
15 november 2021

Aanvraagformulier autorisatie(s)
KVK Online niet-openbare en/of terugmelden 
discrepanties UBO-registergegevens

Uw autorisatie-aanvraag is voor UBO-register Online
U heeft per persoon een toegangscode voor dit online kanaal nodig 

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.
5. In het beheer van uit te geven autorisaties maakt KVK onderscheid tussen primaire autorisaties en 

gedelegeerde autorisaties. Een primaire autorisatie kan alleen verstrekt worden aan een in de wet- en 
regelgeving genoemde beroepsbeoefenaar of organisatie. 
Een gedelegeerde autorisatie kan alleen verstrekt worden aan een medewerker die werkt voor een bij 
ons bekende primair geautoriseerde organisatie of beroepsbeoefenaar.
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September 2020

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): 

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)  

Contactpersoon:
(alleen bij meer dan 25 toegangscodes, wordt bevoegd om toekomstige mutaties in verleende 
autorisaties aan KVK door te geven)

Naam: 

Mobiele nummer:  

E-mail: 

Toegangscode: 

Nummer(s) ID                              paspoort:       rijbewijs:  
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Autorisaties
UBOB2 — Openbare UBO-gegevens inclusief afgeschermde UBO-gegevens als bedoeld in artikel 51b 
Handelsregisterbesluit 2008

Ingediend door (kruis aan):
 Financiële inlichtingeneenheid
 een bevoegde autoriteit zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 Handelsregisterwet 2007 in samenhang met 

artikel 51a Handelsregisterbesluit 2008
	 een	bank	of	andere	financiële	onderneming	als	bedoeld	in	artikel	1a	lid	2	en	3	van	de	Wet	ter	
voorkoming	van	witwassen	en	financieren	van	terrorisme

 een natuurlijke persoon is zoals bedoeld in artikel 1a, lid 4 sub d van de Wet ter voorkoming van 
witwassen	en	financieren	van	terrorisme

UBOB3 — Inzage in de niet-openbare UBO-registergegevens als bedoeld in artikel 28 lid 2 
Handelsregisterwet 2007
De niet-openbare gegevens uit het UBO-register zijn de gegevens zoals genoemd in artikel 15a lid 2 a, b 
en d van de Handelsregisterwet 2007 en de in lid 3 van dat artikel genoemde bescheiden.

Ingediend door (kruis aan):
 Financiële inlichtingen eenheid
 een bevoegde autoriteit zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 Handelsregisterwet 2007 in samenhang 

met artikel 51a Handelsregisterbesluit 2008

UBOT1 — Terugmelding van een discrepantie tussen het UBO-gegeven uit het Handelsregister en uit 
anderen hoofde verkregen gegevens op basis van de verplichting zoals vastgelegd in artikel 10c Wet 
ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Ingediend door (kruis aan):
	 Een	bank,	een	andere	financiële	onderneming	volgens	artikel	1a	lid	1	Wet	ter	voorkoming	witwassen	
en	financieren	terrorisme,	alsmede	op	de	ingevolge	artikel	1a	lid	4	Wet	ter	voorkoming	witwassen	
en	financieren	terrorisme	aangewezen	natuurlijke	personen,	rechtspersonen	of	vennootschappen	
handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten

UBOT2 — Terugmelding van een discrepantie tussen het UBO-gegeven uit het Handelsregister en uit 
anderen hoofde verkregen gegevens op basis van de verplichting zoals vastgelegd in artikel 28 lid 2 
en artikel 38a Handelsregisterwet 2007

Ingediend door (kruis aan):
 Financiële inlichtingen eenheid 
 Een bevoegde autoriteit zoals bedoeld in artikel 28 lid 2 Handelsregisterwet 2007 in samenhang met 

artikel 51a Handelsregisterbesluit 2008
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Autorisatievoorwaarden
• Deze autorisatievoorwaarden zijn van toepassing op het verstrekken, gebruiken en beëindigen 

van autorisaties die de gebruiker ontvangt in het kader van de handelsregisterwetgeving (zowel 
Handelsregisterwet als Handelsregisterbesluit). 

• De organisatie of zijn medewerkers mogen de autorisaties uitsluitend gebruiken in de hoedanigheid 
die het verkrijgen van de autorisatie rechtvaardigt gelet op de gevoeligheid van de verwerkte 
gegevens, die onder omstandigheden niet openbaar zijn.

• De organisatie heeft aantoonbaar technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen 
om te waarborgen dat de te verwerken gegevens alleen hiervoor worden gebruikt en niet voor andere 
doeleinden. 

• KVK dient direct schriftelijk te worden geïnformeerd als één of meerdere gebruikers binnen de 
organisatie geen recht meer hebben op de autorisaties, bijvoorbeeld omdat er geen bevoegde 
beroepsbeoefenaren zoals genoemd in artikel 51 Handelsregisterbesluit meer werkzaam zijn 
of omdat de organisatie geen bevoegd bestuursorgaan meer is als genoemd in artikel 28 
Handelsregisterwet.

• De organisatie is ervan op de hoogte dat verkregen toegangsmiddelen en -codes strikt persoonlijk en 
niet overdraagbaar zijn. De organisatie zorgt dat persoonsgebonden toegangsmiddelen en -codes niet 
meer (kunnen) worden gebruikt als de betreffende gebruiker niet meer voor de organisatie werkzaam is.

• De organisatie is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de naleving van deze voorwaarden. 
Het is KVK toegestaan om autorisaties te beëindigen en om nieuwe aanvragen tot autorisatie te 
weigeren als de organisatie een of meer van deze voorwaarden niet nakomt.

• KVK heeft het recht om deze autorisatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Als KVK (een gedeelte 
van) de autorisatievoorwaarden wijzigt, zal KVK deze gewijzigde autorisatievoorwaarden aan de 
organisatie ter beschikking stellen.

• Deze autorisatievoorwaarden laten de mogelijke toepasselijkheid van andere gebruiksvoorwaarden 
van KVK onverlet, zoals de gebruiksvoorwaarden die gelden bij verstrekking en gebruik voor 
handelsregistergegevens.  

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 Organisatie en de in de bijlage 

genoemde personen 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.
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Ondertekening

Naam Organisatie: 

Namens deze: 
Naam Aanvrager(s): 

Functie(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.
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Bijlage: lijst met geautoriseerden
Voor de volgende personen wordt een autorisatie aangevraagd. Voor primair geautoriseerde 
beroepsbeoefenaren zoals advocaat, notaris of deurwaarder wordt gevraagd het persoonlijk registratie/
lidmaatschapsnummer bij de beroepsvereniging in te vullen. Voor gedelegeerd geautoriseerde 
medewerkers hoeft dit niet.

U mag dit blad herhalen; totaal aantal personen :  

Persoon

Initialen en Naam

E-mail

Toegangscode

Referentie

Autorisatie(s)

Registratienummer*

Persoon

Initialen en Naam

E-mail

Toegangscode

Referentie

Autorisatie(s)

Registratienummer*

Persoon

Initialen en Naam

E-mail

Toegangscode

Referentie

Autorisatie(s)

Registratienummer*



Persoon

Initialen en Naam

E-mail

Toegangscode

Referentie

Autorisatie(s)

Registratienummer*

Persoon

Initialen en Naam

E-mail

Toegangscode

Referentie

Autorisatie(s)

Registratienummer*

Persoon

Initialen en Naam

E-mail

Toegangscode

Referentie

Autorisatie(s)

Registratienummer*

*  beroepsbeoefenaren moeten hier hun registratie/lidmaatschapsnummer invullen waaronder zij  
 geregistreerd staan bij hun beroepsvereniging.
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