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Waarom dit formulier? 
Met dit formulier vraagt u toegang aan tot Online Registeren Veelmuteerders (ORVM), zodat u online uw 
mutaties voor rechtspersonen kunt doorgeven aan het Handelsregister.

1. Inschrijfgegevens bij de Kamer van Koophandel (KVK)
Om opgave te kunnen doen via ORVM hebben wij een door u ondertekende ‘Overeenkomst opgaven 
Handelsregister’ nodig. Met deze overeenkomst hoeven nieuwe functionarissen zich niet meer 
persoonlijk te legitimeren bij een KVK-vestiging. In plaats daarvan laat u de legitimatie uitvoeren door de 
in de overeenkomst aangewezen medewerker(s) (‘accountmanager’).

Als u zo’n overeenkomst in het verleden al ondertekend heeft, moet die mogelijk geactualiseerd worden. 
Wij maken de nieuwe of geactualiseerde overeenkomst voor u op zodra we dit aanvraagformulier van u 
hebben ontvangen.

De overeenkomst hoeft maar voor één rechtspersoon uit uw concern aangevraagd te worden. In een 
bijlage bij de overeenkomst wordt een lijst opgenomen van alle overige rechtspersonen waarop de 
overeenkomst tevens van toepassing is.

1.1 Namens welke rechtspersoon wordt de overeenkomst aangevraagd?

Naam:

Plaats van vestiging:

KVK-nummer:

Vertegenwoordigd door (naam bestuurder):

2. Bestaande overeenkomst
2.1 Is voor de rechtspersoon in het verleden al een ‘Overeenkomst opgaven Handelsregister’ gesloten?
 Ja Nee
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3. Rechtspersonen waarvoor u online opgave wilt doen
3.1 Voor welke rechtspersonen wilt u opgave doen via ORVM?
Voeg een Excel- of CSV-bestand toe met de namen en KVK-nummers van alle rechtspersonen.
(U verstuurt dit formulier per e-mail).

4. Accountmanagers
4.1 Wie mogen nieuwe functionarissen legitimeren en eventueel opgaven aan het Handelsregister 
ondertekenen?
Naam accountmanager  Naam accountmanager

5. Bevoegdheid om opgaven te ondertekenen
U kunt in de overeenkomst laten opnemen dat de betreffende accountmanagers ook gemachtigd 
zijn om opgaven aan het Handelsregister te ondertekenen. Als bestuurder delegeert u daarmee het 
ondertekenen van opgaven. Indien u van die mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dat via dit formulier 
doorgeven.

5.1 Zijn de aangewezen accountmanagers (naast het legitimeren van nieuwe functionarissen) bevoegd 
om opgaven aan het Handelsregister te ondertekenen?
 Ja Nee

6. Machtiging ORVM aanvragen
Om in te loggen op ORVM gebruikt u eHerkenning. eHerkenning is een middel om één rechtspersoon 
digitaal te identificeren. We willen voorkomen dat u eHerkenning moet aanvragen voor iedere 
rechtspersoon waarvoor u opgave wilt doen. Daarom machtigen wij in ORVM één rechtspersoon om 
opgave te doen voor alle andere rechtspersonen die u bij 3 genoemd heeft. De rechtspersoon die wij 
machtigen is de rechtspersoon waarvoor u eHerkenning aanvraagt.

6.1 Voor welke rechtspersoon wordt eHerkenning aangevraagd?
 Idem vraag 1 Anders, namelijk:

Naam:

KVK-nummer: 



7. Machtiging ORVM aanvragen
7.1 Wie is binnen uw organisatie contactpersoon voor de invoering van ORVM wanneer KVK hier vragen 
over heeft?

Naam:

E-mail:

Telefoonnummer:

8. Ondertekening van dit formulier
Dit formulier hoeft niet ondertekend te worden. U ontvangt naar aanleiding van dit formulier een 
‘Overeenkomst opgaven Handelsregister’ die ondertekend moet worden door de vertegenwoordiger die 
u bij vraag 1 heeft opgegeven.

9. Ter controle
Stuur dit formulier a.u.b. ingevuld per e-mail naar backoffice-orvm@kvk.nl. U ontvangt binnen 
5 werkdagen de overeenkomst retour. Altijd meesturen: 
Een Excel-bestand of CSV-bestand met de namen en KVK-nummers van alle rechtspersonen. 
(zie vraag 3) 
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