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1 Introductie Online Registreren Veelmuteerders

Waarvoor is deze applicatie?
Online	Registreren	Veelmuteerders	(ORVM)	is	een	applicatie	die	KVK	heeft	ontwikkeld	om	online	wijzigin-
gen in het Handelsregister op te voeren en in te dienen.

Deze digitale werkwijze levert je enkele voordelen op:
• Een digitale opgave kost minder tijd dan een opgave op papier: met 1 druk op de knop nemen wij de 

opgave over.
• Digitale opgaven worden sneller verwerkt dan de papieren opgaven.
• De kans op een onvolledige, onjuiste of niet actuele opgave is kleiner door de toelichtende teksten, 

alsmede de controle van de gegevens en automatische aanvulling van bijvoorbeeld de adresgegevens.
• Mocht	er	toch	iets	niet	in	orde	zijn,	dan	krijg	je	een	signaal,	waarna	je	de	opgave	kunt	aanpassen	en	

direct opnieuw kunt indienen.
• De gegevens die je wilt aanpassen, zijn direct afkomstig uit het Handelsregister en dus actueel.
• Via het digitale overzicht van alle ingediende opgaven kan je de status van de opgave volgen.
• Indien gewenst ontvang je na verwerking van je opgave direct een nieuw uittreksel.
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2 Voordat je aan de slag gaat

2.1 Wat moet je hebben om dossiers te wijzigen?

Om in te loggen
Om in te loggen moet je een persoonlijk eHerkenning middel niveau 2 hebben met de machtiging om 
namens je organisatie onze webservice te gebruiken. Dit vraag je aan via < https://www.eherkenning.nl/>.

Om dossiers te wijzigen
Om	de	dossiers	te	kunnen	wijzigen,	moet	je	organisatie	bekend	zijn	bij	KVK	als	gebruiker.	Aan	de	
gebruiker	is	een	lijst	gekoppeld	met	KVK-nummers	van	de	dossiers	die	gewijzigd	mogen	worden.	Op	
basis	van	de	lijst	van	je	organisatie	(namens	welke	je	bent	ingelogd)	wordt	bepaald	welke	dossiers	je	
mag	wijzigen.	De	verantwoordelijkheid	voor	de	eerste	levering	van	de	lijst	met	de	KVK-nummers	aan	KVK	
ligt bij de gebruiker van de applicatie zelf.

Om de opgevoerde opgave digitaal te ondertekenen
Om de opgevoerde gegevens te kunnen indienen, moet je de opgave ondertekenen. Daarvoor heb je een 
Persoonsgebonden	Organisatie	Certificaat	van	een	PKI	Overheid	Certificaat	uitgever	nodig.

Technische middelen om de applicatie te gebruiken
Om	ORVM	te	kunnen	gebruiken,	heb	je	het	volgende	nodig:
• Internetbrowser,	voorkeur:	Google	Chrome	of	Microsoft	Edge,	eventueel	Internet	Explorer	9	of	hoger.
• Windows-platform.
• Java	8	update	60	of	hoger	voor	‘ondertekenen’	(aanbevolen).
• 32-bitsversie	van	Java,	versie	1.6.23	(versie	6,	update	23)	of	hoger	voor	‘ondertekenen’	op	de	oude	

manier.
• Pdf-reader	(niet	noodzakelijk	een	Adobe	Reader).
• Benodigde	middleware	om	het	PKIoverheid	Persoonsgebonden	Organisatie	Certificaat	te	kunnen	

gebruiken.

Geadviseerd wordt altijd meest recente versies te gebruiken.

De schermafdrukken die in dit document worden gebruikt kunnen iets afwijken van de werkelijke 
schermen	in	de	applicatie.	Alle	getoonde	schermen	bevatten	fictieve	bedrijven	en	personen	en	
dienen uitsluitend ter illustratie.

2.2 Welke wijzigingen op welke dossiers kan je invoeren?
Je kan een dossier wijzigen als:
1. je organisatie gemachtigd is om dit dossier te wijzigen en
2. het een van de volgende rechtspersonen betreft:

• besloten	vennootschap	(bv)
• naamloze	vennootschap	(nv)
• stichting
• Vereniging	(niet	Vereniging	van	eigenaren)
• Coöperatie

https://www.eherkenning.nl/
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De	volgende	wijzigingen	kan	jevia	ORVM	uitvoeren	(de	kopjes	zijn	de	keuzeopties	in	ORVM):

Wijzigen gegevens rechtspersoon Wijzigen gegevens vestiging Wijzigen gegevens functionaris

• Verhuizen rechtspersoon 
• Wijzigen postadres
• Wijzigen communicatiegegevens 
• Wijzigen bedrijfsactiviteiten 
• Wijzigen	zetel	(niet	statutaire)
• Wijzigen	naamgeving	(niet	statutaire	
naam)

• Wijzigen geplaatst/gestort kapitaal 
(niet	statutair)	

• Wijzigen handelsnaam van de 
onderneming

• Wijzigen	berichtenboxnaam	
• Starten	onderneming	(voor	een	
stichting	of	vereniging)

• Verhuizen vestiging 
• Wijzigen postadres 
• Wijzigen 

communicatiegegevens 
• Wijzigen activiteiten 
(activiteitomschrijving)	

• Wijzigen handelsnamen
• Wijzigen werkzame personen 
• Wijzigen naamgeving 
• Wijzigen hoofdvestiging
• Opvoeren nieuwe commerciële 

vestiging
• Opvoeren nieuwe niet- 

commerciële vestiging

• Wijzigen bevoegdheden 
• Wijzigen titel
• Wijzigen	rol	van	bestuurder	(bij	een	
monistisch	bestuursmodel)	

• Uittreden functionaris
• Wijzigen bezoekadres van een 

buitenlandse niet-natuurlijke 
persoon	(bNNP)

• Wijzigen rechtsvorm van een 
bNNP

• Wijzigen naamgeving van een 
bNNP

• Opvoeren nieuwe bestuurder 
• Opvoeren nieuwe overige 

functionaris 
• Opvoeren nieuwe gemachtigde

Wijzigen

Andere functionaliteit

• Ontbinden rechtspersoon met baten 
• Ontbinding/beëindiging rechtspersoon 
(turboliquidatie)	

• Beëindigen ontbonden rechtspersoon
• Deponeren overige stukken
• Opheffen	vestiging(en)	/	onderneming
• Overdragen naar een bestaande 
rechtspersoon	(alleen	als	je	
gemachtigd bent om zowel de 
overdragende als de verkrijgende 
rechtspersonen	te	wijzigen)
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2.3  Proces van het aanmaken en indienen van de opgave: hoe loopt het?
In het diagram hieronder zie je welke stappen je moet nemen voor een nieuwe opgave of om een 
afgewezen opgave te verbeteren.

Nieuwe opgave aanmaken
Om	een	nieuwe	opgave	aan	te	maken	(blauw	in	diagram)	moet	je	na	het	inloggen:
1.		Mutatie	kiezen	(bijvoorbeeld:	ontbinding	rechtspersoon	met	baten)	en	
2.  Aangeven welk dossier je wilt wijzigen.
  Alleen als je voor dit dossier gemachtigd bent, kan je de daaropvolgende stappen doorlopen.

Afgewezen opgave verbeteren
Als	je	ingelogd	bent,	kan	je	de	status	van	de	ingediende	opgaven	inzien	(blauw	in	diagram).	Bij	een	
afgewezen opgave biedt het systeem de mogelijkheid om de foutief opgevoerde gegevens te verbeteren.

Nieuwe of verbeterde opgave indienen bij KVK
Om	een	opgave	in	te	dienen	bij	KVK,	moet	deze	eerst	succesvol	worden	gevalideerd.	Onderteken	de	
gevalideerde	opgave	digitaal	en	dien	daarna	de	opgave	in	(oranje	in	diagram).	Het	systeem	voorziet	je	
van de functionaliteit om deze stappen uit te voeren.

Je hoeft niet de hele opgave in één keer aan te maken en in te dienen. De gedeeltelijk opgevoerde 
gegevens kunnen tussentijds worden opgeslagen.

Al deze stappen zijn in detail verder in dit document beschreven.

Inloggen in
ORHR-v

Valideren
opgave

Inloggen in
ORHR-v

Kiezen soort
mutatie

Ondertekenen
opgave

Overzien 
ingediende 

opgaven

Aangeven 
dossier

Indienen 
opgave

Controleren 
status ingediende 

opgave

Verbeteren
opgave

Opvoeren 
gegevens

Toevoegen 
bijlage(n)

Opvoeren 
referentie
gegevens

Aanmaken nieuwe opgave

Indienen opgave

Verbeteren afgewezen opgave

Opgave 
ingediend bij

Opgave 
succesvol
verwerkt in 
het HR

Is de opgave afgewezen 
door KVK-medewerker?

Ja

Nee

Aanmaken opgave

<flow>

Aangever namens veelmuteerder

<flow>
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2.4 De werking van het systeem voorziet in gebruiksgemak en het voorkomen van fouten
De applicatie is ingericht vanuit een optimaal gebruiksgemak en het voorkomen van fouten. Dat merk je 
tijdens het gebruik aan de volgende zaken:
• De verplichte gegevens zijn met een sterretje gemarkeerd. Bij het terugkeren naar de pagina met een 

nog niet opgevoerd verplicht gegeven, krijg je een melding.
• Het formaat van de gegevens wordt in sommige gevallen al aangegeven.
• Je krijgt waar mogelijk keuzelijsten aangeboden.
• Een	BSN,	een	KVK-nummer	en	een	aantal	andere	gegevens	worden	gelijk	bij	de	opvoer	gecontroleerd.
• De gegevens van een in het Handelsregister bekende natuurlijke persoon worden automatisch 
opgehaald	en	ingevuld.	Bij	het	opvoeren	van	het	BSN	van	een	nieuwe	functionaris	controleert	het	
systeem of deze persoon al bekend is in het Handelsregister. De gegevens van de gevonden persoon 
worden na het selecteren automatisch ingevuld. Deze gegevens kan je niet wijzigen.

• De adresgegevens worden automatisch opgehaald en ingevuld op basis van de postcode en het 
huisnummer. Als de opgevoerde combinatie van de postcode en het huisnummer overeenkomt met 
meerdere adressen dan moet je zelf kiezen welk adres van toepassing is.

• Een datum kan je handmatig opvoeren of je kan daar een pop-up kalendertje voor gebruiken.
• Aan de velden die misschien niet helemaal duidelijk zijn voor de gebruiker, hebben we de toelichtende 

informatie toegevoegd. De tekst verschijnt als je er met de muis overheen gaat.
• Bij het opvoeren van de gegevens van de opgave wordt aan de linkerzijde van het scherm een menu 

getoond. Je kunt de menu-items gebruiken om te navigeren tussen de schermen, naast de buttons 
‘Volgende’ en ‘Vorige’. De opbouw en de inhoud van het menu verschilt per soort opgave. Voor details: 
zie beschrijving van de opgave.

• Een opgave die je niet in één keer kunt afronden, kan je opslaan via de button ‘Opslaan’. Een 
opgeslagen opgave is terug te vinden onder de tab ‘Openen opgeslagen opgave’.

• Soms moet je bepaalde documenten bijvoegen. De lijst met deze documenten wordt automatisch 
gegenereerd. Hierin zijn de verplichte documenten duidelijk gemarkeerd. Zie voor details het hoofdstuk 
‘Toevoegen	bijlagen’.

• Het zoeken naar een functionaris of een vestiging binnen het dossier is makkelijk en intuïtief. In de 
zoekregel geef je een deel van de rol en/of naam op van de functionaris, of van het adres van de 
vestiging. Elke functionaris wiens naam of rol gedeeltelijk of geheel overeenkomt met het ingegeven 
zoekargument wordt getoond. Er zijn geen hele namen of hele functies nodig. Hetzelfde geldt voor het 
adres van een vestiging. Alleen de eerste 30 functionarissen of vestigingen worden getoond.

• Bij het opvoeren van een wijziging wordt in een aantal gevallen de gegevens, zoals vermeld in het 
Handelsregister op het moment van het ophalen van het dossier, automatisch ingevuld. Dit bespaart 
je typewerk, ook als het een kleine aanpassing betreft zoals bijvoorbeeld het wijzigen van 1 cijfer in het 
kapitaal.
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3  Aan de slag

3.1 Inloggen
Log in via KVK.nl/orvm
Naast	de	inloglink,	vind	je	op	deze	pagina	actuele	informatie	zoals	nieuws,	handleidingen	en	relevante	
links over de applicatie.
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Horizontale navigatiebalk (top menu)
De	horizontale	navigatiebalk	bovenaan	de	pagina	(top	menu)	toont	de	belangrijkste	stappen	van	het	
aanmaken en indienen van de opgave:
1.  Samenstellen opgave 

Via deze startpagina begin je aan een nieuwe opgave.
2.  Openen opgeslagen opgave 

Dit scherm toont de lijst met de opgeslagen opgaven die nog niet succesvol gevalideerd zijn. Je kan 
de	opgave	openen	om	verder	te	gaan	met	het	opvoeren	van	de	gegevens,	of	deze	verwijderen.	Na	het	
verwijderen is de opgave niet meer terug te vinden.

3.  Ondertekenen opgave 
In dit scherm zie je de opgaven die al succesvol zijn gevalideerd maar nog niet ondertekend. De 
opgaven in deze lijst staan dus klaar om te ondertekenen.

4.  Indienen opgave 
Hier staat de lijst met de opgaven die zijn ondertekend maar nog niet ingediend.

5.  Ingediende opgaven 
In	dit	scherm	staan	de	opgaven	die	ingediend	zijn	bij	KVK.	Bij	het	klikken	op	de	status	van	de	opgave	
krijg	je	meer	details.	Bijvoorbeeld:	als	een	KVK-medewerker	de	opgave	heeft	afgewezen,	staat	hier	de	
reden.
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Bij het klikken op ‘Volgende’ wordt gecontroleerd: 
1. of het KvK-nummer correct opgevoerd is; 
2. of u gemachtigd bent om deze rechtspersoon te wijzigen; 
3. of dit dossier überhaupt (op dit moment) gewijzigd kan worden.  

 

Als de controle niet succesvol is verschijnt een foutmelding zoals in onderstaand voorbeeld: 

 

Voor de mogelijke acties kunt u de tabel ‘Fout afhandeling’ raadplegen. Deze vindt u in de bijlage. 

Na een succesvolle controle wordt een aantal details van het betreffende KvK-nummer getoond.  

 

 

Met de knop ‘Volgende’ bevestigt u dat het dossier correct is. De opgave van het gekozen type wordt 
aangemaakt en u wordt doorgeleid naar het eerste scherm van de specifieke opgave. In de volgende 

hoofdstukken krijgt u uitleg over de diverse opgaven die u via deze applicatie kunt regelen.   

Bij het klikken op ‘Volgende’ wordt gecontroleerd:
1.	of	het	KVK-nummer	correct	opgevoerd	is.
2. of je gemachtigd bent om deze rechtspersoon te wijzigen.
3.	of	dit	dossier	überhaupt	(op	dit	moment)	gewijzigd	kan	worden.

Als de controle niet succesvol is, verschijnt een foutmelding zoals in onderstaand voorbeeld:
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4 Opgave tot wijziging

Een opgave bevat bij voorkeur alle wijzigingen op één inschrijving in één keer. Je kunt voor een dossier 
pas	een	nieuwe	wijziging	opgeven	als	KVK	een	eerdere	wijziging	heeft	verwerkt.	Maar	je	moet	rekening	
houden met het feit dat sommige wijzigingen elkaar uitsluiten. Dit kan omdat de wijzigingen van de 
bepaalde gegevens tegenstrijdig kunnen zijn en problemen veroorzaken. De volgorde van de wijzigingen 
kan ook de toegestane combinatie van wijzigingen beïnvloeden.

4.1 Aangeven wijzigingen
Kies	voor	‘Wijzigen’	en	voer	een	bestaand	KVK-nummer	in.	Na	bevestiging	wordt	de	opgave	tot	wijzigen	
aangemaakt.
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4 Opgave tot wijziging 
Een opgave bevat bij voorkeur alle wijzigingen op één inschrijving in één keer. U kunt voor een dossier pas 

een nieuwe wijziging opgeven als de KvK een eerdere wijziging heeft verwerkt. Maar u moet rekening houden 

met het feit dat sommige wijzigingen elkaar uitsluiten. Dit kan omdat de wijzigingen van de bepaalde 

gegevens tegenstrijdig kunnen zijn en problemen veroorzaken. De volgorde van de wijzigingen kan ook de 

toegestane combinatie van wijzigingen beïnvloeden. 

 

4.1 Aangeven wijzigingen 
Kies voor ‘Wijzigen’ en voer een bestaand KvK-nummer in. Na bevestiging wordt de opgave tot wijzigen 

aangemaakt. 

 

Afhankelijk van de wijzigingen, de rechtsvorm en de gegevens vastgelegd in het Handelsregister, krijgt u 

verschillende keuzes aangeboden.  

Van een rechtspersoon kunnen wijzigingen worden opgegeven over de: 

- Rechtspersoon; 

- Vestiging(en); 

- Functionaris(sen). 

 

Van iedere wijziging krijgt u de daarbij behorende details.  

Verder wordt u gevraagd om de wijziging(en) te verfijnen voordat u de gegevens kunt opvoeren. Zie voor 

details ‘Opvoeren gegevens’ hieronder. Het is wel belangrijk om te weten waar u de geselecteerde wijzigingen 

kunt overzien, hoe u nieuwe wijzigingen kunt toevoegen en hoe u een al gemaakte wijziging verwijdert. 

 

 

 

Afhankelijk van de wijzigingen, de rechtsvorm en de gegevens vastgelegd in het Handelsregister, krijg je 
verschillende keuzes aangeboden.

Van een rechtspersoon kunnen wijzigingen worden opgegeven over de:
• rechtspersoon
• vestiging(en)
• functionaris(sen)

Van	iedere	wijziging	krijg	je	de	daarbij	behorende	details.	Verder	wordt	gevraagd	om	de	wijziging(en)	te	
verfijnen	voordat	je	de	gegevens	kunt	opvoeren.	Zie	voor	details	‘Opvoeren	gegevens’	op	de	volgende	
pagina. Het is wel belangrijk om te weten waar je de geselecteerde wijzigingen kunt overzien, hoe je 
nieuwe wijzigingen kunt toevoegen en hoe je een al gemaakte wijziging verwijdert.
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4.2 Opbouw menu voor wijzigingen, toevoegen en/of verwijderen van een wijziging
Aan de linkerzijde vind je een menu dat 
dynamisch wordt opgebouwd op basis 
van de wijzigingen die je kiest.

Je kunt de items gebruiken om te 
navigeren tussen de wijzigingen, naast 
de buttons ‘Volgende’ en ‘Vorige’.
Om een wijziging toe te voegen, of te
verwijderen	is	een	extra	optie	
‘Wijzigingen’ toegevoegd aan de 
horizontale navigatiebalk.

Bij het klikken op ‘Wijzigingen’ verschijnt een submenu waarmee je een nieuwe wijziging kunt toevoegen 
of	een	al	aangekondigde	wijziging	verwijderen	(hierboven	rood	omcirkelt).

Door het verwijderen of het toevoegen van een wijziging, past het menu links zich automatisch aan. 
Het menu kan je gebruiken om te navigeren naast de knoppen Volgende, Vorige.

 

4.3 Opvoeren gegevens
Bij het opvoeren van de nieuwe gegevens worden de huidige gegevens zoals het op het moment van 
het ophalen van het dossier in het Handelsregister stond, voor de overzichtelijkheid getoond in het blok 
‘Huidige situatie’.

In een aantal gevallen worden de opvoervelden automatisch ingevuld met de huidige waarden. Dit is om 
typewerk te besparen.
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Wijzigen rechtspersoon
Bij het onderdeel ‘wijzigen rechtspersoon’ kun je de gegevens wijzigen die direct aan de rechtspersoon 
gebonden zijn. Welke dat precies zijn wordt bepaald door meerdere factoren, zoals de rechtsvorm van de 
rechtspersoon, of de al geregistreerde gegevens in het Handelsregister.

Bij een bv kan je de volgende gegevens wijzigen:
• kapitaalgegevens	(als	deze	wijziging	buiten	de	statutenwijziging	valt)
• handelsnamen	van	de	onderneming	(inclusief	de	volgorde	van	de	handelsnamen)
• de	naam	van	de	berichtenbox

Van een vereniging met de beperkte rechtsbevoegdheid en zonder niet-commerciële vestigingen zijn dat 
andere gegevens. Hier kan je zowel de zetel als de naam wijzigen.

Als een vereniging of stichting geen niet-commerciële vestigingen heeft, dan worden de 
contactgegevens direct bij de rechtspersoon geregistreerd:
• bezoek- en postadres;
• communicatiegegevens;
• bedrijfsactiviteiten.
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Wijzigen rechtspersoon 
Bij het onderdeel ‘wijzigen rechtspersoon’ kunt u de gegevens wijzigen die direct aan de rechtspersoon 
gebonden zijn. Welke dat precies zijn wordt bepaald door meerdere factoren, zoals de rechtsvorm van de 

rechtspersoon, of de al geregistreerde gegevens in het Handelsregister. 

 

Bij een B.V. kunt u de volgende gegevens wijzigen:  

- kapitaalgegevens (als deze wijziging buiten de statutenwijziging valt),  

- handelsnamen van de onderneming (inclusief de volgorde van de handelsnamen),  

- de naam van de berichtenbox. 

 

Van een vereniging met de beperkte rechtsbevoegdheid en zonder niet-commerciële vestigingen zijn dat 

andere gegevens. Hier kunt u zowel de zetel als de naam wijzigen. 

 

Als een vereniging of stichting geen niet-commerciële vestigingen heeft, dan worden de contactgegevens 

direct bij de rechtspersoon geregistreerd: 

- Bezoek- en postadres; 

- Communicatiegegevens; 

- Bedrijfsactiviteiten. 

 

 

Als u binnen deze opgave ook een niet –commerciële vestiging opvoert, dan 
worden de wijzigingen van de contactgegevens van de rechtspersoon niet meer 
relevant. Bij de validatie wordt dan een foutmelding getoond zoals in 
bovenstaand plaatje. 

Voor een vereniging of stichting zonder onderneming is het ook mogelijk om de onderneming te starten. De 

functionaliteit is gelijk aan de functionaliteit van het opvoeren van een nieuwe commerciële vestiging. 

Wijzigen vestiging 
Bij het onderdeel ‘wijzigen vestiging’ kunt u een bestaande vestiging wijzigen of een nieuwe vestiging 
toevoegen: 

- bij een NV, BV of Coöperatie wordt het altijd een vestiging van de onderneming (een commerciële 

vestiging dus) 

- bij een Vereniging of Stichting kunt u ook een niet-commerciële vestiging (van de rechtspersoon zelf) 

opvoeren.  

 

Bij het opvoeren van een nieuwe vestiging geeft u de volgende gegevens aan: 
 Datum ingang van deze wijziging (geldt voor alle soorten wijzigingen). 

Als je binnen deze opgave ook een niet-commerciële vestiging opvoert, worden de wijzigingen 
van de contactgegevens van de rechtspersoon niet meer relevant. Bij de validatie wordt dan een 
foutmelding getoond zoals in bovenstaand plaatje.
 

Voor een vereniging of stichting zonder onderneming is het ook mogelijk om de onderneming te starten. 
De functionaliteit is gelijk aan de functionaliteit van het opvoeren van een nieuwe commerciële vestiging.

Wijzigen vestiging
Bij het onderdeel ‘wijzigen vestiging’ kan je een bestaande vestiging wijzigen of een nieuwe vestiging 
toevoegen:
• Bij	een	bv,	bv	of	coöperatie	wordt	het	altijd	een	vestiging	van	de	onderneming	(een	commerciële	
vestiging	dus).

• Bij	een	vereniging	of	stichting	kun	je	ook	een	niet-commerciële	vestiging	(van	de	rechtspersoon	zelf)	
opvoeren.

Bij het opvoeren van een nieuwe vestiging geef je de volgende gegevens aan:
• datum	ingang	van	deze	wijziging	(geldt	voor	alle	soorten	wijzigingen).
• of	de	vestiging	een	hoofdvestiging	is	(keuze	Ja/Nee)
• bezoekadres
• postadres	(indien	anders	dan	het	bezoekadres)
• activiteitgegevens	(omschrijving	en	indien	meerdere	activiteiten	dan	de	belangrijkste	en	eventueel	de	
sbi-codes	die	volgens	jou	passen	bij	de	activiteitomschrijving)

• communicatiegegevens	(indien	aanwezig	telefoon-	en/of	faxnummers,	domeinnaam,	e-mailadres) 
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Daarnaast wordt gevraagd om de volgende gegevens op te voeren:

1. Voor een commerciële vestiging:
of de vestiging producten importeert
of	de	vestiging	producten	exporteert
handelsnamen	van	de	vestiging	(inclusief	de	volgorde	van	de	handelsnamen)
aantal	werkzame	personen	(fulltime	en	parttime)

2. Voor een niet-commerciële vestiging:
naam van de vestiging

Opgeven van activiteiten
Wanneer je activiteiten opgeeft of verandert, gebruik je duidelijke tekst. Deze tekst wordt 
letterlijk opgenomen in het Handelsregister en verschijnt op het uittreksel. Begin de tekst van 
de bedrijfsomschrijving daarom met een hoofdletter en eindig met een punt. Het gaat bij de 
activiteitenomschrijving om een korte beschrijving van de daadwerkelijke activiteiten van de 
vestiging(en)/rechtspersoon	en	niet	om	de	statutaire	doelstelling	van	de	rechtspersoon.	KVK	weigert	
de opgave als de statutaire doelstelling hier toch wordt opgegeven. Dat geldt ook voor overbodige 
toevoegingen zoals ‘in de ruimste zin des woords’. Wanneer er meer activiteiten zijn, geef je aan wat de 
hoofdactiviteit	is	(maximaal	500	tekens).

Je	hebt	ook	de	mogelijkheid	om	optioneel	aan	te	geven	welke	sbi-code(s)	volgens	jou	passen	bij	de	
activiteitomschrijving.	KVK	bepaalt	uiteindelijk	of	deze	sbi-code(s)	voor	de	codering	van	de	opgegeven	
activiteiten worden gebruikt. Om de juiste code te selecteren kan je gebruikmaken van de typeermodule 
van CBS: < https://sbi.cbs.nl >.Op	basis	van	de	aangeleverde	informatie	en	gegevens	over	export/	import	
van	een	commerciële	vestiging	kan	KVK	de	definitieve	activiteitencode(s)	(sbi)	bepalen.

Aandachtspunt bij het verhuizen van een vestiging
Bij het verhuizen van een vestiging kan je in dezelfde wijziging ook de communicatiegegevens 
(telefoon-,	faxnummers,	domeinnamen	en	e-mailadressen)	van	deze	vestiging	aanpassen.	Je	kunt	
echter bestaande gegevens niet verwijderen. Dat doe je in een nieuwe opgave via de optie ‘Wijzigen 
communicatiegegevens’.

Wijzigen functionaris
Je kan de gegevens van een bestaande functionaris wijzigen, een nieuwe functionaris opvoeren of 
aangeven dat de bestaande functionaris uittreedt. Welk type functionaris het betreft hangt af van de 
rechtsvorm en van de staat van de rechtspersoon.

Bijvoorbeeld, bij een bv met een actieve onderneming en met een dualistisch bestuursmodel kan je 
de	gegevens	van	een	bestuurder,	functionaris	(commissaris	en/of	enig	aandeelhouder)	en/of	een	
gemachtigde wijzigen.

Opvoeren nieuwe functionaris
Het	toevoegen	van	een	functionaris	gaat	steeds	op	dezelfde	wijze.	Kies	voor	natuurlijk	persoon	of	
vennootschap:

Bij een natuurlijk persoon	voer	je	het	BSN	in	en	druk	je	op	Tab	of	klik	je	op	het	volgende	veld:	het	
systeem zoekt of de persoon al voorkomt in het Handelsregister met een actieve functie. Als dat zo is, 
kun	je	de	persoon	selecteren	en	worden	de	gegevens	automatisch	ingevuld.	Komt	de	natuurlijke	persoon	
met	BSN	niet	voor	in	het	Handelsregister,	dan	verschijnt	een	melding	die	je	dient	te	bevestigen	door	op	
OK	te	klikken.	Vervolgens	voer	je	alle	benodigde	gegevens	op.

https://sbi.cbs.nl 
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Bij een niet natuurlijk persoon	voer	je	het	KVK-nummer	op	om	de	gegevens	op	te	halen.	Als	de	juiste	
vennootschap verschijnt, beantwoord je de vraag met Ja. Het opgeven van een handtekening namens de 
vennootschap is niet nodig.

Personen woonachtig in het buitenland en buitenlandse vennootschappen die optreden als functionaris, 
kan je ook opvoeren. Bij een buitenlandse vennootschap moet je het adres van de vennootschap invullen; 
niet het adres van het buitenlandse register. Bij een buitenlandse vennootschap moet je een bewijs 
van inschrijving in een buitenlands register aanleveren als verplichte bijlage. Het bijvoegen van een 
handtekening namens de vennootschap is niet nodig.

Opvoeren gemachtigden
Selecteer eerst het type gemachtigde en geef de persoonsgegevens, het privéadres en de gegevens van 
de	gemachtigde	aan.	Bij	een	niet	natuurlijk	persoon	voer	je	het	KVK-nummer	op	om	de	gegevens	op	te	
halen. Als de juiste vennootschap verschijnt, beantwoord je de vraag met Ja.

Beperkte volmacht in ‘gestructureerde vorm’
Het	is	mogelijk	een	beperking	aan	te	brengen	in	geldwaarde	(in	euro)	en	een	beperking	van	handelen.	
Je kunt meer keuzes maken uit de lijst van handelen door er één te selecteren en vervolgens op de knop 
‘Verwerken’ te drukken.

Vrije tekst volmacht / volmacht als bijlage
Voor beperkte volmachten waarbij de gestructureerde mogelijkheden niet voldoen, kan je gebruikmaken 
van ‘overige beperkingen’. Je kan dan de tekst van de volmacht invoeren. Is de inhoud van de volmacht 
uitgebreid dan kan je deze volmacht als bijlage toevoegen. Op het uittreksel komt dan te staan: “Beperkte 
volmacht.

Raadpleeg opgave voor beperkende bepalingen”. 
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Bijvoorbeeld, bij een B.V. met een actieve onderneming en met een dualistisch bestuursmodel kunt u de 

gegevens van een bestuurder, functionaris (commissaris en/of enig aandeelhouder) en/of een gemachtigde 

wijzigen. 

Opvoeren nieuwe functionaris 
Het toevoegen van een functionaris gaat steeds op dezelfde wijze. Kies voor natuurlijk persoon of 

vennootschap: 

Bij een natuurlijk persoon voert u het BSN in en drukt u op Tab of klikt op het volgend veld: het systeem 

zoekt of de persoon al voorkomt in het Handelsregister met een actieve functie. Als dat zo is, kunt u de 

persoon selecteren en worden de gegevens automatisch ingevuld. Komt de natuurlijke persoon met BSN niet 
voor in het Handelsregister, dan verschijnt een melding die u dient te bevestigen door op OK te klikken. 

Vervolgens voert u alle benodigde gegevens op. 

Bij een niet natuurlijk persoon voert u het KvK-nummer op om de gegevens op te halen. Indien de juiste 

vennootschap verschijnt, beantwoordt u de vraag met Ja. Het opgeven van een handtekening namens de 

vennootschap is niet nodig. 

Personen woonachtig in het buitenland en buitenlandse vennootschappen die optreden als functionaris, kunt u 

ook opvoeren. Bij een buitenlandse vennootschap moet u het adres van de vennootschap invullen; niet het 

adres van het buitenlandse register. Bij een buitenlandse vennootschap moet u een bewijs van inschrijving in 

een buitenlands register aanleveren als verplichte bijlage. Het bijvoegen van een handtekening namens de 

vennootschap is niet nodig. 

Opvoeren gemachtigden 
Selecteer eerst het type gemachtigde en geef de persoonsgegevens, het privéadres en de gegevens van de 

gemachtigde aan. 

Bij een niet natuurlijk persoon voert u het KvK-nummer op om de gegevens op te halen. Indien de juiste 

vennootschap verschijnt, beantwoordt u de vraag met Ja. 

Beperkte volmacht in ‘gestructureerde vorm’ 
Het is mogelijk een beperking aan te brengen in geldwaarde (in euro) en een beperking van handelen. U kunt 

meer keuzes maken uit de lijst van handelen door er één te selecteren en vervolgens op de knop ‘Verwerken’ 
te drukken. 

Vrije tekst volmacht / volmacht als bijlage 
Voor beperkte volmachten waarbij de gestructureerde mogelijkheden niet voldoen, kunt u gebruik maken van 

‘overige beperkingen’. U kunt dan de tekst van de volmacht invoeren. Is de inhoud van de volmacht uitgebreid 

dan kunt u deze volmacht als bijlage toevoegen. Op het uittreksel komt dan te staan: “Beperkte volmacht. 
Raadpleeg opgave voor beperkende bepalingen”.  

Wijzigen bestaande functionaris
Bij het wijzigen van een bestaande functionaris zoek je eerst de betreffende functionaris. Bij het klikken 
op het icoontje ‘Wijzigen’ wordt de functionaris geselecteerd en kan je aangeven wat je precies wilt 
wijzigen.

Nadat	de	gegevens	van	de	opgave	tot	wijziging	zijn	opgevoerd	en	voordat	je	deze	gegevens	kunt	
valideren, dien je:
1. de documenten die eventueel meegeleverd moeten worden, te koppelen aan de opgave: zie 
hoofdstuk	‘Toevoegen	bijlagen’ en

2. de referentie-informatie op te voeren: zie hoofdstuk ‘Opvoeren referentie -informatie’.

Online Registreren accepteert geen wijzigingen die in de toekomst liggen. Je kunt dergelijke 
wijzigingsopgaven wel voorbereiden. Indienen kan vanaf de invoeringsdatum. Als naar jouw mening 
niet de juiste uitgangssituatie wordt getoond, breek dan het verzoek af en neem contact op met 
KVK.
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 5 Opgave tot ontbinding/beëindiging rechtspersoon

Met	deze	opgave	kan	je	bv’s,	nv’s,	stichtingen,	coöperaties	en	verenigingen	ontbinden	en/of	beëindigen.

Bij de opvoer van een ontbinding/beëindiging wordt de gehele onderneming en eventueel de 
rechtspersoon beëindigd. Als de onderneming niet wordt beëindigd maar eerst wordt overgedragen 
aan	een	andere	rechtspersoon	(bv,	nv,	coöperatie,	vereniging,	stichting),	kan	je	de	functionaliteit	
‘Overdragen’	gebruiken.	Met	deze	functionaliteit	is	het	mogelijk	zowel	de	overdracht	als	de	
ontbinding op te geven.

 

5.1 Aangeven soort ontbinding/beëindiging
Je kan de volgende keuzes maken:
1. ontbinding rechtspersoon met baten, zie 5.1.1.
2.	ontbinding/beëindiging	rechtspersoon	(turboliquidatie),	zie 5.1.1.
3. beëindiging ontbonden rechtspersoon, zie 5.1.2.

5.1.1 Ontbinden en beëindigen rechtspersoon inclusief onderneming
Je	kan	zowel	een	ontbinding	met	baten	als	een	ontbinding	zonder	baten	(turboliquidatie)	opgeven.
Bij een turboliquidatie leidt de opgave tot beëindiging van de rechtspersoon en geef je de bewaarder 
van	boeken	en	bescheiden	op.	Bij	een	ontbinding	met	baten	geef	je	de	vereffenaar(s)	op	en	kun	je	de	
rekening en verantwoording en/of plan van verdeling deponeren. Voor rechtspersonen in liquidatie kan je 
het einde van de vereffening en daarmee einde rechtspersoon digitaal opgeven.

Kies	voor	de	gewenste	opgave	en	voer	het	KVK-nummer	in.	Als	een	KVK-nummer	wordt	ingevoerd	van	
een dossier niet zijnde een bv, nv, coöperatie, stichting of vereniging, verschijnt een scherm waarop 
wordt	gemeld	dat	het	KVK-nummer	niet	juist	is.

Na	het	bevestigen	van	de	gekozen	rechtspersoon	wordt	de	opgave	gestart.	Op	de	daarop	volgende	
schermen	wordt	gevraagd	de	datum	en	reden	van	ontbinding	in	te	voeren,	de	vereffenaar(s)	in	te	
voeren	(bij	ontbinding	met	baten)	en	een	keuze	te	maken	of	de	onderneming	is	opgeheven	per	datum	
ontbinding of dat de onderneming en vestigingen actief blijven tijdens de vereffeningsperiode.

Je hebt de keuze om het gehele bestuur, een aantal bestuurders en/of nieuwe personen als vereffenaar 
op te voeren. Alleen als een vereffenaar wordt ingevoerd die nog geen functionaris was bij de 
rechtspersoon,	is	een	datacard	(zie bijlage)	verplicht.

Bij een turboliquidatie dien je de bewaarder van boeken en bescheiden op te voeren. Voor de bewaarder 
hoef je geen datacard toe te voegen.

Behalve de eventuele datacard zijn geen andere bijlagen verplicht bij de opgave van een ontbinding. Wel 
kan bijvoorbeeld het ontbindingsbesluit toegevoegd worden aan de opgave. Ook kan direct een rekening 
en verantwoording worden gedeponeerd.
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5.1.2 Beëindiging vereffening/rechtspersoon van rechtspersoon in liquidatie
Van bv’s, nv’s, stichtingen, coöperaties en verenigingen in liquidatie kan de beëindiging van de vereffening 
en daarmee einde rechtspersoon ingevoerd worden met het type opgave ‘Beëindiging ontbonden 
rechtspersoon’.	Het	invoeren	van	een	bewaarder	van	boeken	en	bescheiden	is	verplicht	(zonder	
datacard).

Wil	je	een	schriftelijke	bevestiging	ontvangen	van	een	deponering	en/of	(na	2	maanden)	een	
verklaring van de deponering van een rekening en verantwoording? Geef dit dan aan in het veld 
‘Aanvullende informatie’ op het scherm Referentie-informatie.

 

Nadat	de	inhoudelijke	gegevens	zijn	opgevoerd,	moet	je:
1.			bijlage(n)	toevoegen:	de	documenten	die	eventueel	meegeleverd	moeten	worden	koppelen	aan	de	

opgave	(zie	hoofdstuk	‘Toevoegen	bijlagen’)	en
2.		referentie-informatie	opvoeren	(zie hoofdstuk ‘Opvoeren referentie-informatie’).

5.2 Opbouw menu voor ontbinding/beëindiging
Aan de linkerzijde wordt een menu getoond om direct tussen te schermen te navigeren. De inhoud van 
het menu hangt van het type opgave af. Als het bijvoorbeeld turboliquidatie betreft, dien je de gegevens 
van een bewaarder van boeken en bescheiden op te voeren.
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6 Opgave tot overdracht naar een bestaande rechtspersoon

Via	de	service	kan	je	één	of	meerdere	vestigingen	met	adres	in	Nederland	of	een	gehele	onderneming	
overdragen naar een bestaande ingeschreven rechtspersoon. Overdragen kan van/naar bv, nv, 
vereniging, stichting en coöperatie. Voor andere rechtspersonen moet de opgave nog op papier 
gebeuren.

Je	dient	de	KVK-nummers	van	zowel	de	overdragende	als	de	overnemende	rechtspersoon	op	te	
voeren. De gegevens van de overnemer en overdrager moeten apart worden opgevoerd.

 

Gegevens van de overdragende rechtspersoon
Om	de	overdracht	op	te	voeren,	start	je	met	het	selecteren	van	één	of	meerdere	vestiging(en)	die	
worden overgedragen. Als van een bv, nv of coöperatie alle vestigingen worden overgedragen, dien je 
op te geven of de rechtspersoon wordt ontbonden, als activiteit ‘beheer van vermogen’ krijgt of als lege 
rechtspersoon	(zonder	onderneming	en	vestigingen)	geregistreerd	blijft	staan.

Als alle niet-commerciële vestigingen van een vereniging of stichting worden overgedragen moet je 
de	(nieuwe)	activiteitomschrijving,	adres-	en	communicatiegegevens	van	de	overdragende	vereniging	
of stichting opvoeren. De bijlagen moeten apart voor zowel de overdrager als de overnemer worden 
toegevoegd. De lijst met bijlagen wordt samengesteld afhankelijk van de rechtsvorm van de overdrager 
en	de	soort	opgave(n).	Zie	onderstaand	voorbeeld	van	een	overdracht	die	leidt	tot	ontbinding.

Gegevens van de overnemende rechtspersoon
Het	is	mogelijk	alle	gegevens	van	de	overgedragen	vestiging(en)	aan	te	passen	behalve	het	bezoekadres.	
Als blijkt dat de overgenomen vestiging en de vestiging van de overnemer op hetzelfde adres zijn 
geregistreerd,	dan	worden	de	handelsnamen	(behalve	de	statutaire	naam)	en	het	aantal	werkzame	
personen toegevoegd aan de vestiging van de overnemende rechtspersoon. Eén van de overgedragen 
vestigingen kan als de nieuwe hoofdvestiging van de overnemer worden vastgelegd.
 
De bijlagen voor de overnemer moeten worden toegevoegd als dat nodig is. De opgave-pdf’s worden 
zowel gegenereerd voor de overdragende als voor de overnemende rechtspersoon.
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Aandachtspunten bij de overdracht van stichtingen en verenigingen
• 	Stichtingen	en	verenigingen	met	niet-commerciële	vestigingen	(vestiging	van	rechtspersoon)	kunnen	

niet in één digitale opgave worden overgedragen en ontbonden/beëindigd. De oplossing hiervoor is om 
eerst	digitaal	de	opgave	van	overdracht	aan	te	maken	en	in	te	dienen.	Nadat	KVK	deze	opgave	heeft	
verwerkt,	kan	de	(nieuwe)	opgave	van	ontbinding	digitaal	worden	ingediend.	Als	het	in	1	opgave	moet,	
stuur	je	de	opgave	met	de	papieren	formulieren	naar	KVK.

• Het	is	bij	verenigingen	en	stichtingen	niet	mogelijk	om	zowel	commerciële	vestigingen	(van	de	
onderneming)	als	niet	commerciële	vestigingen	(van	de	rechtspersoon)	in	één	digitale	opgave	over	
te dragen. De oplossing hiervoor is om eerst digitaal opgave te doen van de ene soort vestigingen 
(commercieel	of	niet	commercieel).	Na	verwerking	van	KVK	moet	je	digitaal	de	overdracht	van	de	
andere soort vestigingen opgeven. Als het in één opgave moet, stuur je de opgave met de papieren 
formulieren	naar	KVK.

Als één van bovenstaande situaties zich voordoet verschijnt de volgende foutmelding:
“Helaas is het niet mogelijk om deze opgave digitaal in te dienen. De gekozen combinatie van
overdracht vestigingen, onderneming en/of ontbinden en/of beëindigen wordt niet ondersteund.”

Niet	commerciële	vestigingen	van	verenigingen	en	stichtingen	kunnen	niet	worden	overgedragen	naar	
een	onderneming	(bijvoorbeeld	bv).	Dit	is	geen	beperking	van	de	digitale	service,	maar	dit	is	niet	mogelijk	
om te registreren in het Handelsregister.
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7 Opgave tot opheffing vestiging(en)/onderneming

Opheffen vestiging
Na	de	keuze	in	het	menu	voor	‘Opheffen	vestiging(en)/	onderneming’	worden	de	vestigingen	getoond	
van de betreffende rechtspersoon. Als de rechtspersoon meer dan 30 vestigingen heeft, kan je de 
betreffende	vestiging(en)	opzoeken.	Selecteer	de	vestiging(en)	die	moeten	worden	opgeheven.
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7 Opgave tot opheffing vestiging(en)/onderneming 

Opheffen vestiging 
Na de keuze in het menu voor ‘Opheffen vestiging(en)/ onderneming’ worden de vestigingen getoond van de 
betreffende rechtspersoon. Als de rechtspersoon meer dan 30 vestigingen heeft, kunt u de betreffende 

vestiging(en) opzoeken. Selecteer de vestiging(en) die moeten worden opgeheven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opheffen onderneming (zonder ontbinding) 
Als u de ondernemingsactiviteiten van een rechtspersoon wilt beëindigen, selecteert u alle vestigingen. 

Bij een vereniging en een stichting hoeft u alleen de commerciële vestigingen te selecteren om de 

ondernemingsactiviteiten te beëindigen.  

Als de rechtspersoon de activiteiten heeft beëindigd en wordt ontbonden moet u niet voor deze optie kiezen, 

maar in het hoofdmenu voor ‘Ontbinden rechtspersoon’.  
 

Als van een BV, NV, of coöperatie alle vestigingen worden opgeheven en daarmee de onderneming, zijn er 

twee mogelijkheden: 
 de ‘activiteit’ van de rechtspersoon wordt beheer van vermogen óf 
 er blijft een lege rechtspersoon over, een verklaring van een accountant is dan verplicht.  

 

  

Opheffen onderneming (zonder ontbinding)
Als je de ondernemingsactiviteiten van een rechtspersoon wilt beëindigen, selecteer je alle vestigingen. 
Bij een vereniging en een stichting hoef je alleen de commerciële vestigingen te selecteren om de 
ondernemingsactiviteiten te beëindigen.

Als de rechtspersoon de activiteiten heeft beëindigd en wordt ontbonden moet je niet voor deze optie 
kiezen, maar in het hoofdmenu voor ‘Ontbinden rechtspersoon’.

Als van een bv, nv, of coöperatie alle vestigingen worden opgeheven en daarmee de onderneming, zijn er 
2 mogelijkheden:
• de ‘activiteit’ van de rechtspersoon wordt beheer van vermogen óf
• er blijft een lege rechtspersoon over, een verklaring van een accountant is dan verplicht.
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8 Opgave tot deponering

Welke documenten kunnen worden gedeponeerd
Bv’s, nv’s, stichtingen, coöperaties en verenigingen:
• plan	van	verdeling	(art.	23b	lid	4	BW2)
• rekening	en	verantwoording	(art.	23b	lid	4	BW2)
• rekening	en	verantwoording	en	plan	van	verdeling	(art.	23b	lid	4	BW2)
• deponering o.g.v. statutaire bepaling 

Bv’s, nv’s en coöperaties:
• inloopperiode structuurvennootschap 

Nv:	
• accountantsverklaring,	inbreng	op	aandelen	anders	dan	in	geld	na	oprichting	(art.2:94b	lid	7	BW)
• accountantsverklaring	-	waarde	goederen	minimaal	waarde	tegenprestatie	(art.	2:94c	lid	6	BW)
• bankverklaring	storting	in	vreemd	geld	(art.	2:93a	lid	6	BW)
• besluit	tot	kapitaalvermindering	(art.	2:100	lid	1	BW)
• besluit	tot	beperking	of	uitsluiting	van	het	voorkeursrecht	op	aandelen	(art.	2:	96a	lid	7	BW)
• uitgifte	van	aandelen	of	aanwijzing	orgaan	tot	uitgifte	aandelen	(art.	2:96	lid	3	BW)
• verlenen	van	rechten	tot	het	nemen	van	(opties	op)	aandelen	(art.	2:96	lid	5	BW)
• voorkeursrecht	bij	uitgifte	van	aandelen	(art.	2:96a	lid	7	BW).	

Coöperatie:
• Ledenlijst	coöperatie	(art.	2:61	sub	d	BW)

Er kan maar 1 deponering per rechtspersoon tegelijk worden ingediend. Pas als de deponering is 
verwerkt	door	KVK	is	het	mogelijk	om	een	nieuwe	deponering	of	opgave	indienen.

 

Hoe deponeert je?
Je	kunt	een	document	deponeren	via	de	optie	‘Deponeren’	en	het	opvoeren	van	het	KVK-nummer.	Na	
de	verificatie	verschijnt	het	scherm	waar	je	het	type	deponering	kiest	en	het	pdf-bestand	aan	de	opgave	
koppelt.

De lijst met deponeringen bevat alleen soorten documenten die voor dit bedrijf van toepassing 
kunnen zijn.

 

De functionaliteit van dit scherm komt overeen met de functionaliteit voor het toevoegen van bijlagen 
(zie	hoofdstuk	‘Toevoegen	bijlagen’),	maar	je	kan	hier	maar	1	bijlage	toevoegen.	Nadat	de	deponering	is	
gekozen,	voer	je	daarna	nog	de	referentie-informatie	op	(zie hoofdstuk ‘Opvoeren referentie -informatie’)	
en dan staat de opgave klaar voor het valideren/ondertekenen/indienen.
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9 Toevoegen bijlagen

De documenten die je eventueel moet meeleveren, kan je koppelen aan de opgave op het scherm 
‘Bijlagen’.
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9 Toevoegen bijlagen 
De documenten die u eventueel moet meeleveren, kunt u koppelen aan de opgave op het scherm ‘Bijlagen’. 

 

De lijst ‘Type bijlage’ toont alle soorten documenten die voor uw opgave van toepassing zijn. 

- Kies eerst type bijlage;  

- Klik op ‘Bestand kiezen’ waarna u het document vanaf de (netwerk)schijf kunt aanklikken. Zorg 

ervoor dat dit een pdf-bestand is. Druk op de knop ‘Openen’;  
- Via de knop ‘Toevoegen’, wordt het bestand toegevoegd aan de opgave. Doe dit voor iedere bijlage.  

 

Het toegevoegde document verschijnt in de tabel met de bijlagen. De gekoppelde bijlage kunt u ook 

verwijderen uit de opgave via ‘Verwijderen’. In de tabel met de gekoppelde documenten kunt u zien of de 

bijlage verplicht is voor uw opgave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Let op:  

- U kunt alleen bijlagen koppelen die een niet beveiligd PDF formaat hebben. 
- U kunt ieder bestand slechts eenmalig toevoegen als bijlage. 
- Een document dat niet voorkomt in de lijst ‘Type bijlage’, kunt u als ‘overig bewijsstuk’ aanleveren als 

het informatie betreft die niet in het openbare handelsregisterdossier moet komen. Informatie die wel 
in het openbare dossier moet komen, kunt u aanleveren als ‘Aanvulling op andere HR-formulieren’. 
Bij de papieren formulieren is dat formulier 18. 

- U kunt de opgave niet indienen bij de KvK zonder de verplichte bijlagen. 
- Bij het intreden van een nieuwe functionaris die een natuurlijk persoon is, dient u de handtekening 

van deze persoon bij te leveren. De handtekening kunt u opgeven via een zogenaamde datacard die 

De	lijst	‘Type	bijlage’	toont	alle	soorten	documenten	die	voor	je	opgave	van	toepassing	zijn.
• Kies	eerst	type	bijlage.
• Klik	op	‘Bestand	kiezen’	waarna	je	het	document	vanaf	de	(netwerk)schijf	aanklikt.	Zorg	ervoor	dat	dit	

een pdf-bestand is. Druk op de knop ‘Openen’.
• Via	de	knop	‘Toevoegen’,	wordt	het	bestand	toegevoegd	aan	de	opgave.	Doe	dit	voor	iedere	bijlage.

Het toegevoegde document verschijnt in de tabel met de bijlagen. De gekoppelde bijlage kan je ook 
verwijderen uit de opgave via ‘Verwijderen’. In de tabel met de gekoppelde documenten zie je of de 
bijlage verplicht is voor jouw opgave.

Let op:
• Je kan alleen bijlagen koppelen die een niet beveiligd pdf- formaat hebben.
• Je kan ieder bestand slechts eenmalig toevoegen als bijlage.
• Een	document	dat	niet	voorkomt	in	de	lijst	‘Type	bijlage’,	kan	je	als	‘overig	bewijsstuk’	aanleveren	als	

het informatie betreft die niet in het openbare Handelsregisterdossier moet komen. Informatie die wel 
in het openbare dossier moet komen, kan je aanleveren als ‘Aanvulling op andere HR-formulieren’. Bij 
de papieren formulieren is dat formulier 18.

• Je	kan	de	opgave	niet	indienen	bij	KVK	zonder	de	verplichte	bijlagen.
• Bij het intreden van een nieuwe functionaris die een natuurlijk persoon is, moet je de handtekening van 

deze persoon bij te leveren. De handtekening kan je opgeven via een zogenaamde datacard die
• in dit geval als verplichte bijlage wordt gevraagd. Een voorbeeld van een datacard vind je in de bijlage.
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• Bij het overdragen naar een bestaande rechtspersoon moet je de bijlagen apart voor zowel de 
overdrager als de overnemer toevoegen. De lijst met bijlagen wordt dan samengesteld afhankelijk van 
de	rechtsvorm	van	de	overdrager	of	overnemer	en	de	soort	opgave(n).

•	Een	losse	bijlage	mag	niet	groter	zijn	dan	10	Mb.	
• Een scan op minimaal 300 dpi, 400d pi heeft de voorkeur.
• Het pdf-document mag niet beveiligd zijn.
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10 Opvoeren referentie-informatie

Bij het voltooien van het invullen van de opgave kan je referentie-informatie invoeren.

Aanvraag uittreksel(s)
Je	kan	hier	aangeven	of	je	een	Nederlands	en/of	Engelstalig	uittreksel	wilt	ontvangen.	Hiervoor	vul	je	de	
naam	van	je	kantoor,	het	KVK-nummer	en	het	adres	in.

Contactpersoon
Gegevens contactpersoon: geef hier de naam, het telefoonnummer en een e-mailadres op van de 
persoon	waarmee	KVK	contact	kan	opnemen	als	er	bijvoorbeeld	vragen	zijn	over	de	opgave.

Het veld ‘Uw referentie’ is een vrij in te vullen veld. Je kan dit gebruiken voor bijvoorbeeld een intern 
nummer	waarmee	je	de	opgave	intern	herkent	(bijvoorbeeld	bij	de	afwijzing	of	bij	het	bewaren	in	een	
papiervorm).

‘Aanvullende	informatie’	is	een	vrij	veld	waar	je	extra	informatie	kwijt	kunt	voor	de	KVK-medewerker	die	je	
opgave behandelt.

Als	je	een	schriftelijke	bevestiging	wilt	ontvangen	van	een	deponering	en/of	(na	2	maanden)	een	
verklaring van de deponering van een rekening en verantwoording kan je dit aangeven in dit veld.
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10 Opvoeren referentie informatie 
Bij het voltooien van het invullen van de opgave kunt u referentie informatie invoeren.  

Aanvraag uittreksel(s) 
U kunt hier aangeven of u een Nederlands- en/of Engelstalig uittreksel wilt ontvangen. Hiervoor vult u de 

naam van uw kantoor, het KvK-nummer en het adres in.  
 
 
 
 
 

Contactpersoon 
Gegevens contactpersoon: hier kunt u de naam, het telefoonnummer en een e-mailadres opgeven van de 

persoon waarmee de Kamer van Koophandel contact kan opnemen als er bijvoorbeeld vragen zijn over de 

opgave. 

 

Het veld ‘Uw referentie’ is een vrij in te vullen veld. U kunt het gebruiken voor bijvoorbeeld een intern nummer 

waarmee u de opgave intern kunt herkennen (bijvoorbeeld bij de afwijzing of bij het bewaren in een 

papiervorm). 

‘Aanvullende informatie’ is een vrij veld waar u extra informatie kwijt kunt voor de medewerker van de Kamer 

van Koophandel die uw opgave behandelt.  

Indien u een schriftelijke bevestiging wilt ontvangen van een deponering en/of (na twee maanden) een 

verklaring van de deponering van een rekening en verantwoording kunt u dit aangeven in dit veld. 

  

TIP: als u cookies toestaat op uw computer worden uw contactgegevens (naam kantoor, KvK-nummer, kantoor, adres, 

contactpersoon etc.) bewaard. U hoeft deze gegevens dan niet iedere keer opnieuw in te vullen.  
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11 Overzicht van de opgave

Het laatste scherm van de opgave is een overzichtsscherm. Op dit scherm worden alle opgevoerde  
(en	niet	opgevoerde	maar	wel	verplichte)	gegevens	van	de	opgave	getoond.
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11 Overzicht van de opgave 
Het laatste scherm van de opgave is een overzichtsscherm. Op dit scherm worden alle opgevoerde (en niet 

opgevoerde maar wel verplichte) gegevens van de opgave getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verplichte gegevens die niet opgevoerd zijn, worden met een rood vraagtekentje gemarkeerd: 

Vanuit dit scherm kunnen de opgevoerde gegevens als PDF 

worden opgeslagen of geprint. Gebruik daarvoor ‘Maak 

opgave pdf’ en daarna ‘Download opgave pdf’. 
Het ‘overzicht van opgave’ is uitsluitend bedoeld voor eigen 

gebruik.  

Van de al ingediende opgaven kunt u ook op elk moment 

een ‘overzicht van opgave’ printen, dit kan via het 
printericoontje onder het tabblad ‘Ingediende opgaven’. 
U kunt ook de opgave valideren door het klikken op de 

button ‘Valideren’ (zie hoofdstuk ‘Valideren opgave’). 
  

De verplichte gegevens die niet opgevoerd 
zijn, worden met een rood vraagtekentje 
gemarkeerd:
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11 Overzicht van de opgave 
Het laatste scherm van de opgave is een overzichtsscherm. Op dit scherm worden alle opgevoerde (en niet 

opgevoerde maar wel verplichte) gegevens van de opgave getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verplichte gegevens die niet opgevoerd zijn, worden met een rood vraagtekentje gemarkeerd: 

Vanuit dit scherm kunnen de opgevoerde gegevens als PDF 

worden opgeslagen of geprint. Gebruik daarvoor ‘Maak 

opgave pdf’ en daarna ‘Download opgave pdf’. 
Het ‘overzicht van opgave’ is uitsluitend bedoeld voor eigen 

gebruik.  

Van de al ingediende opgaven kunt u ook op elk moment 

een ‘overzicht van opgave’ printen, dit kan via het 
printericoontje onder het tabblad ‘Ingediende opgaven’. 
U kunt ook de opgave valideren door het klikken op de 

button ‘Valideren’ (zie hoofdstuk ‘Valideren opgave’). 
  

Vanuit dit scherm kunnen de opgevoerde 
gegevens als pdf worden opgeslagen of 
geprint.	Gebruik	daarvoor	‘Maak	opgave-pdf’	
en daarna ‘Download opgave pdf’.
Het ‘overzicht van opgave’ is uitsluitend 
bedoeld voor eigen gebruik.

Van de al ingediende opgaven kan je ook op elk moment een ‘overzicht van opgave’ printen. Dit kan via 
het printericoontje onder het tabblad ‘Ingediende opgaven’. Je kan ook de opgave valideren door het 
klikken op de button ‘Valideren’ (zie	hoofdstuk	‘Valideren	opgave’).
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11 Overzicht van de opgave 
Het laatste scherm van de opgave is een overzichtsscherm. Op dit scherm worden alle opgevoerde (en niet 

opgevoerde maar wel verplichte) gegevens van de opgave getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verplichte gegevens die niet opgevoerd zijn, worden met een rood vraagtekentje gemarkeerd: 

Vanuit dit scherm kunnen de opgevoerde gegevens als PDF 

worden opgeslagen of geprint. Gebruik daarvoor ‘Maak 

opgave pdf’ en daarna ‘Download opgave pdf’. 
Het ‘overzicht van opgave’ is uitsluitend bedoeld voor eigen 

gebruik.  

Van de al ingediende opgaven kunt u ook op elk moment 

een ‘overzicht van opgave’ printen, dit kan via het 
printericoontje onder het tabblad ‘Ingediende opgaven’. 
U kunt ook de opgave valideren door het klikken op de 

button ‘Valideren’ (zie hoofdstuk ‘Valideren opgave’). 
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12 Valideren opgave

Wanneer de gewenste en noodzakelijke gegevens van de opgave zijn ingevoerd, wordt de samenhang 
gevalideerd. Via de knop ‘Valideren’ in het overzichtsscherm, wordt de opgave gecontroleerd.

Eventuele foutmeldingen moet je verhelpen. Er kan alleen worden ondertekend als de validatie succesvol 
verloopt. Eventuele waarschuwingen zijn attentiepunten maar beletten de ondertekening niet.

Voor de duidelijkheid worden de 
foutmeldingen in zwart en de 
waarschuwingen in grijs op het scherm 
getoond.

Bij een foutmelding is de validatie niet 
succesvol. Je dient eerst de fouten te verbeteren en daarna nog een keer te valideren.

Als er geen foutmeldingen zijn, is de validatie succesvol. De eventuele waarschuwingen zijn geen 
belemmering om verder te gaan en de opgave staat klaar om te ondertekenen.

Na	een	succesvolle	validatie	kan	je	de	opgave	ondertekenen	via	de	button	‘Ondertekenen’.	(zie hoofdstuk 
Ondertekenen opgave).

Online Registreren plaatst een gevalideerd verzoek ook onder de tab ‘Ondertekenen opgave’, voor het 
geval je later de opgave wilt ondertekenen. Een validatie van een opgave is slechts beperkt houdbaar 
(30	minuten).	Als	de	opgave	binnen	die	tijd	niet	ondertekend	is,	moet	die	opnieuw	gevalideerd	
worden.
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12 Valideren opgave 
Wanneer de gewenste en noodzakelijke gegevens van de opgave zijn ingevoerd, wordt de samenhang 

gevalideerd. Via de knop ‘Valideren’ in het overzichtsscherm, wordt de opgave gecontroleerd.  

 

Eventuele foutmeldingen moet u verhelpen. Er kan alleen worden ondertekend als de validatie succesvol 

verloopt. Eventuele waarschuwingen zijn attentiepunten maar beletten de ondertekening niet. 

 

Voor de duidelijkheid worden 

de foutmeldingen in zwart en  

de waarschuwingen in grijs op 

het scherm getoond. 

 

Bij een foutmelding is de validatie niet succesvol. U dient eerst de fouten te verbeteren en daarna nog een 

keer te valideren. 

 

Als er geen foutmeldingen zijn, is de validatie succesvol. De eventuele waarschuwingen zijn geen 

belemmering om verder te gaan en de opgave staat klaar om te ondertekenen. 

 

Na een succesvolle validatie kunt u de opgave ondertekenen via de button ‘Ondertekenen’.  
(zie hoofdstuk Ondertekenen opgave). 

Online Registreren plaatst een gevalideerd verzoek ook onder de tab 
‘Ondertekenen opgave’, voor het geval u later de opgave wilt ondertekenen. 
Een validatie van een opgave is slechts beperkt houdbaar (30 minuten). Als de 
opgave binnen die tijd niet ondertekend is, moet die opnieuw gevalideerd 
worden. 
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13 Ondertekenen opgave

Voor het indienen van een gevalideerde opgave moet je ondertekenen met je persoonsgebonden 
certificaat.

Dat doe je door te drukken 
op ‘Ondertekenen’ op het 
Overzichtsscherm.

Let op: voorlopig zijn er 2 manieren 
aangeboden om een opgave te 
ondertekenen:
‘Ondertekenen’	(de	nieuwe	manier)	
en	‘Ondertekenen	(oude	manier)’.	Het	is	aanbevolen	om	de	nieuwe	manier	van	het	ondertekenen	te	
gebruiken	(via	de	knop	‘Ondertekenen’).	De	knop	‘Ondertekenen	(oude	manier)’	kan	worden	gebruikt	als	
de nieuwe manier niet werkt. Voor details zie de losse “Handleiding Ondertekenen”. Die vind je op KVK.nl/
registrerennotarissen

Het	laden	van	het	certificaat	kan	even	duren.	Selecteer	je	certificaat	en	druk	op	‘Tekenen’.
Als je de opgave hebt ondertekend, verschijnt de melding ‘De opgave is succesvol ondertekend’ en de 
knop ‘Indienen’ verschijnt.

Via	de	knop	‘Indienen’	dien	je	nu	de	opgave	bij	KVK	in.	Als	je	later	wilt	indienen,	vind	je	de	ondertekende	
opgave terug onder de tab ‘Indienen opgave’.

De	opgaven	kunnen	nu	worden	ingediend	bij	KVK.	Doe	dit	onder	de	tab	‘Indienen	opgave’,	hier	staan	de	
ondertekende opgaven.

Het gebruik van de knop ‘Bewerken’ voor een opgave maakt zowel de validatie als de ondertekening 
ongeldig.
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13 Ondertekenen opgave 
Voor het indienen van een gevalideerde opgave moet u ondertekenen met uw persoonsgebonden certificaat.  

 

 

Dat kunt u doen door het 

drukken op ‘Ondertekenen’ op 
het Overzichtsscherm.  

 

 

Let op: voorlopig zijn er twee 

manieren aangeboden om een 

opgave te ondertekenen: 

‘Ondertekenen’ (de nieuwe manier) en ‘Ondertekenen  (oude manier)’. Het is aanbevolen om de nieuwe 
manier van het ondertekenen te gebruiken (via de knop ‘Ondertekenen’). De knop ‘Ondertekenen (oude 
manier)’ kan worden gebruikt indien de nieuwe manier niet werkt. Voor details zie de losse “Handleiding 
Ondertekenen”. Deze vindt u op www.kvk.nl/registrerennotarissen   

 

Het laden van het certificaat kan even duren.  

 

Selecteer uw certificaat en druk op ‘Tekenen’. 
 

Als u de opgave heeft ondertekend verschijnt de melding “De opgave is succesvol ondertekend” en de knop 
‘Indienen’ verschijnt. 

 

Via de knop ‘Indienen’ kunt u nu de opgave bij de KvK indienen. Indien u later wilt indienen vindt u de 

ondertekende opgave terug onder de tab ‘Indienen opgave’. 
 

De opgaven kunnen nu worden ingediend bij de KvK. Dit kunt u doen onder de tab ‘Indienen opgave’, hier 

staan de ondertekende opgaven. 

 

Het gebruik van de knop ‘Bewerken’ voor een opgave maakt zowel de validatie 
als de ondertekening ongeldig. 

 
  

https://KVK.nl/registrerennotarissen
https://KVK.nl/registrerennotarissen
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Tab ‘Ondertekenen opgave’: meerdere opgaven tegelijk ondertekenen
Het is mogelijk om meerdere opgaven met bijlagen tegelijk te ondertekenen. Ga hiervoor naar de tab 
‘Ondertekenen	opgave’.	Selecteer	hier	de	opgave(n).
Druk	op	‘Ondertekenen’	om	de	opgave(n)	inclusief	bijlagen	te	ondertekenen.	Als	je	meerdere	opgaven	
hebt ondertekend, verschijnt de melding “Alle opgaven zijn succesvol ondertekend”.

De	opgaven	kan	je	nu	indienen	bij	KVK	onder	de	tab	‘Indienen	opgave’.	Hier	staan	de	ondertekende	
opgaven.

Als je problemen ondervindt bij het ondertekenen, raadpleeg dan de uitgebreide informatie in de 
losse ‘Handleiding Ondertekenen’. Die vind je op KVK.nl/registrerennotarissen

 

https://KVK.nl/registrerennotarissen
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14 Indienen opgave

Je kan de opgave indienen vanuit het scherm ‘Overzicht’ of vanuit de tab ‘Indienen opgave’, waar je de 
opgave(n)	kunt	selecteren.

Zodra je minimaal één opgave selecteert, verschijnt de knop ‘Indienen’ waarmee je de geselecteerde 
opgaven	indient	bij	KVK.
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14 Indienen opgave 
U kunt de opgave indienen vanuit het scherm ‘Overzicht’ of vanuit de tab ‘Indienen opgave’, waar u de 
opgave(n) kunt selecteren. 

Zodra u minimaal één opgave selecteert, verschijnt de knop ‘Indienen’ waarmee u de geselecteerde opgaven 
indient bij de KvK. 

 

 

 

 

 

Indien u meerdere opgaven tegelijk indient kan dat enige tijd duren. De voortgang wordt getoond.  

 

 

 

 

Als resultaat van het indienen wordt de melding “Er is/zijn <aantal ingediende opgaven> opgave(n) succesvol 
ingediend” getoond. 
Via het printericoontje naast de opgave kunt u nog een ‘overzicht van de opgave’ van de ingediende opgave 
opslaan of printen. 

In geval van samenloop met andere papieren opgaven of deponeringen zullen 
deze veelal bij de KvK in volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Een 
volgende wijziging op een inschrijving kunt u pas samenstellen als de 
voorgaande wijziging/deponering is verwerkt in het Handelsregister. 

  

Als je meerdere opgaven tegelijk indient, kan dat enige tijd duren. De voortgang wordt getoond.
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14 Indienen opgave 
U kunt de opgave indienen vanuit het scherm ‘Overzicht’ of vanuit de tab ‘Indienen opgave’, waar u de 
opgave(n) kunt selecteren. 

Zodra u minimaal één opgave selecteert, verschijnt de knop ‘Indienen’ waarmee u de geselecteerde opgaven 
indient bij de KvK. 

 

 

 

 

 

Indien u meerdere opgaven tegelijk indient kan dat enige tijd duren. De voortgang wordt getoond.  

 

 

 

 

Als resultaat van het indienen wordt de melding “Er is/zijn <aantal ingediende opgaven> opgave(n) succesvol 
ingediend” getoond. 
Via het printericoontje naast de opgave kunt u nog een ‘overzicht van de opgave’ van de ingediende opgave 
opslaan of printen. 

In geval van samenloop met andere papieren opgaven of deponeringen zullen 
deze veelal bij de KvK in volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Een 
volgende wijziging op een inschrijving kunt u pas samenstellen als de 
voorgaande wijziging/deponering is verwerkt in het Handelsregister. 

  

Als	resultaat	van	het	indienen	wordt	de	melding	‘Er	is/zijn	<aantal	ingediende	opgaven>	opgave(n)	
succesvol ingediend’ getoond.

Via het printericoontje naast de opgave is het mogelijk om een ‘overzicht van de opgave’ van de 
ingediende opgave opslaan of printen.

In	geval	van	samenloop	met	andere	papieren	opgaven	of	deponeringen	zullen	deze	meestal	bij	KVK	
in volgorde van binnenkomst worden afgehandeld. Een volgende wijziging op een inschrijving kun je 
pas samenstellen als de voorgaande wijziging/deponering is verwerkt in het Handelsregister.
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15 Status van ingediende opgaven

De status van een ingediende opgave volg je onder de tab ‘Ingediende opgaven’. De statuskolom in dit 
overzicht kan de volgende statussen weergeven:
• Ontvangen:	de	opgave	is	door	KVK	ontvangen.
• Afwijzing: de opgave is niet verwerkt want er zijn fouten geconstateerd.
• Verwerkt:	de	opgave	is	verwerkt	door	KVK.

Als het aantal ingediende opgaven groter dan 20 is, kan je linksboven een selectie maken op de status. 
Zie voorbeeld hieronder.
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15 Status van ingediende opgaven  
De status van een ingediende opgave kunt u volgen onder de tab ‘Ingediende opgaven’.  
De statuskolom in dit overzicht kan de volgende statussen weergeven: 

- Ontvangen – De opgave is door de KvK ontvangen.  
- Afwijzing – De opgave is niet verwerkt want er zijn fouten geconstateerd. 
- Verwerkt – De opgave is verwerkt door de KvK.  

 

Als het aantal ingediende opgaven groter dan 20 is, kunt u linksboven een selectie maken op de status. Zie 

voorbeeld hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over de status verschijnt door in de kolom ‘status’ op de status zelf te klikken. Bij een opgave met 
de status ‘afwijzing’ wordt de reden van afwijzing weergegeven zoals de medewerker van de KvK deze heeft 

ingevoerd. Ook dient de medewerker van de KvK hier zijn/haar contactgegevens op te geven. De reden van 

afwijzing kan ook geprint worden. 

In Online Registreren is het overal mogelijk een opgave te verwijderen. Een 
ingediende opgave met de status ‘Ontvangen’ kan echter niet meer worden 
verwijderd. 
Ingediende opgaven die verwerkt zijn door de KvK blijven 35 dagen in de 
werkbak staan, daarna worden ze verwijderd. U kunt de ingediende verwerkte 
opgaven wel eerder zelf verwijderen. 

  

Informatie over de status verschijnt door in de kolom ‘status’ op de status zelf te klikken. Bij een opgave 
met	de	status	‘afwijzing’	wordt	de	reden	van	afwijzing	weergegeven	zoals	de	KVK-medewerker	deze	
heeft	ingevoerd.	Ook	staan	hier	de	contactgegevens	van	de	KVK-medewerker.	De	reden	van	afwijzing	
kan ook geprint worden.

In Online Registreren is het overal mogelijk een opgave te verwijderen. Een ingediende opgave met 
de status ‘Ontvangen’ kan echter niet meer worden verwijderd. Ingediende opgaven die verwerkt zijn 
door	KVK	blijven	35	dagen	in	de	werkbak	staan,	daarna	worden	ze	verwijderd.	Je	kan	de	ingediende	
verwerkte opgaven wel eerder zelf verwijderen.
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16  Probleemoplossing bij fouten/foutmeldingen

Volg

Nr.

Betreft Gesuggereerde oplossing

1 Na	succesvolle	inlog	met	eHerkenning	wordt	
de volgende melding getoond:
U bent (nog) niet geautoriseerd voor 
het gebruik van Online Registreren 
Veelmuteerders. Neem contact op met KVK: 
mail naar <e-mailadres> of bel < tel.nr> 
(meldingscode: ORVM111).
Of (meldingscode: ORVM112).

Online Registreren Veelmuteerders kan alleen 
gebruikt worden als je geregistreerd staat als 
gebruiker van deze service. Dat is blijkbaar 
niet	het	geval.	Meldingscode	ORVM111	
betekent dat je naam nog niet voorkomt in onze 
gebruikersregistratie en dat je dus niet gemachtigd 
kunt worden.
Meldingscode	ORVM112	betekent	dat	je	naam	wel	
voorkomt in onze gebruikersregistratie, maar dat je 
nog niet bent gemachtigd.

2 Na	succesvolle	inlog	met	eHerkenning	wordt	
de volgende melding getoond:
Er zijn voor deze organisatie <kvknr> nog 
geen machtigingen opgevoerd voor Online 
Registreren Veelmuteerders. Neem contact 
op met KVK: mail naar <e-mailadres> of bel
< tel.nr> (meldingscode: ORVM113).

Je bent wel geregistreerd als gebruiker van de 
applicatie maar de lijst met de dossiers waarvoor je 
gemachtigd bent is leeg. Zorg ervoor dat deze lijst 
met	machtigingen	geregistreerd	wordt	bij	KVK.

3 Na	succesvolle	inlog	met	eHerkenning	wordt	
de volgende melding getoond:
Uw eHerkenningsmachtiging is verkeerd 
ingesteld op vestiging <vestnr> voor deze 
organisatie <kvknr>. Dat wordt door deze 
applicatie niet ondersteund. Corrigeer 
uw machtiging bij uw eHerkenning 
MachtigingsRegister. Voor toelichting 
over deze fout neem contact op met 
<e-mailadres> of bel < tel.nr> (meldingscode: 
ORVM114)

Volgens je eHerkenningsmachtiging ben je alleen 
gemachtigd voor één of meerdere vestigingen van 
de rechtspersoon. Dus je bent niet gemachtigd om 
alle gegevens van de rechtspersoon te wijzigen.
Zorg ervoor dat je machtiging bij eHerkenning wordt 
aangepast.

4 KVK-nummer	van	een	rechtspersoon	is	juist,	
maar de gegevens van de rechtspersoon 
worden	niet	opgehaald.	Melding:
Er kan geen nieuwe opgave gemaakt worden 
voor het dossier met KVK-nummer “ + 
KVKNummer + “, omdat al een opgave is 
aangemaakt voor dit dossier door een andere 
gebruiker.

Het dossier wordt al behandeld door een andere 
gebruiker, dus je moet wachten totdat deze opgave 
wordt verwijderd door deze gebruiker of juist 
verwerkt is in het Handelsregister.
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Volg

Nr.

Betreft Gesuggereerde oplossing

5 KVK-nummer	van	een	rechtspersoon	is	juist,	
maar de gegevens van de rechtspersoon 
worden	niet	opgehaald.	Melding:
Het dossier met het opgegeven KVK-nummer 
kan niet worden opgevraagd. Controleer het 
KVK-nummer. Als dit correct is opgevoerd 
maar het dossier kan nog steeds niet worden 
opgevraagd, dan kan de opgave vanwege 
een technische reden niet digitaal ingediend 
worden. Maak gebruik van de HR-formulieren 
om de wijziging door te geven.

Sommige dossiers kunnen vanwege technische 
redenen niet gemuteerd worden via Online
Registreren HR.
Voor deze dossiers is opgave doen via een HR- 
formulier helaas noodzakelijk.

6. ‘Onbekende fout’ na valideren Waarschijnlijk	is	een	datum	niet	gevuld.	Navigeer	
door de schermen en vul de ontbrekende datum in.

7. Kapitaalgegevens	kunnen	niet	gewijzigd	
worden. Systeem biedt wijziging van 
kapitaalgegevens niet aan en er verschijnt de 
volgende melding:
Kapitaalgegevens van dit dossier mogen op
dit moment niet gewijzigd worden. Neem 
contact op met KVK.

Bij sommige dossiers kunnen vanwege technische 
redenen de kapitaalgegevens niet gewijzigd worden 
via Online Registreren HR.

Geef de gewijzigde kapitaalgegevens door via een 
formulier.

8. Opgeven van een nog niet	in	het	Nederlandse	
Handelsregister geregistreerde vennootschap 
die optreedt als functionaris is niet mogelijk. 
(holding/werkmaatschappij)

Eerst	dient	de	betreffende	vennootschap	(holding)	
bij	KVK	ingeschreven	te	worden.

9. Foutmelding	“Tijdstip	laatste	wijziging	van	
dossier <kvk-nummer> komt niet overeen”.

Er zijn afzonderlijke opgaven/deponeringen gedaan 
voor hetzelfde dossier. Je kan bij een dossier pas 
een volgende opgave/deponering doen als de 
eerdere	opgave/deponering	is	verwerkt	door	KVK.	
Dien een nieuwe opgave/deponering daarom pas in 
als de eerdere opgave is verwerkt.
Deze melding treedt ook op als tussen het tijdstip 
van valideren en indienen een opgave/deponering 
via	een	ander	kanaal	(post/balie)	is
binnengekomen	en	verwerkt	bij	KVK.

10. Foutmeldingen bij ontbindingen en 
beëindigingen	terwijl	dit	(juridisch)	niet	
mogelijk is.

“Aanleiding is verplicht”
Er is een beëindiging van een rechtspersoon 
ingevoerd terwijl deze niet in liquidatie is. “Geen 
gebeurtenismapper(s) gevonden voor verzoek”
Er is een beëindiging of turboliquidatie ingevoerd
voor een al beëindigde rechtspersoon
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Volg

Nr.

Betreft Gesuggereerde oplossing

10. Foutmeldingen bij ontbindingen en 
beëindigingen	terwijl	dit	(juridisch)	niet	
mogelijk is.

“Aanleiding is verplicht”
Er is een beëindiging van een rechtspersoon 
ingevoerd terwijl deze niet in liquidatie is. 
“Geen gebeurtenismapper(s) gevonden voor 
verzoek”
Er is een beëindiging of turboliquidatie ingevoerd
voor een al beëindigde rechtspersoon
“Ontbinden rechtspersoon is alleen mogelijk bij 
een privaatrechtelijk rechtspersoon die niet is 
ontbonden of uitgeschreven.”
Er is een ontbinding met baten ingevoerd voor een 
al ontbonden of beëindigde rechtspersoon
“Het is niet mogelijk om een ‘Ontbinding/
beëindiging rechtspersoon (turboliquidatie)’ 
te starten voor het dossier met KVK-nummer 
<kvknummer>”
Er is een ontbinding met baten ingevoerd voor een
al ontbonden of beëindigde rechtspersoon.

11. Niet	altijd	wordt	een	telefoonnummer	
gevraagd terwijl dit wel gewenst is.

Geef altijd een telefoonnummer op; ook bij 
verenigingen en stichtingen.

12. Foutmeldingen bij overdragen “Het is niet mogelijk om een ‘Overdracht’ te 
starten	voor	het	dossier	met	KVK-nummer	
[kvknummer]”
De overdrager en/of de overnemer is geen bv, nv, 
vereniging, stichting of coöperatie.
De opgave kan niet digitaal worden ingediend. 
“Het is niet mogelijk om de overdracht van 
de vestiging(en)/onderneming te starten. De 
overdrager [kvknummer] heeft geen
onderneming.”
In het Handelsregister is het niet mogelijk om een 
niet commerciële vestiging over te dragen naar een 
onderneming.
“Helaas is het niet mogelijk om deze opgave 
digitaal in te dienen. De gekozen combinatie 
van overdracht vestigingen, onderneming en/of 
ontbinden en/of beëindigen wordt niet
ondersteund.”



17 Bijlage: voorbeeld Datacard

Personal Data Card
(voor	registratiedoeleinden	bij	KVK)

Achternaam : 

Voornamen : 

Privé-adres : 

Geboorteplaats : 

Geboortedatum : 

Handtekening :    

Getekend te :    
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