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INTAKE-FORMULIER AFSCHERMING 
BEZOEKADRES CONCRETE DREIGING 

Ondergetekende (naam, voornamen (voluit)): 

Geboortedatum (dag/maand/jaar): 

Woonadres (straat, huisnummer, postcode, plaats): 

Ik ben overdag bereikbaar op telefoonnummer: 

Ik ben overdag bereikbaar via e-mail:  

Wenst het bezoekadres van onderstaande inschrijving(en) te laten afschermen in het Handelsregister.

Geef hieronder aan welk adres u wilt afschermen.  
Bezoekadres (straat, huisnummer, postcode en plaats): 

Ik vraag afscherming aan voor onderstaande inschrijving(en) waarvan ik eigenaar of bevoegd  
functionaris ben (indien te weinig ruimte s.v.p. bijlage toevoegen):

1. Naam:  Inschrijfnummer Handelsregister:
 

2. Naam:  Inschrijfnummer Handelsregister:
 

3. Naam:  Inschrijfnummer Handelsregister:
 

4. Naam:  Inschrijfnummer Handelsregister:
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Omschrijf hier waaruit de dreiging bestaat en geef aan welk beroep u uitoefent:

Beroep/bedrijfsactiviteit: 

Uw inschrijving wordt bij ontvangst van dit formulier direct geblokkeerd (zie toelichting), vervolgens 
nemen wij binnen twee weken contact met u op over de vervolgstappen.

Als KVK overgaat op afscherming is het noodzakelijk dat u een postadres opgeeft. Hiervoor sturen we  
u dan een opgaveformulier.

KVK kan bij de beoordeling van het verzoek om aanvullende bewijsstukken vragen. Verder wijzen wij u 
op de toelichting op de volgende pagina van dit formulier.

Datum:  

Handtekening:   

U kunt dit formulier e-mailen naar afschermenadres@kvk.nl

mailto:afschermenadres%40kvk.nl?subject=


Toelichting

Het bezoekadres van een onderneming/rechtspersoon is openbaar (art. 21 Handelsregisterwet).  
De woonadressen van eigenaren of functionarissen zijn niet openbaar (art. 51 Handelsregisterbesluit). 
Afgeschermde adressen kunnen enkel worden ingezien door geautoriseerde bestuursorganen,  
notarissen, advocaten en deurwaarders. 

Concrete dreiging
Bij een concrete dreiging kan een verzoek om afscherming worden gedaan onder de volgende 
voorwaarden:
• Het is een bezoekadres van een inschrijving in het Handelsregister.
• Er is sprake van een concrete dreiging die wordt gefaciliteerd door de openbaarmaking van het 

bezoekadres in het Handelsregister en die maakt dat het bezoekadres moet worden afgeschermd.
• De dreiging wordt onderbouwd met bewijs, bijvoorbeeld een aangifte bij de politie.
• Er is/wordt een postadres, bijvoorbeeld een postbus, ingeschreven. Als er nog geen postadres is 

geregistreerd in het Handelsregister dan ontvangt u hiervoor nog een opgaveformulier.
• Het verzoek wordt gedaan door een persoon die bevoegd is om een opgave Handelsregister te doen.

Wat betekent een blokkade?
Een blokkade betekent dat niet alleen het adres maar je gehele inschrijving niet meer zichtbaar is in het 
Handelsregister. Dat kan nadelige gevolgen voor je hebben en voor diegene die het Handelsregister wil 
raadplegen. Derden willen bijvoorbeeld geen zaken met je doen omdat ze je niet kunnen vinden in het 
Handelsregister. KVK probeert deze blokkadetijd zo kort mogelijk te houden.
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