graag invullen.
> Indien dit niet beschikbaar is: dan graag een correspondentieadres.
NB: aan alle gemeenten van de Protestantse Kerk is gevraagd om in een speciale LRP-pagina contactgegevens voor
de colleges van kerkrentmeesters en voor de colleges van diakenen in te vullen. Gebruik bij voorkeur deze contactgegevens
4. Verschuldigde kosten: door ondertekening van dit formulier verklaart de aanvrager dat deze kosten accoord zijn
en op eerste verzoek zullen worden voldaan. U ontvangt een factuur van de Kamer van Koophandel.
5. Ook wordt ingestemd met deze wijze van aanvragen en de daartoe omschreven uitwisseling van gegevens.
6. Het LEI-nummer wordt door de Kamer van koophandel rechtstreeks toegezonden aan het in het aanvraagformulier
vermelde emailadres.
7. de aanvrager blijft zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het LEI aan de bankinstelling, waar men rekeningen
aanhoudt.
Voor evt. vragen kunt u kontakt opnemen met de afdeling gemeentecontacten van het Protestants Landelijk
Dienstencentrum te Utrecht (tel. 030 - 880 18 80, bereikbaar maandag t/m donderdag tot 21 uur ’s avonds,
vrijdags tot 16 uur).

