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1. Aanleiding wijziging nummers
De manier waarop de Kamer van Koophandel omgaat met een aantal nummers in het Handelsregister gaat
veranderen. Dit is het gevolg van Europese richtlijnen en wijzigingen in de Nederlandse wetgeving.
2. Huidige situatie nummers

3. Nieuwe situatie nummers

Nummer

Toelichting

Nummer

Toelichting

KvK-nummer

Elke onderneming of rechtspersoon heeft
in het Handelsregister één KvK-nummer
(8 cijfers).

RSIN

Elke niet natuurlijke persoon krijgt in het
Handelsregister een Rechtspersonen
Samenwerkingsverbanden Informatie
Nummer (RSIN) van 9 cijfers.

Vestigingsnummer

Elke vestiging van een onderneming heeft
in het Handelsregister een volgnummer
(4 cijfers). Het KvK-nummer samen met het
volgnummer wordt nu ook wel gezien als
het vestigingsnummer.

KvKnummer

Elke onderneming of maatschappelijke
activiteit krijgt in het Handelsregister één
KvK-nummer (8 cijfers).

Vestigingsnummer

Elke vestiging van een onderneming heeft
één uniek vestigingsnummer (12 cijfers).
Dit vestigingsnummer is niet meer automatisch het KvK-nummer met daaraan gekoppeld een volgnummer.

BSN

Elke natuurlijke persoon die een rol vervult
in een onderneming of rechtspersoon wordt
geregistreerd met zijn of haar Burger Service
Nummer (BSN).

BSN
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Elke natuurlijke persoon die een rol vervult
in een onderneming of rechtspersoon
wordt geregistreerd met zijn of haar Burger
Service Nummer (BSN).
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4. Natuurlijke en niet natuurlijke personen
In het Handelsregister wordt onderscheid
PERSOON
gemaakt tussen een natuurlijk persoon
BSN RSIN
(mens) met een onderneming en een niet
natuurlijk persoon met onderneming of maatschappelijke activiteit (zoals een BV of een vereniging). Een
natuurlijk persoon wordt met zijn of haar Burger Service
Nummer (BSN) in het Handelsregister geregistreerd. Het
BSN is geen openbaar nummer. Een niet natuurlijk
persoon wordt in het Handelsregister met een
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatie Nummer (RSIN) geregistreerd.
5. RSIN
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Het RSIN is een nieuw
identificerend nummer voor niet natuurlijke personen
(rechtspersonen of samenwerkingsverbanden). Het
RSIN werd eerder onder de naam Fi-nummer (fiscaal
nummer) uitgegeven door de Belastingdienst. Op basis
van het RSIN bepaalt de Belastingdienst de benodigde
nummers voor de belastingen, zoals een BTW-nummer.
Het RSIN heeft een administratieve functie binnen het
stelsel van basisregistraties. Het is bedoeld voor een
efficiënte uitwisseling van gegevens. Het RSIN is een
openbaar nummer.
6. Activiteit
De activiteit kan bestaan uit een
ACTIVITEIT
maatschappelijke activiteit of uit een
onderneming en wordt geregistreerd
met het KvK-nummer.
6.1 Maatschappelijke activiteit:
Verenigingen, stichtingen en de meeste publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, voeren over het
algemeen alleen een maatschappelijke activiteit uit en
hebben meestal geen winstoogmerk. Een voorbeeld
hiervan is een plaatselijke voetbalvereniging. Deze
heeft als maatschappelijke activiteit het aanbieden van
de mogelijkheid tot sporten. De activiteit van de
voetbalvereniging (KvK-nummer) wordt in het
Handelsregister los geregistreerd van de rechtspersoon:
de vereniging (RSIN).

6.2 Onderneming:
Alle andere rechtsvormen zoals bijvoorbeeld een BV
hebben over het algemeen altijd een onderneming.
Denk hierbij aan een communicatie-adviesbureau. De
onderneming is het tegen betaling (met als doel winst
maken) geven van advies. Ook hier geldt dat de
activiteit (KvK-nummer) los wordt geregistreerd van de
rechtspersoon. In geval van een natuurlijk persoon
(eenmanszaak) wordt het BSN geregistreerd. In geval
van een niet natuurlijk persoon wordt het RSIN
geregistreerd.
7. Vestigingsnummer
VESTIGING Als gevolg van Europese wetgeving moeten
alle vestigingen een eigen en uniek nummer
krijgen. Dit nummer mag niet meer direct te
herleiden zijn naar de onderneming, rechtspersoon of
samenwerkingsverband. Het nieuwe, unieke vestigingsnummer bestaat uit 12 cijfers die geen verband meer
hebben met het KvK-nummer (8 cijfers) en het huidige
volgnummer voor de vestiging (4 cijfers).
Er ligt wel een relatie tussen het RSIN, KvK-nummer en
het vestigingsnummer, maar vanuit de opbouw van het
vestigingsnummer is deze relatie niet meer direct te
herleiden. Deze relaties worden wel inzichtelijk gemaakt
in een aantal van onze informatieproducten.
8. Nieuw KvK-nummer bij bedrijfsoverdracht
Sinds 25 mei 2010 krijgen ondernemingen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden bij een bedrijfsoverdracht een nieuw KvK-nummer. Dit is het geval als een
gehele onderneming in handen komt van een ander
natuurlijk persoon, samenwerkingsverband of
rechtspersoon (niet natuurlijk persoon). Een voorbeeld
hiervan is de voortzetting van een eenmanszaak in een
VOF of een BV. Een voortzetting door een ander
(natuurlijk of niet natuurlijk) persoon houdt namelijk
niet in dat de aansprakelijkheid voor rechtshandelingen
wordt ‘overgenomen’. Deze blijven bij de ‘oude
eigenaar’. Door een nieuw KvK-nummer toe te kennen,
wordt de juridische transparantie bevorderd en is het
voor derden duidelijk dat er sprake is van
een nieuwe eigenaar.

Meer informatie?
Ga dan naar www.kvk.nl/nummers of neem contact op met uw accountmanager.
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