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Vestigingsbegrip Handelsregister met
betrekking tot zorginstellingen
Inleiding
Rechtspersonen en ondernemingen moeten hun vestigingen inschrijven in het Handelsregister. Dit
betekent dat ook zorginstellingen hun vestigingen moeten inschrijven. Op dit moment echter zijn de
vestigingen van zorginstellingen vaak nog niet (allemaal) ingeschreven. Om die reden is de Kamer van
Koophandel (KVK), in samenwerking met het ministerie van VWS, een project gestart om de inschrijving
van deze vestigingen alsnog te realiseren. Bij de eerste inschrijvingen bleek echter dat er een aantal
onduidelijke punten zijn, met name rondom het begrip ‘vestiging’. Om die reden wordt hieronder uitleg
gegeven over het begrip ‘vestiging’ en de inschrijving van vestigingen in het Handelsregister, waarbij
vooral ingegaan wordt op vestigingen van zorginstellingen.

Wettelijke definitie vestiging
De Handelsregisterwet definieert een vestiging als ‘een gebouw of complex van gebouwen waar
duurzame uitoefening van de activiteiten van een onderneming of rechtspersoon plaatsvindt’.
Er is dus sprake van een vestiging, indien:
• er een gebouw of complex van gebouwen is, en;
• in het gebouw of complex van gebouwen duurzame uitoefening van de activiteiten plaatsvindt van

een rechtspersoon of onderneming.
Onderstaand worden de begrippen gebouw, duurzaam, activiteit en, in samenhang met de BAG, complex
van gebouwen, uitgelegd. Er wordt afgesloten met een samenvatting.

Gebouw
Het gebouw waarin de activiteiten worden uitgeoefend, moet in gebruik en beheer zijn van de
zorginstelling (bijvoorbeeld in eigendom of gehuurd). Indien dit niet het geval is, is er geen sprake van
een vestiging van de zorginstelling. Zonder deze voorwaarde zouden woningen van cliënten waar
bijvoorbeeld thuiszorg wordt verleend, als vestiging moeten worden ingeschreven. En dat wordt niet
door het Handelsregister beoogd.

Duurzame bedrijfsuitoefening
Het gebouw moet duurzaam door de instelling worden gebruikt. Als het om een tijdelijke activiteit gaat,
geldt zes maanden als grens. Minder dan zes maanden wordt niet als duurzaam gezien. Er is geen
(onder)grens aan het aantal uren dat er vanuit de vestiging wordt gewerkt.

Activiteit
Met de uitoefening van activiteiten van een onderneming of rechtspersoon worden alle activiteiten
bedoeld die bijdragen aan de doelstelling. Het begrip ‘activiteiten’ is ruim. Het heeft niet alleen betrekking
op activiteiten Vestigingsbegrip Handelsregister met betrekking tot zorginstellingen Hoewel aan deze
tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Evenmin kan
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aan de inhoud enigerlei recht worden ontleend. met betrekking tot de specifieke werkzaamheden, maar
ook op activiteiten die bij iedere onderneming/ rechtspersoon voorkomen, zoals het houden van de
administratie. Ook bijvoorbeeld een opslagplaats/magazijn valt onder het begrip ‘activiteit’. Het is niet
noodzakelijk, dat er in de vestiging menselijke arbeid plaatsvindt.
Voor wat betreft de activiteiten van zorginstellingen kan, naast de administratie en opslag, worden
gedacht aan gebouwen waarin de zorginstelling cliënten verzorgt, behandelt, begeleidt en/of vermaakt.
Maar ook aan gebouwen waar cliënten overdag werkzaamheden verrichten onder begeleiding van
de zorginstelling. Gebouwen die worden gebruikt voor zelfstandige bewoning door de bewoners, zijn
geen vestiging van de rechtspersoon/onderneming. Dit wordt aangemerkt als verhuur van onroerend
goed en deze gebouwen worden dan ook niet ingeschreven als vestiging. Een voorbeeld hiervan is een
aanleunwoning of een woonvoorziening. Als in die woonvoorziening ook 7x24 uurs zorg of begeleiding
wordt aangeboden of wanneer er een kantoor van een cliëntzorgbegeleider zit, is er wel sprake van een
vestiging. Het vestigingsadres is in dat geval het adres waar het kantoor van de zorgbegeleider zit of van
waaruit de zorg wordt verleend. De adressen van de bewoners zijn geen vestigingen.

Verhouding ‘vestiging Handelsregister’ en verblijfsobject BAG
De Wet basisregistraties Adressen en Gebouwen (hierna: ‘BAG’) verplicht bestuursorganen bepaalde
gegevens uit deze registraties te ontlenen, als het bestuursorgaan het gegeven nodig heeft voor de
uitoefening van zijn publieke taak. De verplichting geldt voor de zogenaamde authentieke gegevens. Het
adres is een authentiek gegeven in de BAG. De KVK moet de BAG-adressen gebruiken voor zover de KVK
dit bij de uitoefening van haar publieke taak nodig heeft.
De BAG kent adressen toe aan ‘verblijfsobjecten’. Het Handelsregister kent het begrip ‘vestiging’ en
kent daar een adres aan toe. Het vestigingsbegrip genoemd in de Handelsregisterwet staat in principe
los van de definitie van verblijfsobject in de BAG en tussen de twee begrippen bestaat een aantal
verschillen. Anders geformuleerd: het begrip gebouw in het Handelsregister is niet gelijk aan het
begrip verblijfsobject in de BAG. Wel wordt het adres van de vestiging ontleend aan de BAG. Vanwege
het Stelsel van Basisregistraties en vanwege het verplichte gebruik is het uitgangspunt om in het
Handelsregister zoveel mogelijk adressen van vestigingen te ontlenen aan de BAG.
Dit uitgangspunt leidt concreet tot de volgende invulling:
1. Aan een vestiging kan alleen een adres worden toegekend dat voorkomt in de BAG. Indien geen

adres uit de BAG aan de vestiging kan worden toegekend, moet worden nagegaan of de BAG
correct is, of dat er een adres ontbreekt. Dit kan gecontroleerd worden bij de desbetreffende
gemeente. Indien de BAG correct is, moet worden gezocht naar een adres dat wel in het
Handelsregister kan worden ingeschreven.
2. Niet ieder verblijfsobject in de BAG is ook een vestiging in de zin van de Handelsregisterwet.

Voorbeelden:
• Een verzorgingshuis met 100 wooneenheden en een apart kantooradres (dus totaal 101 BAG-

adressen) wordt in het Handelsregister geregistreerd als één vestiging met één adres. Vanuit deze
vestiging wordt zorg verleend aan adressen waar cliënten verblijven.
• Eén gebouw van een ziekenhuis kan meerdere adressen/verblijfsobjecten in de BAG hebben. In dat

geval wordt alleen het adres van de hoofdingang geregistreerd.
3. Indien er op een terrein meerdere gebouwen (los van elkaar) staan, dan kunnen dit even zoveel

vestigingen (voor het Handelsregister) zijn, op voorwaarde dat de gebouwen in de BAG afzonderlijk
als verblijfsobject zijn aangemerkt en er duurzame uitoefening van activiteiten plaatsvindt. In dat
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geval wordt niet uitgegaan van een complex van gebouwen. Anders geformuleerd: op een terrein
met meerdere gebouwen kunnen even zoveel vestigingen zijn. Dit wordt per gebouw bepaald
conform hetgeen hierboven is beschreven.
4. In het geval een aantal gebouwen aan elkaar is verbonden door middel van een loopbrug, gang

of iets dergelijks, hangt het af van de situatie of er sprake is van één of meerdere vestigingen.
Indien deze gebouwen in de BAG als één verblijfsobject zijn aangemerkt, dan is er sprake van één
vestiging.
Indien de gebouwen ieder een eigen BAG-adres hebben, wordt inschrijving als volgt bepaald:
indien er voor alle gebouwen één hoofdingang wordt gebruikt, kan worden volstaan met de registratie
van het adres van de hoofdingang. Indien ieder gebouw zijn eigen hoofdingang heeft, is er sprake van
meerdere vestigingen.

Samenvattend:
Voorwaarden / criteria:
1. Er is een gebouw of complex van gebouwen.
2. Waarin duurzame uitoefening van activiteiten plaatsvindt (> 6 maanden).
3. Het gebouw is in gebruik en/of beheer van de zorginstelling (bijvoorbeeld in eigendom of gehuurd).

In het gebouw hoeft geen menselijk arbeid te worden verricht (ook bijvoorbeeld
opslagplaats/magazijn).
4. Aan een vestiging kan een adres worden toegekend dat voorkomt in de BAG.

Wanneer de vestiging een woonvoorziening betreft, is registratie alleen nodig als de zorginstelling 7x24
uurs zorg en ondersteuning levert of in het gebouw een kantoor (voor bijvoorbeeld een cliëntbegeleider)
heeft.

Indien er meerdere gebouwen, los van elkaar, op één terrein staan geldt:
1. Elk gebouw (of complex van gebouwen) dat een eigen BAG-adres heeft, is een aparte vestiging.
2. Van een complex van gebouwen is sprake wanneer meerdere gebouwen één BAG-adres hebben.

In het geval dat een aantal gebouwen aan elkaar verbonden is middels een loopbrug (of iets dergelijks)
geldt in aanvulling hierop: wanneer elk gebouw een eigen BAG-adres heeft, maar voor alle gebouwen
wordt gebruik gemaakt van één hoofdingang, dan is er sprake van één vestiging, op het adres van de
hoofdingang.

