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Bijlage B – Verzoek afscherming 
bezoekadres bij een waarschijnlijke 
dreiging
Behorend bij het convenant gesloten met Decentrale Politieke Ambtsdragers.

Het bezoekadres van een onderneming/rechtspersoon is openbaar (art. 21 Handelsregisterwet).  
Bij een waarschijnlijke dreiging kan het bezoekadres van een onderneming/rechtspersoon onder  
voorwaarden worden afgeschermd. Dit geldt voor alle rechtsvormen met uitzondering van bv’s, nv’s  
en overige kapitaalvennootschappen. Afgeschermde adressen kunnen alleen worden ingezien door 
bestuursorganen, notarissen, advocaten en deurwaarders die hiervoor een autorisatie hebben.

Let op: heeft u meerdere inschrijvingen in het Handelsregister, dan dient u voor elke inschrijving 
apart een verzoek tot afscherming te doen.

De voorwaarden voor afscherming bij waarschijnlijke dreiging zijn:
• Het gaat om een bezoekadres van een maatschap, vof, cv, vereniging, stichting, Vereniging van 

Eigenaars, kerkgenootschap of rederij.
• Het bezoekadres is gelijk aan het woonadres.
• Er is sprake van een waarschijnlijke dreiging vanwege een beroepsmatige activiteit van een persoon 

wonend op het adres.
• Verzoeker of medebewoner behoort tot de beroepsgroep zoals omschreven in het convenant.
• Er is/ wordt een van het bezoekadres afwijkend postadres, bijvoorbeeld een postbus, ingeschreven.
• Het verzoek wordt gedaan door een persoon die bevoegd is om een opgave Handelsregister te doen.

De ondergetekende:

Voorna(a)m(en) 

Achternaam 

Bereikbaar op telefoonnummer  

Bereikbaar op e-mailadres 

Naam onderneming 

Rechtsvorm onderneming 

KVK-nummer1 

1  Ingeval het gaat om de inschrijving van een nieuwe onderneming/rechtspersoon kan (nog) geen KVK-nummer opgegeven worden
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De ondergetekende verzoekt KVK wegens waarschijnlijke dreiging als gevolg van de beroepsuitoefening 
van een van de bewoners op dit adres het volgende bezoekadres in het Handelsregister af te schermen:   

Straat 

Postcode + Plaats  

De onderneming blijft bereikbaar op onderstaand te registreren openbaar postadres:

Postbus/straat 

Postcode + Plaats  

De ondergetekende verklaart voorts:
•  dat ondergetekende/de medebewoner2 blijkens vermelding op3  

 
 

behoort tot de beroepsgroep zoals omschreven in het convenant;
•  dat diens bezoek- en woonadres niet in het Handelsregister kan worden ingezien met betrekking tot 

een andere onderneming/rechtspersoon (uitgezonderd bv’s/nv’s/overige kapitaalvennootschappen) 
van ondergetekende;

•  dat diens telefoonnummer niet openbaar is;
•  dat ondergetekende zelf maatregelen heeft genomen om de bekendheid van het adres te beperken;
•  kennis te hebben genomen van het convenant waarop dit verzoek is gebaseerd.

Getekend te 

op 

[handtekening verzoeker] 

In te vullen door de medebewoner als niet ondergetekende zelf, maar de medebewoner behoort tot de 
beroepsgroep als omschreven in het convenant:

Voorna(a)m(en) medebewoner 

Achternaam medebewoner 

Geboortedatum medebewoner 

[handtekening medebewoner] 

2 Doorhalen wat niet van toepassing is

3 Invullen website waar ondergetekende/de medebewoner als politiek ambtsdrager vermeld staat.



Bijlage: 
Ingeval een postadres anders dan een postbus wordt opgegeven: een door de eigenaar/verhuurder  
van dit adres ondertekende toestemmingsverklaring voor het gebruik van dit adres als postadres.

Mail dit formulier met de benodigde bijlage(n) naar afschermenadres@kvk.nl.

https://www.kvk.nl/download/Toestemmingsverklaring_tcm109-491312.pdf
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