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Aanvraagformulier autorisatie(s)
KVK Dataservice niet-openbare gegevens  
Handelsregister 

Uw autorisatie-aanvraag is voor KVK Dataservice Handelsregister
Uw aanvraag betreft: (kruis aan)

   Nieuwe autorisatie   Wijziging autorisatie(s)

Let op:
1. Er dient een geldige juridische onderbouwing te zijn, inclusief verwijzing naar relevante wet- of 

regelgeving waaruit blijkt dat de aanvraag rechtsgeldig is. Dit wordt getoetst.
2. KVK maakt via dit aanvraagformulier afspraken over het gebruik van niet-openbare gegevens. Juridisch 

gezien betekent dit dat een overeenkomst wordt gesloten en dat u, als u handelt voor een organisatie, 
bevoegd moet zijn om uw organisatie juridisch te mogen vertegenwoordigen. Als de organisatie alleen  
vertegenwoordigd kan worden door meerdere personen (gezamenlijke bevoegdheid), betekent dit dus 
dat het aanvraagformulier ook door meerdere personen moet worden ondertekend. KVK controleert 
de bevoegdheid op basis van de inschrijving in het Handelsregister of op basis van een in de 
Staatscourant gepubliceerd besluit (zoals een volmachtsbesluit, mandaatregister of mandaatbesluit). 
In het aanvraag formulier moet daarnaar worden verwezen. Organisatie-interne mandaatregelingen 
zijn niet geldig voor het verkrijgen van autorisaties op niet-openbare gegevens.

3. Er is een natte handtekening vereist en er dient een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aan-
vrager(s) te worden meegestuurd. Maak daarvoor een veilige kopie van het identiteitsbewijs. De foto 
en BSN weglakken en de naam, handtekening en ID-nummer goed zichtbaar houden. Na succesvolle 
afhandeling van uw aanvraag worden de kopieën van aangeleverde legitimatiebewijzen vernietigd.

4. Uw aanvraag wordt door KVK getoetst en kan worden afgewezen.
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Gegevens aanvrager
Organisatie
Naam: 

KVK-nummer: 

Vestigingsnummer: 

Straat huisnummer: 

Postcode plaats: 

De Organisatie wordt in dit aanvraagformulier vertegenwoordigd door: 
(Let op: deze persoon of personen dienen ook dit aanvraagformulier te ondertekenen).

Naam aanvrager(s): 

Functie(s): 

Mobiele nummer(s):  

E-mailadres(en): 

Toeganscode: 

Nummer(s) ID                              paspoort:     

   rijbewijs:    

De bevoegdheid van aanvrager(s) blijkt uit (kruis aan en vul aan):
   Het Handelsregister:     
   Een in de (digitale) Staatscourant gepubliceerd besluit: 
 (zoals een volmachtbesluit, mandaatregister of mandaatbesluit),  

 in het bijzonder: artikel (in te vullen nummer)   
  

 van (in te vullen: naam besluit of regeling zoals (digitaal)  

 gepubliceerd in Staatscourant)  
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IPA - Inzien gegevens als bedoeld in artikel 51, lid 1 Handelsregisterbesluit
Het betreft hier:
• Niet-openbare adressen van eigenaren, vennoten, maten en functionarissen

Ingediend door: (kruis aan)
  Een bestuursorgaan, als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, van de Algemene wet 

bestuursrecht;
 een advocaat;
 een deurwaarder;
 een notaris;
 Onze Minister van Veiligheid en Justitie ten behoeve van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van 

de Wet controle op rechtspersonen of ten behoeve van de uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000;
	 een	officier	van	justitie	ten	behoeve	van	de	opsporing	van	strafbare	feiten;
 de rijksbelastingdienst voor de uitvoering van zijn taken;
 het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen of de Sociale Verzekeringsbank, bedoeld in

  de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, of Onze Minister van Sociale Zaken en
  Werkgelegenheid voor de uitvoering van hun bij of krachtens wet opgedragen taken;

 burgemeesters en wethouders voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schulphulpverlening,
  Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
  werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
  zelfstandigen;

 het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ten behoeve van het
  geven van een advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
  door het openbaar bestuur en een bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, onderdeel a, 

van de Algemene wet bestuursrecht of rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 
1, onder a, van die wet, in het geval waarin hij bevoegd is tot toepassing van de Wet bevordering 
Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

 de Autoriteit Consument en Markt voor de uitvoering van haar taken;
 de raad van bestuur van de Autoriteit Financiële Markten voor de uitvoering van zijn taken;
 onze verantwoordelijke Minister als bedoeld in de Uitvoeringswet screeningsverordening 

buitenlandse directe investeringen, indien deze op grond van artikel 4, tweede lid, onderdeel a, van 
die wet gebruikmaakt van gegevens uit het Handelsregister;

 Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de colleges van burgemeester en 
wethouders voor hun taak, bedoeld in artikel 1.47a van de Wet kinderopvang.

IPP - Inzien gegevens als bedoeld in artikel 28, lid 1 Handelsregisterwet
Het betreft hier: (kruis aan)
  het burgerservicenummer van eigenaren, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene 

bepalingen burgerservicenummer; 
 het geslacht, de geboorteplaats en het geboorteland van eigenaren.

Ingediend door: (kruis aan)
 een bestuursorgaan in het kader van de uitoefening van zijn wettelijke taak of bevoegdheid

  een rechtspersoon met een overheidstaak als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet 
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in het kader van de uitoefening van 
zijn wettelijke bevoegdheid
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Wettelijke taak of bevoegdheid: (kruis aan en vul aan)
Aanvrager verklaart namens de Organisatie de gevraagde gegevens nodig te hebben op grond van:

 de volgende wettelijke bepaling, te weten  

	specifiek	genoemd	in	artikel,	te	weten	  

Ondergetekende verklaart en garandeert namens de Organisatie,
•  dat het aanvraagformulier volledig, juist en naar waarheid is ingevuld;
•  bevoegd te zijn om dit formulier voor Organisatie in te dienen en om deze juridisch te vertegenwoordigen 

en te binden;
•  KVK direct schriftelijk te informeren indien ondergetekende deze hoedanigheid of enige andere volmacht/

mandaat in dezen verliest, of indien blijkt dat de Organisatie niet meer kan worden aangemerkt als 
bevoegde instantie of autoriteit;

•  dat de te leveren niet-openbare gegevens uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van die wet-
telijke taken van Organisatie, in lijn met hetgeen is bepaald in de Handelsregisterwet- en regelgeving 
(de Handelswet- en regelgeving bepaalt voor diverse niet-openbare gegevens dat deze slechts voor 
hele	specifieke	wettelijke	taken	mogen	worden	gebruikt);

•  dat daarom technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen om te waarborgen 
dat de niet-openbare gegevens niet worden gedeeld met of kunnen worden ingezien door personen 
verbonden aan Organisatie (zoals werknemers) welke niet zijn belast met de uitvoering van die wet-
telijke taken van de Organisatie waarvoor de niet-openbare gegevens zijn benodigd of met andere 
personen of organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn/haar wettelijke taken;

•  ervan op de hoogte te zijn dat verkregen  toegangsmiddelen en -codes aan Organisatie verbonden 
zijn en niet overdraagbaar zijn. Eventuele persoonsgebonden toegangsmiddelen en -codes zijn strikt 
per soonlijk en moeten direct worden geblokkeerd indien de betreffende persoon niet meer voor 
Organisatie werkzaam is of indien deze persoon niet meer is belast met de uitvoering van die wette-
lijke taken waarvoor de niet-openbare gegevens zijn benodigd. Daar dient KVK per direct over te 
worden geïnformeerd;

•  dat de Organisatie zich ervan bewust is dat naleving van bovenstaande voorwaarden voor KVK van 
essentieel belang is, omdat het gaat om privacygevoelige, niet-openbare gegevens, en dat Organisatie 
daarom volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is in het geval deze voorwaarden niet worden nage-
leefd. Het is KVK toegestaan om de levering van niet-openbare gegevens per direct te staken, om 
nieuwe aanvragen te weigeren en om eventuele nog lopende overeenkomsten met Organisatie 
tussentijds op te zeggen of te ontbinden als Organisatie een of meer voorwaarden niet nakomt.



Ondertekening

Naam Organisatie: 

Namens deze:
Naam Aanvrager(s): 

Datum: 

Handtekening(en) (‘nat’): 

Verzenden aanvraag
U kunt het volledig ingevulde aanvraagformulier met alle benodigde documenten per post sturen aan KVK, 
t.a.v.	Centrale	Productie	/	Profielenbeheer,	Postbus	191,	3440	AD	Woerden.	Wilt	u	gebruikmaken	van	de	
beveiligde bestandsuitwisselingsdienst mSafe, stuur dan een verzoek daarvoor aan profielen@kvk.nl.

mailto:profielen%40kvk.nl?subject=
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