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De nummers van het 
Handelsregister
Op 1 juli 2008 is een nieuwe Handelsregisterwet van kracht geworden. Het 

Handelsregister is benoemd als één van de basisregistraties die de Nederlandse 

overheid efficiënter moet maken voor burgers en ondernemers. Voor 2010 kende het 

Handelsregister voor elke onderneming of rechtspersoon een uniek KVK-nummer en 

een intern gebruikt nummer per vestiging. 

Per 1 juli 2011 heeft iedere vestiging van een onderneming of maatschappelijke 

activiteit een uniek vestigingsnummer toegewezen gekregen door de Kamer van 

Koophandel (KVK). In het stelsel van basisregistraties was het KVK-nummer voor de 

interne uitwisseling tussen de basisregisters niet meer voldoende. Daarom is per  

6 december 2010 een extra nummer geïntroduceerd, het RSIN-nummer. Het formaat 

van dit nummer is identiek aan het nummer dat door de overheid wordt gebruikt voor 

de registratie van natuurlijke personen (het BSN). In dit document wordt de huidige 

situatie beschreven. Alle mogelijkheden van fusie, splitsing enz. (de zogenaamde ‘life-

events’ of ‘gebeurtenissen’) worden beschreven waarbij wordt aangegeven wat met de 

nummers gebeurt.

Nummer Toelichting

RSIN Elke Niet Natuurlijke Persoon (samenwerkingsverband 
of rechtspersoon), hierna te noemen NNP krijgt in het 
Handels register één door KVK uit te geven Rechts personen 
Samen werkingsverbanden Informatie Nummer (het RSIN). 
Dit i dentificatienummer bestaat uit 9 cijfers.
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Nummer Toelichting

KVK-nummer Elke onderneming of maatschappelijke activiteit1 krijgt in het 
Handelsregister één KVK-nummer. Dit KVK-nummer bestaat 
altijd uit 8 cijfers.

Vestigings-
nummer

Elke vestiging van een onderneming of maatschappelijke 
activiteit heeft in het Handelsregister één uniek vestigings-
nummer en dit nummer bestaat uit 12 cijfers. Dit nummer 
wordt hoofdzakelijk gebruikt door afnemers binnen het stelsel 
van basisregistraties.

BurgerService-
Nummer

Elke natuurlijke (in de BRP ingeschreven) persoon die een rol 
vervult in een onderneming of rechtspersoon (bijvoorbeeld 
eigenaar van een eenmanszaak, bestuurder in een bv of een 
voorzitter van een vereniging) wordt geregistreerd met zijn 
BSN. 

De term Niet Natuurlijk Persoon (NNP) verdient wellicht nog enige toelichting. In 

het Handelsregister wordt onderscheid gemaakt tussen een natuurlijk persoon met 

een onderneming of een maatschappelijke activiteit en een NNP met onderneming 

of maatschappelijke activiteit. Bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) is een 

rechtspersoon met een onderneming; een Zelfstandig Bestuursorgaan (zbo) is een 

publiekrechtelijke rechtspersoon met een maatschappelijke activiteit. Daarnaast 

kent de wet nog andere vormen. Een voorbeeld hiervan is een vennootschap onder 

firma, dit is een samenwerkingsverband. Enkele andere vormen zijn commanditaire 

vennootschap en maatschap. In het Handelsregister zijn deze laatste ‘gegroepeerd’ 

onder de term samenwerkingsverband. Voor de uitgifte van de nummers hebben 

samenwerkingsverbanden en rechtspersonen zoveel overeenkomsten dat deze samen 

‘gegroepeerd’ zijn onder de term Niet Natuurlijk Persoon.

1 De activiteiten van een rechtspersoon worden ‘los’ geregistreerd van de rechtspersoon zelf, 

als maatschappelijke activiteit, en krijgt hiervoor een KVK-nummer. Enkele voorbeelden; een 

v ereniging die niet onder het ondernemingsbegrip valt, heeft altijd een maatschappelijke activiteit; 

een publiekrechtelijke rechtspersoon heeft altijd een maatschappelijke activiteit.

5  |  De nummers van het Handelsregister



Rechtsvormen van het 
Handelsregister
Alle mogelijke ondernemingen, samenwerkingsverbanden en rechtspersonen staan 

genoemd in onderstaande tabel.

Groepering Rechtsvorm

Natuurlijk Persoon Eenmanszaak

Niet Natuurlijk 
Persoon

Samen  -
werkings-
verband

Eenmanszaak met meerdere eigenaren 
(onverdeelde boedel)

Rederij

Maatschap

Vennootschap onder firma

Commanditaire vennootschap

Rechts-
persoon

Rechtspersoon in oprichting2 

Besloten vennootschap

Naamloze vennootschap

Coöperatie

Onderlinge waarborgmaatschappij

Vereniging

Vereniging van eigenaars

Kerkgenootschap

Stichting

Overige privaatrechtelijke rechts personen

2 Een rechtspersoon in oprichting wordt ten aanzien van de uitgifte van de nummers behandeld als

een rechtspersoon ondanks dat dit juridisch geen rechtspersoon is.
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Groepering Rechtsvorm

Natuurlijk Persoon Eenmanszaak

Europese naamloze vennootschap (SE)

Europees economisch samen-
werkingsverband (EESV)

Europese coöperatieve vennootschap (SCE)

Europese Communautaire vennoot schap 
(niet Nederland)

Kapitaalvennootschap binnen de 
Europese Ruimte (EER)3 

Kapitaalvennootschap buiten de 
Europese Ruimte (EER)4 

Overige buitenlandse rechtsvormen (niet 
zijnde kapitaalvennootschappen)4

Publiekrechtelijke rechtspersoon op basis 
van art. 2:1 lid 1 BW

Publiekrechtelijke rechtspersoon op basis 
van art. 2:1 lid 2 BW

Tabel 1. Rechtsvormen

3 Alle buitenlandse rechtsvormen worden gegroepeerd als rechtspersoon onder de 3 genoemde

rechtsvormen.
4 Binnen de overheid is in de aanloop naar het stelsel van basisregistraties enige tijd sprake

geweest van de invoering van Bedrijven en Instellingen Nummer (BIN). Het BIN zou de nieuwe

benaming worden voor het bestaande KVK-nummer. Er is echter besloten, vanwege de grote

maatschappelijke implicaties die deze invoering met zich mee zou brengen, deze naamwijziging 

niet door te voeren.

Een NNP heeft altijd één maatschappelijke activiteit of één onderneming. Een 

maatschappelijke activiteit of onderneming kan meerdere vestigingen hebben. Voor 

een natuurlijk persoon geldt dat deze één onderneming kan hebben en ook hier geldt 

dat het mogelijk is meerdere vestigingen te hebben.

De nummers die worden gebruikt in het economisch verkeer zijn het RSIN en het 

KVK-nummer. Het KVK-nummer dient op brieven, orders, facturen, offertes en 

andere aankondigingen van de rechtspersoon of onderneming te worden vermeld. 

Een ondernemer of rechtspersoon hoeft slechts het KVK-nummer en/of het 

RSIN door te geven aan overheidsorganisaties die gegevens willen gebruiken die 

al in het Handelsregister staan. Met behulp van één van deze nummers kan de 

betreffende overheidsorganisatie de authentieke en niet-authentieke gegevens bij de 

Basisregistratie Handelsregister opvragen (dit laatste wordt op enig moment verplicht).

Tot 2010 was het zo dat rechtspersonen en samenwerkingsverbanden een Fi-nummer 

van de Belastingdienst kregen. Dit Fi-nummer werd gebruikt voor onder andere het 

btw-identificatienummer en het loonheffingsnummer. Ten tijde van de invoering van 

het stelsel aan basisregistraties (2010) is KVK begonnen met het uitgeven van een 

RSIN voor elke rechtspersoon of samenwerkingsverband die in het Handelsregister 

werd ingeschreven. Voor de al bestaande inschrijvingen is het Fi-nummer van de 

Belastingdienst overgenomen. Het RSIN kent hetzelfde formaat en logica als het 

Fi-nummer, 9 cijfers die voldoen aan de modulo 11-proef. Vanaf het moment dat 

KVK het RSIN is gaan uitgeven, gebruikt de Belastingdienst dit nummer om het btw 

-identificatienummer samen te stellen.4

Het BurgerServiceNummer wordt in deze notitie verder niet meer behandeld aangezien 

deze alleen wordt gebruikt in het Handelsregister als identificerend gegevens voor 

natuurlijke personen die in de Basis Registratie Personen zijn geregistreerd.
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Situatieschets vanaf invoering 
stelsel van basisregistraties 
(2010)
Het Handelsregister maakt vanaf de invoering van het stelsel van basisregistraties 

onderscheid tussen de ‘eigenaar’ van een onderneming of maatschappelijke activiteit 

en de onderneming of maatschappelijke activiteit zelf. De besloten vennootschap 

bijvoorbeeld, wordt ‘los’ van de onderneming geregistreerd. De besloten vennootschap 

krijgt als rechtspersoon (niet-natuurlijk persoon) een eigen nummer, het RSIN. De 

onderneming van deze besloten vennootschap wordt geregistreerd onder het KVK-

nummer. Alle vestigingen van deze bv krijgen een eigen uniek vestigingsnummer.

Hierna wordt een viertal scenario’s toegelicht.

De vennootschap onder firma (vof) met de naam Bakkerij Jansen met één vestiging in 

de Ambtmanstraat wordt als volgt geregistreerd:

• De vof krijgt het RSIN 7529 82 561

• De onderneming van deze vof krijgt het KVK-nummer 5684 6846

• De vestiging in de Ambtmanstraat krijgt het vestigingsnummer 6584 2478 3256

RSIN: 7529 82 561

Vestigingsnummer:  6584 2478 325

KVK-nummer: 5684 6846
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De besloten vennootschap met de naam Zonnestudio snel bruin B.V. met 3 vestigingen, 

één in de Hoofdstraat, één op Het Plein en één in de Steenstraat, wordt als volgt 

geregistreerd:

• De bv krijgt het RSIN 8012 25 987

• De onderneming van de bv krijgt het KVK-nummer 9102 1934

• De vestiging in de Hoofdstraat krijgt het vestigingsnummer 2541 2568 5478

• De vestiging op Het Plein krijgt het vestigingsnummer 6589 3255 3355

• De vestiging in de Steenstraat krijgt het vestigingsnummer 7985 4469 6711

Rechtspersonen zonder ondernemingsactiviteiten (bijvoorbeeld verenigingen en 

stichtingen) worden als volgt geregistreerd. De activiteiten van de rechtspersoon 

worden ‘los’ geregistreerd van de rechtspersoon (niet-natuurlijk persoon) als 

maatschappelijke activiteit (en die krijgt hiervoor een KVK-nummer). Ook hier geldt dat 

de vestiging een eigen uniek nummer krijgt.

De sportvereniging Door Trainen Sterk met een clubaccommodatie in de Dorpsstraat 

en een kantine in de Dwarsweg wordt als volgt geregistreerd:

• De rechtspersoon vereniging ‘Door Trainen Sterk’ krijgt het RSIN 7450 69 854

• De maatschappelijke activiteit van de sportvereniging krijgt het KVK-nummer 9305 

6589

• De vestiging (clubaccommodatie) in de Dorpsstraat krijgt het vestigingsnummer 

5261 2547 8965

• De vestiging (kantine) in de Dwarsweg krijgt het vestigingsnummer 7520 3654 1425

RSIN: 8012 25 987

Vestigingsnummer: 
 2541 2568 5478

KVK-nummer: 9102 1934

Vestigingsnummer: 
6589 3255 3355

Vestigingsnummer: 
7985 4469 6711

RSIN: 7450 69 854

Vestigingsnummer: 
 5261 2547 8965

KVK-nummer: 9305 6589

Vestigingsnummer: 
7520 3654 1425
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Indien de ‘eigenaar’ van een onderneming een natuurlijk persoon is (dat is overigens 

altijd het geval bij eenmanszaken) wordt geen RSIN gegeven aan de eenmanszaak/

natuurlijk persoon. Een natuurlijk persoon heeft immers al een uniek nummer; het BSN 

(BurgerServiceNummer).

Jan Jansen begint een schoenenwinkel als eenmanszaak met 2 vestigingen, één in 

de Steenstraat en één op de Singel. Jan Jansen wordt als volgt geregistreerd in het 

Handelsregister: Jan Jansen als eigenaar heeft een BSN dus krijgt geen nieuw nummer, 

in het Handelsregister zal het BSN wel worden geregistreerd, maar niet als openbaar 

gegeven.

• De onderneming van de eenmanszaak krijgt het KVK-nummer 5826 3657

• De vestiging in de Steenstraat krijgt het vestigingsnummer 8567 3971 5271

• De vestiging op de Singel krijgt het vestigingsnummer 6248 5041 7144 

BSN: 1234 45 458

Vestigingsnummer: 
8567 3971 5271

KVK-nummer: 5826 3657 

Vestigingsnummer: 
6248 5041 7144
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Hoe verhouden de nummers 
zich in een ‘concern’
KVK spreekt over een ‘concern’ als er een relatie is tussen 2 of meer rechtspersonen 

als bestuurder, enig aandeelhouder en/of aansprakelijkheid. Elke NNP is een 

zelfstandige entiteit en heeft haar eigen nummers. In de registratie betekent dit, dat 

de rechtspersoon met RSIN 1234 56 789, die een relatie heeft met rechtspersoon met 

RSIN 6541 23 987, alleen de relatie wordt geregistreerd. Dit heeft verder geen gevolgen 

voor de nummers.

De nummers en hun overgangen
Naast de initiële registratie van rechtspersonen en ondernemingen vinden 

gebeurtenissen plaats rond rechtspersonen en ondernemingen. Die gebeurtenissen 

kunnen consequenties hebben voor de diverse nummers. Voorbeelden van deze 

gebeurtenissen zijn: verkoop van een onderneming, de fusie of splitsing van een 

rechtspersoon of de verkoop van een vestiging. De vraag is, wat gebeurt er dan met de 

diverse nummers?

RSIN
Voor het RSIN geldt dat ieder nieuw samenwerkingsverband of nieuwe rechtspersoon 

een nieuw RSIN krijgt. De enige uitzondering is een juridische omzetting, conform  

boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In die gevallen is behoud van RSIN toegestaan.

Omzettingen
Alle mogelijke omzettingen staan weergegeven in tabel 2.
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Omzettingen

Van rechtspersoon Naar rechtspersoon

Rechtspersoon i.o. Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Coöperatie
Onderlinge waarborgmaatschappij
Vereniging
Stichting
Kerkgenootschap

Besloten vennootschap Naamloze vennootschap
Coöperatie
Onderlinge waarborgmaatschappij
Vereniging
Stichting
Kerkgenootschap

 Naamloze vennootschap Besloten vennootschap
Coöperatie
Onderlinge waarborgmaatschappij
Vereniging
Stichting
Europese naamloze vennootschap (SE)
Kerkgenootschap

Coöperatie Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Onderlinge waarborgmaatschappij
Vereniging
Stichting
Europese coöperatieve vennootschap
Europees economisch samenwerkingsverband
Kerkgenootschap

Onderlinge waarborg-
maatschappij

Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Coöperatie
Vereniging
Stichting
Kerkgenootschap

Omzettingen

Vereniging Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Coöperatie
Onderlinge waarborgmaatschappij
Stichting
Kerkgenootschap

Stichting Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Coöperatie
Onderlinge waarborgmaatschappij
Vereniging
Kerkgenootschap

 Kerkgenootschap Besloten vennootschap
Naamloze vennootschap
Coöperatie
Onderlinge waarborgmaatschappij
Vereniging
Stichting

Europese naamloze 
v ennootschap (SE)

Naamloze vennootschap

Europese coöperatieve 
vennootschap

Coöperatie

Europees economisch 
samenwerkingsverband

Coöperatie (U.A.)

Tabel 2. Omzettingen met behoud van RSIN.
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Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen
Een andere gebeurtenis waarbij het RSIN behouden blijft betreft grensoverschrijdende 

zetelverplaatsingen. De oprichting van een rechtspersoon is vrijwel altijd verbonden 

met het passeren van een akte bij een notaris (met uitzondering van buitenlandse en 

historische situaties, de oprichting van een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid 

en de oprichting van een kerkgenootschap). KVK geeft bij inschrijving van de 

rechtspersoon het RSIN uit. Het ‘einde’ van een rechtspersoon verloopt volgens 

vastgestelde wettelijke regels en deze beëindiging wordt door KVK geregistreerd.

De start van een samenwerkingsverband hoeft niet met behulp van een notaris te 

worden gedaan. KVK geeft bij inschrijving van een samenwerkingsverband een RSIN 

uit aan het samenwerkingsverband. Het ‘einde’ van een samenwerkingsverband wordt 

tevens geregistreerd bij KVK.

Een uitgegeven RSIN wordt nooit opnieuw gebruikt. Indien de rechtspersoon of het 

samenwerkingsverband (NNP) is beëindigd, blijft het altijd mogelijk om met behulp van 

het RSIN de gegevens van de rechtspersoon of samenwerkingsverband te achterhalen.

KVK-nummer
Ten aanzien van de toekenning van het unieke KVK-nummer aan de onderneming geldt 

de volgende hoofdregel:

‘Iedere gebeurtenis waarbij de gehele onderneming in handen komt van 

een andere persoon (in strikte zin) leidt tot een nieuw KVK-nummer voor de 

onderneming.’

Voor deze hoofdregel is gekozen vanwege de juridische verklaarbaarheid. De 

voortzetting van de onderneming door een ander persoon (natuurlijk of rechtspersoon) 

houdt niet in dat de aansprakelijkheid voor rechtshandelingen wordt ‘overgenomen’. 

Deze blijft immers bij de ‘oude eigenaar’. Door het toekennen van een nieuw nummer is 

het voor derden duidelijk dat er sprake is van een ‘nieuwe eigenaar’.

Echter zijn op grond van deze hoofdregel een aantal uitzonderingen te geven. In 

dergelijke situaties is juridisch of feitelijk geen sprake van een nieuwe eigenaar en zal er 

ten aanzien van de aansprakelijkheid niets veranderen. 

In een dergelijk geval wordt het ‘oude nummer’ voor de onderneming behouden. Situaties 

waarbij het nummer behouden blijft zijn:

1.  In het geval van een omzetting, zoals eerder beschreven (tabel 2), niet leidt tot een 

nieuw RSIN, wordt GEEN nieuw KVK-nummer uitgegeven.

2.  Wanneer een bestaande rechtspersoon start met een onderneming krijgt 

die onderneming het KVK-nummer van de maatschappelijke activiteit van de 

rechtspersoon.

3.  Indien een rechtspersoon met onderneming de onderneming staakt, maar de 

rechtspersoon blijft wel bestaan, dan heeft deze nog steeds een maatschappelijke 

activiteit en behoudt deze maatschappelijke activiteit het KVK-nummer van de 

onderneming.

4.  In het geval van een in-bound zetelverplaatsing (EER kapitaalvennootschap verplaatst 

de zetel naar Nederland en gaat verder als een Nederlandse rechtspersoon) en deze 

EER kapitaal vennootschap al in het Handelsregister stond ingeschreven doordat er in 

Nederland al een vestiging bestond voorafgaand aan de zetelverplaatsing.

5.  In het geval van een out-bound zetelverplaatsing (Nederlandse rechtspersoon 

verplaatst de zetel naar EER land en gaat verder als een EER kapitaalvennootschap) en 

deze EER kapitaalvennootschap behoudt de vestiging in Nederland.

6.  In het geval van een onverdeelde boedel is juridisch nog geen sprake van een nieuwe 

eigenaar en dus zal in dit geval het KVK-nummer niet veranderen.

Vestigingsnummer
De wettelijke definitie van een vestiging is: ‘een gebouw of complex van gebouwen 

waar duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon 

plaatsvindt.’ Omdat deze wettelijke definitie tot interpretatieverschillen kan leiden is 

gekozen voor een aanvulling op deze definitie. Bepaald is dat zowel de locatie als de 

activiteiten samen invulling geven aan het begrip vestiging. 
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Deze aanvulling is noodzakelijk om te kunnen bepalen of er in een specifieke situatie 

sprake is van beëindiging van de vestiging, verplaatsing of juist de start van een totaal 

nieuwe vestiging.

Ten aanzien van het vestigingsnummer is de volgende hoofdregel bepaald:

‘Een vestiging behoudt altijd het toegekende nummer tenzij er tegelijkertijd van 

activiteit én locatie wordt gewisseld’

Bij alleen een verhuizing, zonder dat de activiteit wijzigt, zal het vestigingsnummer dus 

niet wijzigen. Indien een onderneming een activiteit niet meer uitvoert en deze laat 

vervallen, zal dit dus tevens geen consequenties hebben voor het vestigingsnummer.

Welke gebeurtenissen kunnen impact hebben op de nummers
Het Handelsregister kent een aantal gebeurtenissen, die impact kunnen hebben 

op het RSIN, KVK-nummer, dan wel het vestigingsnummer. Dit zijn de volgende 

gebeurtenissen:

• oprichten rechtspersoon

• beëindigen rechtspersoon

• omzetten rechtspersoon

• fuseren rechtspersoon

• splitsen rechtspersoon

• starten onderneming

• voortzetten onderneming

• overdragen onderneming

• opheffen onderneming

• starten vestiging

• voortzetten vestiging

• overdragen vestiging

• overdragen activiteit

• wijzigen activiteit

• verhuizen vestiging

• toetreden bestuurder

• toetreden functionaris

• toetreden gemachtigde

• toetreden aansprakelijke bij samenwerkingsverband

• uittreden functionaris/bestuurder/gemachtigde/aansprakelijke bij 

samenwerkingsverband

• ‘doorzakconstructie’

Op de volgende pagina’s worden al deze gebeurtenissen kort beschreven en eventueel 

met enkele voorbeelden toegelicht.
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Oprichten rechtspersoon

Een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht. Voor deze rechtspersoon is een notariële 

akte opgemaakt. Een rechtspersoon heeft altijd een maatschappelijke activiteit of 

onderneming.

• De nieuwe rechtspersoon krijgt een NIEUW RSIN.

• De nieuwe maatschappelijke activiteit of onderneming krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• Indien er één of meer vestigingen zijn krijgt elke vestiging een NIEUW 

vestigingsnummer.

Oprichten rechtspersoon

Voor Na

- 12 34 56 789

- 1111 2222

- 3333 2222 4444

Ontbinden rechtspersoon

Deze gebeurtenis vindt plaats als men voornemens is een rechtspersoon te beëindigen, 

dit is eigenlijk de start van de liquidatiefase of ook wel het vereffeningtraject.

• De rechtspersoon blijft bestaan, er verandert niets aan het RSIN.

• De maatschappelijke activiteit of onderneming blijft bestaan, er verandert niets aan 

het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Ontbinden rechtspersoon

Voor Na

12 34 56 789 12 34 56 789

1111 2222 1111 2222

3333 2222 4444 3333 2222 4444
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Beëindigen rechtspersoon

Deze gebeurtenis vindt plaats als men een rechtspersoon wil beëindigen en er zijn 

geen baten of het vereffeningtraject is doorlopen, ongeacht of deze rechtspersoon een 

onderneming voert

• De rechtspersoon wordt beëindigd, er verandert niets aan het RSIN.

• De maatschappelijke activiteit of onderneming wordt beëindigd, er verandert niets 

aan het KVK-nummer.

• Alle aanwezige vestigingen worden beëindigd, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Beëindigen rechtspersoon

Voor Na

12 34 56 789 12 34 56 789

1111 2222 1111 2222

3333 2222 4444 3333 2222 4444

Archief

Omzetten rechtspersoon

De omzettingen die mogelijk zijn, staan genoemd in tabel 2.

• De rechtspersoon blijft bestaan, er verandert niets aan het RSIN.

• De maatschappelijke activiteit of onderneming blijft bestaan, er verandert niets aan 

het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummer.

Omzetten rechtspersoon

Voor Na

12 34 56 789 (bv) 12 34 56 789 (nv)

1111 2222 1111 2222

3333 2222 4444 3333 2222 4444
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Fuseren rechtspersonen

De gebeurtenis vindt plaats wanneer 2 of meer rechtspersonen willen samengaan. De 

volgende fusies zijn mogelijk:

1.  2 of meer rechtspersonen gaan fuseren waarbij één van deze rechtspersoon het 

vermogen van de andere rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt.

• De verkrijgende rechtspersoon behoudt zijn RSIN.

• De verkrijgende maatschappelijke activiteit of onderneming behoudt zijn KVK-

nummer.

• De verdwijnende rechtspersoon wordt beëindigd, er verandert niets aan het RSIN.

• De verdwijnende maatschappelijke activiteit of onderneming wordt beëindigd, er 

verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Fuseren rechtspersonen

Voor Na

RP1 RP2 RP1 RP2

12 34 56 789 45 34 45 545 12 34 56 789 45 34 45 545

1111 2222 4567 0011 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

3939 3959 
3030

3333 2222 
4444
3939 3959 
3030

Archief

Fuseren rechtspersonen (vervolg)

2.  2 of meer rechtspersonen gaan fuseren waarbij een nieuwe rechtspersoon, die bij 

deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen verkrijgt.

• De nieuwe rechtspersoon krijgt een NIEUW RSIN.

• De nieuwe maatschappelijke activiteit of onderneming krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• De verdwijnende rechtspersonen worden beëindigd, er verandert niets aan het 

RSIN.

• De verdwijnende maatschappelijke activiteiten of ondernemingen worden 

beëindigd, er verandert niets aan de KVK-nummers.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

 

Fuseren rechtspersonen

Voor Na

RP1 RP2 RP3 RP1 RP2

12 34 56 
789

45 34 45 
545

59 59 59 
123

12 34 56 
789

45 34 45 
545

1111 
2222

4567 
0011

1010 
2030

1111 
2222

4567 
0011

3333 
2222 
4444

3939 
3959 
3030

3333 
2222 
4444
3939 
3959 
3030

Archief
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Splitsen rechtspersoon

Deze gebeurtenis treedt op als een rechtspersoon zich splitst in meerdere 

rechtspersonen. Er zijn 2 verschillende typen splitsingen:

1.  De zuivere splitsing waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing 

ophoudt te bestaan wordt verkregen door 2 of meer andere rechtspersonen.

• De verdwijnende rechtspersoon wordt beëindigd, er verandert niets aan het RSIN.

• De verdwijnende maatschappelijke activiteit of onderneming wordt beëindigd, er 

verandert niets aan het KVK-nummer.

• Indien een verkrijgende rechtspersoon al bestaat, verandert niets aan het RSIN, deze 

heeft dan ook al een maatschappelijke activiteit of onderneming en er verandert ook 

niets aan het KVK-nummer.

• Als een verkrijgende rechtspersoon nieuw is, krijgt deze een NIEUW RSIN en heeft 

dan meteen maatschappelijke activiteit of onderneming die ook nieuw is en deze 

krijgt een nieuw KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Splitsen rechtspersoon 1

Voor Na

RP1 RP2 RP3 RP1

12 34 56 789 45 34 45 545 59 59 59 123 12 34 56 789

1111 2222 4567 0011 1010 2030 1111 2222

3333 2222 
4444

3939 3959 
3030

3939 3959 
3030

3333 2222 
4444

Archief

Splitsen rechtspersoon (vervolg)

2.  De afsplitsing waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die 

bij de splitsing niet ophoudt te bestaan wordt verkregen door één of meer andere 

rechtspersonen.

• Van de rechtspersoon die niet ophoudt te bestaan, verandert niets aan het RSIN.

• De maatschappelijke activiteit of onderneming van de rechtspersoon die niet 

ophoudt te bestaan, verandert niets aan het KVK-nummer.

• Indien een verkrijgende rechtspersoon al bestaat, verandert er niets aan het 

RSIN, deze heeft dan ook al een maatschappelijke activiteit of onderneming en er 

verandert ook niets aan het KVK-nummer.

• Als een verkrijgende rechtspersoon nieuw is, krijgt deze een NIEUW RSIN en heeft 

dan meteen maatschappelijke activiteit of onderneming die ook nieuw is en deze 

krijgt een nieuw KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers. Elke nieuwe vestiging krijgt een NIEUW vestigingsnummer.

Splitsen rechtspersoon 2

Voor Na

RP1 RP1 RP2 RP3

12 34 56 789 12 34 56 789 45 34 45 545 59 59 59 123

1111 2222 1111 2222 4567 0011 1010 2030

3333 2222 
4444

3333 2222 
4444

3939 3959 
3030

1212 2424 
5858
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Starten onderneming

Starten van een onderneming kan op een van de volgende manieren plaatsvinden:

1.  Vestiging van een nieuwe onderneming door een natuurlijk persoon die op dat 

moment geen onderneming voert. Dit geldt zowel voor een ingezetene als voor een 

niet ingezetene.

• De eigenaar is een natuurlijk persoon, er ontstaat GEEN RSIN.

• De nieuwe onderneming krijgt een NIEUW KVK-nummer.

• Indien er één of meer vestigingen zijn krijgt elke vestiging een NIEUW 

vestigingsnummer.

Starten onderneming

Voor Na

- EMZ

- 1111 2222

- 3333 2222 4444

Starten onderneming (vervolg)

2.  Vestiging van een nieuwe onderneming door een al bestaande rechtspersoon die nog 

geen onderneming voert.

• De rechtspersoon al bestaat, er verandert niets aan het RSIN.

• De rechtspersoon heeft al een maatschappelijke activiteit, er verandert niets aan 

het KVK-nummer.

• Indien een nieuwe vestiging wordt opgericht ontstaat een NIEUW 

vestigingsnummer.

Starten onderneming 2 vanuit MA

Voor Na

12 34 56 789 12 34 56 789

1111 2222
Maatschappelijke
Activiteit

1111 2222
Onderneming

- 3333 2222 4444
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Starten onderneming (vervolg)

3.  Vestiging van een onderneming of hoofdnederzetting (eerste onderdeel van 

de onderneming binnen Nederland) door een buitenlandse onderneming of 

rechtspersoon.

• De nieuwe rechtspersoon (of buitenlandse rechtspersoon) krijgt een NIEUW RSIN.

• De nieuwe onderneming krijgt een NIEUW KVK-nummer.

• Indien er één of meer vestigingen zijn krijgt elke vestiging een NIEUW 

vestigingsnummer.

4.  Starten van een samenwerkingsverband.

• Het nieuwe samenwerkingsverband krijgt een NIEUW RSIN.

• De nieuwe onderneming krijgt een NIEUW KVK-nummer.

• Indien er één of meer vestigingen zijn krijgt elke vestiging een NIEUW 

vestigingsnummer.

Starten onderneming 3 en 4

Voor Na

-
12 34 56 789
NNP

- 1111 2222

- 3333 2222 4444

Voortzetten onderneming

De gebeurtenis voortzetten onderneming vindt plaats als een onderneming wordt 

voortgezet door een natuurlijk persoon of niet natuurlijk persoon.

Van voortzetten van een onderneming is in de volgende gevallen sprake:

1.  Voortzetting van een eenmanszaak in een nieuwe eenmanszaak.

• De eenmanszaak heeft geen RSIN.

• Van de onderneming van de eenmanszaak die wordt beëindigd verandert niets aan 

het KVK-nummer.

• De nieuwe eenmanszaak is nieuw, maar deze krijgt GEEN RSIN.

• De onderneming van de eenmanszaak is voortgezet en krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 1

Voor Na Na

- EMZ - - EMZ

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444

Archief
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Voortzetten onderneming (vervolg)

2.  Voortzetting van een eenmanszaak in een nieuw samenwerkingsverband.

• De eenmanszaak heeft geen RSIN.

• De onderneming van de eenmanszaak wordt beëindigd, er verandert niets aan het 

KVK-nummer.

• Het samenwerkingsverband is nieuw, deze krijgt een NIEUW RSIN.

• De onderneming van het samenwerkingsverband is voortgezet, en krijgt een 

NIEUW KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 2

Voor Na Na

- EMZ -
SWV45 34 45 
545

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444

Archief

Voortzetten onderneming (vervolg)

3.  Voortzetting van een onderneming gedreven door een rechtspersoon in een nieuw 

samenwerkingsverband.

• De rechtspersoon blijft bestaan er verandert niets aan het RSIN.

• De onderneming van de rechtspersoon wordt beëindigd, maar de maatschappelijke 

activiteit blijft bestaan er verandert niets aan het KVK-nummer.

• Het samenwerkingsverband is nieuw, deze krijgt een NIEUW RSIN.

• De onderneming van het samenwerkingsverband is voortgezet, en krijgt een 

NIEUW KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 3

Voor Na Na

RP
12 25 25 584

- - EMZ

1111 2222

1111 2222
Maatschap-
pelijke
activiteit

4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444
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Voortzetten onderneming (vervolg)

4.  Voortzetting van een onderneming uit een rechtspersoon in een eenmanszaak (die 

nieuw is).

• De rechtspersoon blijft bestaan er verandert niets aan het RSIN.

• De onderneming van de rechtspersoon wordt beëindigd, maar de maatschappelijke

• activiteit blijft bestaan er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De eenmanszaak is nieuw deze krijgt geen RSIN, want een eenmanszaak heeft 

geen RSIN.

• De onderneming van de eenmanszaak is voortgezet en krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 4

Voor Na Na

RP
12 25 25 584

- - EMZ

1111 2222

1111 2222
Maatschap-
pelijke
activiteit

4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444

Voortzetten onderneming (vervolg)

5.  Oprichten van een rechtspersoon waarbij onmiddellijk bij oprichting een 

gehele bestaande onderneming wordt ingebracht (uit eenmanszaak of 

samenwerkingsverband dat daarmee wordt beëindigd).

• De nieuwe rechtspersoon krijgt een NIEUW RSIN.

• De onderneming van de rechtspersoon is voortgezet en krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• Indien de onderneming afkomstig is van een samenwerkingsverband wordt het 

samenwerkingsverband beëindigd, er verandert niets aan het RSIN.

• De onderneming van de eenmanszaak of samenwerkingsverband wordt beëindigd, 

er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

 

Voortzetten onderneming 5

Voor Na Na

- EMZ
of
12 25 25 584
SWV

- EMZ
of
12 25 25 584
SWV

RP
45 34 45 545

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444

Archief
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Voortzetten onderneming (vervolg)

6.  Uittreding van een op één na laatste vennoot uit een samenwerkingsverband met de 

expliciete bedoeling verder te gaan als eenmanszaak.

• Het samenwerkingsverband wordt beëindigd, er verandert niets aan het RSIN.

• De onderneming van het samenwerkingsverband wordt beëindigd, er verandert 

niets aan het KVK-nummer.

• De onderneming van de eenmanszaak is voortgezet en krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 6

Voor Na Na

12 25 25 584
SWV

12 25 25 584
SWV

- EMZ

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444

Archief

Voortzetten onderneming (vervolg)

7.  Wisseling van eigenaar van een eenmanszaak die is overleden naar meerdere 

erfgenamen (dit kunnen er meer dan een zijn in geval van onverdeelde boedel).

• De eenmanszaak (onverdeelde boedel) die ontstaat, is een specifiek 

• samenwerkingsverband en krijgt een NIEUW RSIN.

• De onderneming van de eenmanszaak verandert niet, er verandert niets aan het 

KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 7

Voor Na

12 34 56 789 (bv)
12 34 58 888
- EMZ (onverdeelde 
boedel)

1111 2222 1111 2222

3333 2222 4444 3333 2222 4444
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Voortzetten onderneming (vervolg)

8.  Wisseling van erfgenamen (dit kunnen er meer dan een zijn) onverdeeld boedel van 

een eenmanszaak naar één nieuwe eigenaar die een natuurlijk persoon is.

• De onderneming van de onverdeelde boedel wordt beëindigd, er verandert niets 

aan het KVK-nummer.

• De onderneming van de nieuwe eenmanszaak is voortgezet en krijgt een NIEUW 

KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Voortzetten onderneming 8

Voor Na Na

12 35 58 657
- EMZ (on-
verdeelde 
boedel)

12 35 58 657
- EMZ (on-
verdeelde 
boedel)

- EMZ

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

-
3333 2222 
4444

Archief

Overdragen onderneming

De gebeurtenis overdragen onderneming vindt plaats als een onderneming wordt 

overgedragen aan een bestaande geregistreerde natuurlijke persoon of niet natuurlijke 

persoon.  Van overdragen onderneming is in de volgende gevallen sprake:

1.  De onderneming is afkomstig van een rechtspersoon.

• De rechtspersoon waar de onderneming van afkomstig is blijft bestaan er 

verandert niets aan het RSIN.

• De onderneming van de rechtspersoon waar de onderneming van afkomstig is 

wordt beëindigd, maar de maatschappelijke activiteit blijft bestaan er verandert 

niets aan het KVK-nummer.

• Of de bestaande persoon nu een natuurlijke of niet natuurlijke persoon is, er 

verandert niets aan het bestaande BSN of RSIN.

• Indien de niet natuurlijke persoon al een maatschappelijke activiteit of 

onderneming heeft, verandert niets aan het KVK-nummer, indien de rechtspersoon 

nog geen maatschappelijke activiteit of onderneming heeft, krijgt deze een NIEUW 

KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Overdragen onderneming

Voor Na

RP1
12 34 56 789

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

RP1
12 34 56 789

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

1111 2222 4567 0011

1111 2222
Maat-
schappelijke
Activiteit

4567 0011

3333 2222 
4444

3939 3959 
3030

3939 3959 
3030
3333 2222 
4444
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Overdragen onderneming (vervolg)

2.  De onderneming is afkomstig van een samenwerkingsverband.

• Het samenwerkingsverband waar de onderneming van afkomstig is wordt 

beëindigd, er verandert niets aan het RSIN.

• De onderneming van het samenwerkingsverband waar de onderneming van 

afkomstig is wordt beëindigd. Er verandert niets aan het KVK-nummer.

• Of de bestaande persoon nu een natuurlijke of niet natuurlijke persoon is, er 

verandert niets aan het bestaande BSN of RSIN.

• De niet natuurlijke persoon al heeft een maatschappelijke activiteit of onderneming 

er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Overdragen onderneming 2

Voor Na

12 34 56 789
SWV

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

12 34 56 789
SWV

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

1111 2222 4567 0011 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

3939 3959 
3030

3939 3959 
3030
3333 2222 
4444

Archief

Overdragen onderneming (vervolg)

3.  De onderneming is afkomstig van een eenmanszaak.

• De onderneming van de eenmanszaak waar de onderneming van afkomstig is 

wordt beëindigd, er verandert niets aan het KVK-nummer.

• Of de bestaande persoon nu een natuurlijke of niet natuurlijke persoon is, er 

verandert niets aan het bestaande BSN of RSIN.

• De niet natuurlijke persoon heeft al een maatschappelijke activiteit of onderneming, 

er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Overdragen onderneming 3

Voor Na

- EMZ

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

- EMZ

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

1111 2222 4567 0011 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444

3939 3959 
3030

3939 3959 
3030
3333 2222 
4444

Archief
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Opheffen onderneming

Deze gebeurtenis vindt plaats wanneer een bestaande rechtspersoon, 

samenwerkingsverband of eenmanszaak de onderneming opheft.

1.  Opheffen onderneming van een rechtspersoon.

• De rechtspersoon van de onderneming blijft bestaan er verandert niets aan het 

RSIN.

• De onderneming wordt beëindigd, maar de maatschappelijke activiteit blijft 

bestaan er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen worden beëindigd, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Opheffen onderneming

Voor Na Na

RP
12 25 25 584

RP
12 25 25 584

-

1111 2222

1111 2222
(Maatschap-
pelijke
Activiteit)

3333 2222 
4444

3333 2222 
4444

Archief

Opheffen onderneming (vervolg)

2.  Opheffen onderneming van een samenwerkingsverband.

• Het samenwerkingsverband van de onderneming wordt beëindigd, er verandert 

niets aan het RSIN.

• De onderneming wordt beëindigd, er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen worden beëindigd, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

3.  Opheffen onderneming van een eenmanszaak.

• De onderneming wordt beëindigd, er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De aanwezige vestigingen worden beëindigd, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers.

Opheffen onderneming 2 en 3

Voor Na

- EMZ
of
12 34 56 789

- EMZ
of
12 34 56 789

1111 2222 1111 2222

3333 2222 4444 3333 2222 4444

Archief
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Starten vestiging

De gebeurtenis starten vestiging is van toepassing indien een nieuwe vestiging door 

een bestaande onderneming of rechtspersoon wordt gestart.

• De rechtspersoon bestaat al, er verandert niets aan het RSIN.

• De rechtspersoon heeft al een maatschappelijke activiteit of een onderneming,

• er verandert niets aan het KVK-nummer.

• De vestiging wordt gestart en krijgt een NIEUW vestigingsnummer.

Starten vestiging

Voor Na

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

1111 2222 1111 2222

4567 5432 3456
4567 5432 3456
3333 2222 4444

Voortzetten vestiging

De gebeurtenis voortzetten vestiging vindt plaats indien een vestiging wordt voortgezet 

door een nog niet ingeschreven natuurlijke of niet natuurlijke persoon. Gezien vanuit 

het oogpunt van de leverende natuurlijk of niet natuurlijke persoon, dit kan nooit de 

laatste vestiging zijn.

1.  Inschrijving van een rechtspersoon naar Nederlands recht met als inbreng bij 

oprichting een of meer nevenvestigingen die afkomstig is van een andere natuurlijke 

persoon of niet natuurlijke persoon die blijft voortbestaan. 

• De nieuwe rechtspersoon krijgt een NIEUW RSIN.

• De nieuwe maatschappelijke activiteit of onderneming krijgt een NIEUW KVK-

nummer.

• De vestiging bestond al, er verandert niets aan het vestigingsnummer.

• Aan de al bestaande natuurlijke persoon of niet natuurlijke persoon verandert niets 

aan het bestaande BSN of RSIN, noch aan het bestaande KVK-nummer.

Voortzetten vestiging

Voor Na

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

RP
45 34 45 545

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444
4567 5432 
3456

4567 5432 
3456

3333 2222 
4444
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Voortzetten vestiging (vervolg)

2.  Vestiging van een nieuwe onderneming door de overdracht van een deel (een of meer 

nevenvestigingen maar niet alle) van een bestaande onderneming aan een nieuwe 

natuurlijk persoon die nog geen eenmanszaak drijft.

• De nieuwe onderneming (eenmanszaak) krijgt een NIEUW KVK-nummer.

• De vestiging bestond al, er verandert niets aan het vestigingsnummer.

• Aan de al bestaande natuurlijke persoon of niet natuurlijke persoon verandert niets 

aan het bestaande BSN of RSIN, noch aan het bestaande KVK-nummer.

Voortzetten vestiging 2

Voor Na

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

- EMZ

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444
4567 5432 
3456

4567 5432 
3456

3333 2222 
4444

Voortzetten vestiging (vervolg)

3.  Vestiging van een nieuwe onderneming door de overdracht van een deel (een of 

meer nevenvestigingen maar niet alle) van een bestaande onderneming aan een 

nieuwsamenwerkingsverband.

• Het samenwerkingsverband is nieuw, deze krijgt een NIEUW RSIN.

• De nieuwe onderneming krijgt een NIEUW KVK-nummer.

• De vestiging bestond al, er verandert niets aan het vestigingsnummer.

• Aan de al bestaande natuurlijke persoon of niet natuurlijke persoon verandert niets 

aan het bestaande BSN of RSIN, noch aan het bestaande KVK-nummer.

Voortzetten vestiging 3

Voor Na

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

- EMZ
of
12 25 25 584
NNP

45 34 45 545
SWV

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444
4567 5432 
3456

4567 5432 
3456

3333 2222 
4444
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Overdragen vestiging

De gebeurtenis overdragen vestiging vindt plaats indien een vestiging wordt 

overgenomen door een bestaande eenmanszaak, samenwerkingsverband of 

rechtspersoon. Dit is nooit de laatste vestiging.

• Het RSIN, het KVK-nummer en het vestigingsnummer veranderen niet, niet voor de 

leverende noch voor de verkrijgende partij.

Overdragen vestiging

Voor Na

- EMZ
of
12 34 56 789

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

- EMZ
of
12 34 56 789

- EMZ
of
45 34 45 545
NNP

1111 2222 4567 0011 1111 2222 4567 0011

3333 2222 
4444
5849 4539 
2032

3939 3959 
3030

5849 4539 
2032

3939 3959 
3030
3333 2222 
4444

Opheffen vestiging

De gebeurtenis opheffen vestiging vindt plaats wanneer een rechtspersoon of 

onderneming besluit één van zijn vestigingen te beëindigen.

• De rechtspersoon of onderneming blijft bestaan, er verandert niets aan het RSIN 

noch aan het KVK-nummer deze blijven gewoon bestaan.

• De vestiging wordt beëindigd, er verandert niets aan het vestigingsnummer.

Opheffen vestiging

Voor Na

EMZ
of 12 34 56 789
NNP

- EMZ
of 12 34 56 789
NNP

1111 2222 1111 2222 4567 0011

3333 2222 4444
3939 3959 3030

3333 2222 4444 3939 3959 3030

Archief
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Overdragen activiteit

De gebeurtenis overdragen activiteit vindt plaats indien een activiteit wordt 

overgenomen door een bestaande eenmanszaak, samenwerkingsverband of 

rechtspersoon. Dit is nooit de laatste activiteit.

• Het RSIN, het KVK-nummer en het vestigingsnummer veranderen niet, niet voor de 

leverende noch voor de verkrijgende partij.

Wijzigen activiteit

Deze gebeurtenis vindt plaats indien de activiteiten van een onderneming of vestiging 

worden gewijzigd.

• Het RSIN, het KVK-nummer en het vestigingsnummer veranderen niet.

Verhuizen vestiging

De gebeurtenis verhuizen vestiging binnenland vindt plaats wanneer een rechtspersoon 

of onderneming besluit met zijn vestiging te verhuizen.

• De rechtspersoon of onderneming blijft bestaan, er verandert niets aan het RSIN 

noch aan het KVK-nummer deze blijven gewoon bestaan.

• De activiteiten blijven bestaan, er verandert niets aan het vestigingsnummer.

Toetreden bestuurder

Indien een bestuurder een NNP is en toetreedt in een rechtspersoon, zijn er  

2 mogelijkheden:

1.  De NNP is al bekend in het Handelsregister (heeft al een RSIN).

• Er ontstaat GEEN nieuw RSIN, want de NNP bestaat al.

2.  De NNP is nog niet bekend in het Handelsregister en is dus geen Nederlandse NNP.

• De NNP is nieuw, en krijgt een NIEUW RSIN.

Toetreden functionaris

Indien een functionaris een NNP is en toetreedt in een rechtspersoon, zijn er  

2 mogelijkheden:

1.  De NNP is al bekend in het Handelsregister (heeft al een RSIN)

• Er ontstaat GEEN nieuw RSIN, want de NNP bestaat al.

2.  De NNP is nog niet bekend in het Handelsregister en is dus geen Nederlandse NNP.

• De NNP is nieuw, en krijgt een NIEUW RSIN.

Toetreden gemachtigde

Indien een gemachtigde een NNP is en toetreedt in een rechtspersoon, zijn er  

2 mogelijkheden:

1.  De NNP is al bekend in het Handelsregister (heeft al een RSIN).

• Er ontstaat GEEN nieuw RSIN, want de NNP bestaat al.

2.  De NNP is nog niet bekend in het Handelsregister en is geen Nederlandse NNP.

• De NNP is nieuw en krijgt een NIEUW RSIN.

Toetreden aansprakelijke bij samenwerkingsverband

Indien een aansprakelijke bij samenwerkingsverband een NNP is en toetreedt in een 

samenwerkingsverband, zijn er 2 mogelijkheden:

1.  De NNP is al bekend in het Handelsregister (heeft al een RSIN).

• Er ontstaat GEEN nieuw RSIN, want de NNP bestaat al.

2.  De NNP is nog niet bekend in het Handelsregister en is geen Nederlandse NNP.

• De NNP is nieuw en krijgt een NIEUW RSIN.

Uittreden functionaris/bestuurder/gemachtigde/aansprakelijke bij 

samenwerkingsverband

• Indien deze uittreedt en het is een NNP en komt niet meer voor in een actieve 

inschrijving, wordt deze niet natuurlijke persoon beëindigd en verandert niets aan 

het RSIN.
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Doorzakconstructie

Naast de genoemde gebeurtenissen, kennen we nog een ‘gebeurtenis’ die in de 

volksmond veel wordt gebruikt, namelijk de zogenaamde ‘doorzakconstructie’. 

Deze doorzakconstructie bestaat eigenlijk uit een aantal andere eerder genoemde 

gebeurtenissen, maar voor de volledigheid wordt deze hier ook nog beschreven, omdat 

deze ook enige invloed heeft op de nummers.

Dit vindt plaats wanneer een rechtspersoon besluit om een werkmaatschappij op 

te richten waarin de onderneming zal worden gedreven. Zij zal zelf doorgaan als 

zogenoemde ‘holding’.

• De ‘holding’ is de bestaande rechtspersoon, er verandert niets aan zijn RSIN.

• De maatschappelijke activiteit of onderneming van de holding bestaat al, er verandert 

niets aan het KVK-nummer.

• De rechtspersoon die als werkmaatschappij gaat fungeren is nieuw en krijgt een 

NIEUW RSIN.

• De maatschappelijke activiteit of onderneming van de werkmaatschappij is nieuw en 

krijgt een NIEUW KVK-nummer.

• De bestaande vestigingen blijven bestaan, er verandert niets aan de 

vestigingsnummers. Eventuele nieuwe vestigingen krijgen een nieuw 

vestigingsnummer.
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Gebruikte afkortingen
BIN Bedrijven en Instellingen Nummer

BSN BurgerServiceNummer

BW Burgerlijk Wetboek

EMZ Eenmanszaak

BRP Basis Registratie Personen 

KVK Kamer van Koophandel

NNP Niet Natuurlijke Rechtspersoon 

RP Rechtspersoon

RSIN Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer 

SWV Samenwerkingsverband
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