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2.1 De datum waarop de al eerder ontbonden  
rechtspersoon is opgehouden te bestaan, is

Einde rechtspersoon

Gegevens van de rechtspersoon

1.1  Voor welke ontbonden rechtspersoon wordt de wijziging opgegeven? 

  naam

plaats van vestiging 

  KvKnummer

x

Bewaarder boeken en bescheiden

3.1 Wie is de  bewaarder van boeken en bescheiden?

  naam

  adres

  handtekening

Ga door naar vraag 4, Ondertekening van dit formulier 
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2
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Dit gedeelte wordt door KVK ingevuld.

Datum ontvangst

Datum inschrijving

KVKnummer

Vragen?
Kijk op KVK.nl of bel 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 waarmee 
u aan het Handelsregister kunt 
opgeven dat een ontbonden 
rechtspersoon is opgehouden te 
bestaan. Van de ontbinding is al 
eerder (middels formulier 17a) bij 
de Kamer van Koophandel (KVK) 
opgaaf gedaan. 
Met een rechtspersoon bedoelen 
wij onder andere een bv, nv coö
peratie, onderlinge waarborgmaat
schappij, stichting of vereniging.

17b  Inschrijving
Einde rechtspersoon

Toelichting 1.1
Om de wijziging te kunnen  
doorvoeren heeft KVK de 
gegevens nodig waar onder 
de rechtspersoon staat inge
schreven:  
de naam, vestigingsplaats 
en inschrijfnummer.  

Met een rechtspersoon 
bedoelen wij onder andere 
een: bv, nv, coöperatie, 
onderlinge waarborgmaat
schappij, stichting of  
vereniging.

Toelichting 2.1
De datum waarop de rechts
persoon is opgehouden 
te bestaan is minimaal 2 
maanden na de deponering 
van de rekening en verant
woording.

Toelichting 3.1
De boeken en bescheiden 
van de beëindigde rechts
persoon moeten nog 7 jaar 
bewaard worden door een 
bewaarder van boeken en 
bescheiden. 

Deze bewaarder van boeken 
en bescheiden kan zowel 
een natuurlijk persoon als 
een vof, cv, rechtspersoon of 
maatschap zijn.  
Als de functie vervuld wordt 
door een natuurlijk persoon, 
vult u bij naam de achter
naam en voor letters in.

Als de functie vervuld wordt 
door een vof, cv, rechts
persoon of maatschap, 
vult u bij naam de volledige 
naam in. 

http://kvk.nl
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Ondertekening van dit formulier

Toelichting 4.1 4.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld.

  achternaam en voorletter(s)

  datum

  handtekening

Dit formulier mag uitsluitend 
ondertekend worden door:
• de vereffenaar;
• een notaris.

Legitimatie ondertekenaar
Degene die dit formulier  
ondertekent moet een kopie 
van een geldig legitimatie- 
bewijs bijvoegen. 
Als legitimatiebewijs geldt:
• paspoort;
• Nederlands rijbewijs;
• Europese identiteitskaart;
• vreemdelingendocument.

Ter controle

Hiernaast kunt u controleren 
welke bijlagen u eventueel 
moet toevoegen aan deze 
opgave. 

Toelichting 5.1 5.1 Stuur dit formulier a.u.b. ingevuld en ondertekend naar KVK. 
  Voor het adres zie KVK.nl/posthandelsregister.

  Altijd meesturen:
• kopie op A4-formaat van een geldig legitimatiebewijs (met onherkenbare foto) van de persoon die het formulier  

ondertekend heeft.

   KVK kan in bepaalde gevallen om aanvullende bewijsstukken vragen.
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http://www.kvk.nl/posthandelsregister
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