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Legal entity under public law

Details of the legal entity under public law

1.1  Indicate here the type of legal entity under public law that you wish to register.
  (you may only tick one answer)

    ministry (of the state)
  
    departmental agency (of the state)
  
    province

    municipality

    water board

    a body granted powers under the Constitution

    autonomous administrative authority (ZBO)

    advisory board

    legal entity with a statutory task (RWT)

    university or university hospital

    public body based on a joint scheme

   operating entity

2.1 Details of the legal entity under public law:

  name 

2.2  Is the legal entity under public law already known to the Tax Authorities (Belastingdienst)?
   no
      yes
    namely under the number 

2.3 Activities of the legal entity under public law:

2
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This section will be completed by  
the Chamber of Commerce

Date of receipt

Registration date

Chamber of Commerce (KVK) number

Any questions?
If you have any questions (e.g. 
about completing this form), 
visit KVK.nl/english or call the 
Chamber of Commerce. 

If you make a mistake while com-
pleting the form, simply cross out 
the wrong answer and write in the 
proper answer. 
Be sure to also add your signature 
to any changes. 

Why register?
Registration of companies and 
legal entities is mandatory under 
the Commercial Registers Act 
[Handelsregisterwet].  
The information that you provide 
on this form will be entered into 
the Commercial Register. The 
register is public: other people 
will be able to retrieve your infor-
mation, and you will also be able 
to retrieve information on other 
companies, e.g. your potential 
trade partners. In this way, the 
Commercial Register helps 
provide security in conducting 
business. 

Why this form?
This form is for the registration of 
a legal entity under public law in 
the Commercial Register. 

If the legal entity under public law 
also conducts business activities, 
the company of the legal entity 
must be registered separately 
using the ‘Company of a legal enti-
ty’ form. Register officials of the 
legal entity under public law using 
the ‘Registration of an official for a 
legal entity under public law’ form. 

25 Registration
Legal entity under public law

Notes on 2.3 
This question concerns the 
actual activities, and not the 
objective, of the legal entity 
under public law.

Notes on  2.2 
Possibly the public corpora-
tion is already known to the 
Tax Authorities with a tax 
or VAT number. In this case, 
specify that number.

http://kvk.nl/english


x
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2.6 Does the legal entity have a separate postal address?
no
     yes

the P.O. Box/mailing address is

2.5 The visiting address of the 
legal entity under public law is

2.7 What is the telephone number, fax number, www-, email address and message box name of  
the legal entity under public law?

telephone number 1

telephone number 2

fax number

internet address (www-address)

email address

message box name
‘By registering the Message Box name in the Commercial Register, the legal entity under public law is known to be sufficiently accessible  
 for receiving electronic messages of public authorities in the 'Message Box for businesses’. 

Signature

3.1 The undersigned declares that this form has been completed truthfully.

surname and initial(s)

  date

  signature

3

Details of the legal entity under public law (cont’d)2

Notes on 2.5 
If the legal entity under 
public law has no registered 
office, enter the legal entity’s 
contact address here. This 
must not be a P.O. Box.

Notes on 2.6 
It is possible that mail 
will need to be sent to an 
address other than the 
address of the legal entity, 
such as a P.O. Box. If this is 
the case, enter the relevant 
address here.

Notes on 2.7 
The Message Box for busi-
nesses is a secure e-mail 
system that allows digital 
messages be exchanged 
with government agencies. 
By registering your Message 
Box name in the Commercial 
Register, the legal entity 
under public law receives 
messages from certain 
governmental agencies in 
the Message Box and not by 
paper mail.  

Notes on 3.1
This form can only be signed 
by a member of the execu-
tive body of the legal entity 
under public law.

Notes on 4.1 
The Chamber of Commerce 
records your data in the 
Commercial Register for legal 
purposes. Other users are 
able to consult these records. 
If you do not want to receive 
unsolicited advertising by mail 
or door-to-door sales at the 
registered address after being 
added to the Commercial 
Register, you can activate the 
Non-Mailing Indicator (NMI). 
Users are informed of this and 
are required to comply.

2.4 Does the legal entity have a registered office?
no

         yes
Go to question 3 (Signature). 
Provide the details of the registered office using the form ‘Registering an office for a legal entity'.

Non-Mailing-Indicator4

4.1 The data in the Chamber of Commerce Commercial Register enables existing and potential customers, suppliers and 
business partners to approach you.

Our business/organisation does not wish to receive unsolicited advertising by mail or door-to-door sales at the 
registered address.

Proceed with question 5 
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Other forms to be completed

Notes on 6.1 – 6.4 
Use these questions to 
check whether all forms 
required for the registration 
of the legal entity under  
public law have been com-
pleted. 

6.1 Does the legal entity under public law conduct its own business activities?
    no
        yes
     Register the company using the ‘Registration of a company of a legal entity’ form (No. 8).
     You must also register the officials using the ‘Registration of an official for a legal entity under public law’ form (No. 26).
      If you have not received the necessary form(s), you can download them from KVK.nl or request them from  
      the Chamber of Commerce.

6.2 Does the legal entity under public law have any representatives authorised to perform legal acts under private law?
    no
        yes
     Register authorised representatives using the ‘Additional information’ form (No. 18).
      If you have not received the necessary form(s), you can download them from KVK.nl or request them from  
      the Chamber of Commerce.

6.3 Does the legal entity have any branches that carry out business activities?
    no
        yes
     Register each branch using the ‘Registration of a company branch’ form (No. 9). 
      If you have not received the necessary form(s), you can download them from KVK.nl or request them from  
      the Chamber of Commerce.

6.4 Does the legal entity have any branches that do not carry out business activities?
    no
        yes
     Register each office using the ‘Registering an office for a legal entity’ form (No. 9a). 
      If you have not received the necessary form(s), you can download them from KVK.nl or request them from  
      the Chamber of Commerce.

Checks

Notes on 7.1 
Here you can check wheth-
er all forms and enclosures 
required for the registration 
of the legal entity under 
public law have been com-
pleted. 

7.1  After completing and signing this form please send it to the Chamber of Commerce. 
  For addresses see KVK.nl/posthandelsregister.

  If necessary, also send:
• one or more forms for the registration of

 ⸰ a company
 ⸰ executive staff members
 ⸰ multiple branches that carry out business activities
 ⸰ multiple branches that do not carry out business activities

  In certain cases, the Chamber of Commerce may request additional supporting documentation. When this form and  
  the necessary enclosures have been received and approved by the Chamber of Commerce, the legal entity under public  
  law will be listed in the Commercial Register. The Chamber of Commerce will inform you of your registration number as  
  soon as possible. If any of the above details change, you are legally required to inform the Chamber of Commerce of  
  the changes within one week.
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5.1 Does the company/legal person make manpower available   no  
  in the sense of the Act Waadi? (non-business)   yes

Information under the Act Waadi5

https://www.kvk.nl/english/registration/forms-for-registration-and-reporting-changes/
https://www.kvk.nl/english/registration/forms-for-registration-and-reporting-changes/
https://www.kvk.nl/english/registration/forms-for-registration-and-reporting-changes/
https://www.kvk.nl/english/registration/forms-for-registration-and-reporting-changes/
http://KVK.nl/posthandelsregister
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Publiekrechtelijke rechtspersoon

Gegevens van de publiekrechtelijke rechtspersoon

1.1  Kruis hier aan om welke publiekrechtelijke rechtspersoon het gaat.
  (slechts één antwoord mogelijk)

	 	 		 ministerie	−	de	staat

	 	 		 baten	en	lastendienst	−	de	staat

    provincie

    gemeente

    waterschap

    lichaam met bevoegdheid krachtens de Grondwet

    zelfstandig bestuursorgaan (zbo)

    adviescollege

    rechtspersoon met wettelijk taak (rwt)

    universiteit of academisch ziekenhuis

    openbaar lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling

   bedrijfsvoeringsorganisatie

2.1 Wat zijn de gegevens van de publiekrechtelijke rechtspersoon?

  naam 

2.2 Is de publiekrechtelijke rechtspersoon al bekend bij de Belastingdienst?
    nee
        ja
     namelijk onder het nummer

2.3 Wat zijn de activiteiten van de publiekrechtelijke rechtspersoon?

2

1

Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld.

Datum ontvangst

Datum inschrijving

KVK-nummer

Vragen?
Kijk op KVK.nl of bel de Kamer 
van Koophandel (KVK) als u nog 
vragen heeft. Bijvoorbeeld over 
het invullen van dit formulier.

Als u een vergissing maakt bij 
het invullen, dan kunt u het foute 
antwoord doorhalen en het 
goede antwoord erbij zetten.
Plaats hierbij wel uw handtekening.

Waarom het Handelsregister?
Het inschrijven van onder- 
nemingen en rechtspersonen 
is verplicht op grond van de 
Handelsregisterwet.  
De gegevens die u op dit formulier 
invult, worden opgenomen in het 
Handelsregister. Dit is openbaar: 
anderen kunnen uw gegevens 
natrekken en ook u kunt gegevens 
opvragen van ondernemingen 
waarmee u bijvoorbeeld zaken 
wilt doen.  
Zo draagt het Handelsregister 
bij tot zeker zakendoen.

Waarom dit formulier?
Dit is een formulier om een 
publiekrechtelijke rechtspersoon in 
het Handelsregister in te schrijven.  
 
Wanneer de publiekrechtelijke 
rechtspersoon commerciële  
activiteiten uitoefent, moet tevens 
de onderneming van de publiek-
rechtelijke rechtspersoon worden 
ingeschreven. Dit doet u met een 
formulier ‘Onderneming van een 
rechtspersoon’. Functionarissen 
van de publiekrechtelijke rechts-
persoon schrijft u in met een 
formulier ‘Inschrijving functionaris 
voor een publiekrechtelijke rechts-
persoon’. 

25 Inschrijving
Publiekrechtelijke rechtspersoon

Het gaat om de daadwerke-
lijke activiteiten en niet om 
de doelstelling van de publiek-
rechtelijke rechtspersoon.

Toelichting 2.3

Toelichting 2.2
Mogelijk heeft de publiek-
rechtelijke rechtspersoon  
al een fiscaal- of btw- 
nummer. Geef dat dan hier-
naast op. 
 

http://kvk.nl
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2.6 Is er een afwijkend postadres voor de publiekrechtelijke rechtspersoon?
 nee

 ja
dit postbus- of correspondentie-adres is

2.5 Het bezoekadres van de  
publiekrechtelijke rechtspersoon is

2.7 Wat is het (mobiele) telefoonnummer, faxnr, www- , e- mailadres en de berichtenboxnaam publiekrechtelijke rechtspersoon?

  telefoonnummer 1

  telefoonnummer 2

  faxnummer

  internetadres (www-adres)

e-mailadres

  naam berichtenbox
 Door registratie van de berichtenboxnaam in het Handelsregister maakt de publiekrechtelijke rechtspersoon kenbaar dat zij voldoende  
 bereikbaar is voor het ontvangen van elektronische berichten van overheidsinstanties in de ‘berichtenbox voor bedrijven’.

Ondertekening van dit formulier

Toelichting 3.1 3.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

achternaam en voorletter(s)

  datum

  handtekening

Dit formulier kan onder- 
tekend worden door een lid 
van het besturend orgaan 
van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon of een ander 
die daartoe gemachtigd is. 

x
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Vervolg Gegevens van de publiekrechtelijke rechtspersoon2

Toelichting 2.5 
Wanneer de publiekrechtelijke 
rechtspersoon geen vesti-
gingen heeft geeft u hier het 
adres op waar de rechtsper-
soon bereikbaar is. Dit mag 
geen postbusadres zijn.

Toelichting 2.6 
Mogelijk moet de post 
naar een ander adres 
worden gezonden dan het 
bezoekadres van de publiek-
rechtelijke rechtspersoon. 
Bijvoorbeeld naar een post-
busadres. In dat geval kunt u 
dat hiernaast opgeven. 

Toelichting 2.7 
De berichtenbox voor bedrij-
ven is een beveiligd e-mail-
systeem waarmee digitaal 
berichten kunnen worden 
uitgewisseld met overheids-
instanties.  
Door registratie van uw 
berichtenboxnaam in het 
Handelsregister ontvangt 
de onderneming berichten 
van bepaalde overheidsin-
stanties in de berichtenbox 
en niet meer op papier via 
de post.  
Zie voor meer informatie  
berichtenbox. 

2.4 Heeft de publiekrechtelijke rechtspersoon een vestiging?
 nee

 ja
Ga naar vraag 3, Ondertekening. 
De gegevens van de vestiging geeft u op met een formulier ‘Inschrijving vestiging van een rechtspersoon’.

Informatie en adresbestanden4
Toelichting 4.1
KVK registreert uw gegevens 
voor rechtszekerheidsdoel-
einden in het Handelsregister. 
Deze gegevens kunnen aan 
geïnteresseerden worden 
geleverd in een adresbestand. 
U kunt aangeven dat u hierop 
geen prijs stelt.  
Uw gegevens worden dan 
niet verstrekt aan partijen die 
adresbestanden gebruiken 
voor direct marketingdoelein-
den. Andere afnemers wor-
den gewezen op het verbod 
tot het gebruik van deze gege-
vens voor direct marketing.

4.1 Met adresbestanden uit het Handelsregister van KVK kunnen (potentiële) klanten,  
leveranciers en zakenpartners u benaderen.

Onze onderneming / organisatie wil niet dat onze gegevens gebruikt worden door derden voor  
direct marketingdoeleinden.

 Ga door naar vraag 5.

https://ondernemersplein.kvk.nl/berichtenbox-voor-bedrijven/
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Andere in te vullen formulieren

Toelichting 6.1 t/m 6.4
Met deze vragen kunt u con-
troleren of alle formulieren 
die voor de inschrijving van 
de publiekrechtelijke rechts-
persoon van belang zijn, zijn 
ingevuld. 

6.1 Oefent de publiekrechtelijke rechtspersoon zelf commerciële activiteiten uit?
    nee
        ja
     Geef de onderneming op met formulier 8, ‘Inschrijving onderneming van een rechtspersoon’.
     Geef de functionarissen op met formulier 26, ‘Inschrijving functionaris voor een publiekrechtelijke rechtspersoon’.
  Als u hiervoor geen formulier(en) heeft ontvangen, download deze dan via KVK.nl of vraag deze aan bij KVK.

6.2 Zijn er door de publiekrechtelijke rechtspersoon volmachten verleend voor het verrichten van  
  privaatrechtelijke handelingen?
    nee
        ja
     Geef de personen die een volmacht hebben op met het formulier ‘Aanvulling’ (formulier 18).
  Als u hiervoor geen formulier(en) heeft ontvangen, download deze dan via KVK.nl of vraag deze aan bij KVK.

6.3 Heeft de publiekrechtelijke rechtspersoon vestigingen met commerciële activiteiten?
    nee
        ja
     Geef iedere vestiging op met het formulier ‘Inschrijving vestiging van een onderneming’ (formulier 9). 
  Als u hiervoor geen formulier(en) heeft ontvangen, download deze dan via KVK.nl of vraag deze aan bij KVK.

6.4 Heeft de publiekrechtelijke rechtspersoon vestigingen zonder commerciële activiteiten?
    nee
        ja
     Geef iedere vestiging op met het formulier ‘Inschrijving vestiging van een rechtspersoon’ (formulier 9a). 
  Als u hiervoor geen formulier(en) heeft ontvangen, download deze dan via KVK.nl of vraag deze aan bij KVK.

Ter controle

Hiernaast kunt u controleren  
of alle formulieren en bij- 
lagen die voor de inschrijving 
van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon van belang 
zijn, zijn bij gevoegd. 

Toelichting 7.1 7.1  Stuur dit formulier a.u.b. ingevuld en ondertekend naar KVK. 
  Voor het adres zie KVK.nl/posthandelsregister.

  Eventueel meesturen:
• één of meer formulieren ten behoeve van de opgave van:

 ⸰ een onderneming;
 ⸰ functionarissen;
 ⸰ meerdere vestigingen met commerciële activiteiten;
 ⸰ meerdere vestigingen zonder commerciële activiteiten.

KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende bewijsstukken vragen. Wanneer dit formulier met de noodzakelijke 
bijlagen door KVK is ontvangen en akkoord bevonden, wordt de publiekrechtelijke rechtspersoon ingeschreven in het 
Handelsregister. KVK bericht u zo spoedig mogelijk over het inschrijfnummer. Wanneer één of meer van bovenstaande 
gegevens veranderen, bent u wettelijk verplicht deze binnen één week door te geven aan KVK.

6

7

5 Informatie op grond van de Wet Waadi

5.1 Worden er vanuit de onderneming/rechtspersoon arbeidskrachten      nee  
  ter beschikking gesteld in de zin van de Wet Waadi? (niet-bedrijfsmatig)            ja

http://kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijziging-doorgeven/formulieren-handelsregister/
http://kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijziging-doorgeven/formulieren-handelsregister/
http://kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijziging-doorgeven/formulieren-handelsregister/
http://kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/wijziging-doorgeven/formulieren-handelsregister/
http://KVK.nl/posthandelsregister
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