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Productlijst inputfinanciering

Dit document bevat het overzicht van de informatieproducten  
die onder inputfinanciering vallen (IF) per 1 januari 2023.

Algemene toelichting:
• De standaardinformatieproducten die via internet kunnen worden ingezien worden genoemd onder A.
• De maatwerkinformatieproducten worden genoemd onder B.
• Er is een kolom die een verduidelijking geeft of een product onder IF valt: 

Ja  =  inputfinanciering 
Nee  =  geen inputfinanciering 
Eenmalig  =  maximaal eenmaal per kalender worden deze producten  
  onder inputfinanciering aangemaakt/geleverd.

Bij de maatwerkinformatieproducten (B) zijn per 1 juli 2015 de volgende 
verduidelijkingen doorgevoerd:
• ‘Startkosten’ heten ‘aanvraagkosten’ conform de Financiële Regeling.
• Maatwerkinformatieproducten worden eenmalig (eenmaal per kalenderjaar) voor u gemaakt. Kosten 

voor een herhaallevering die afwijkt van het eerder gemaakte product vallen niet onder IF.
• Uitbreidingen en inkrimpingen op een KVK Handelsregister mutatieabonnement kunt u maximaal 

tweemaal per kalenderjaar onder IF aanvragen (regulier onderhoud).
• Er is een toelichting opgenomen om te verduidelijken in welke producten gegevens over natuurlijke 

personen onder IF worden geleverd. Bij aanvraag van levering natuurlijke personen buiten deze 
producten worden productiekosten in rekening gebracht; de data zelf vallen wel onder IF.

• Voor maatwerkinformatieproducten geldt dat KVK mediumkosten in rekening mag brengen conform 
de geldende Financiële Regeling. 

A. Standaardinformatieproducten:
Dit zijn standaardinformatieproducten die voor alle klanten, 24 uur en 7 dagen per week, online via 
toegangscode en wachtwoord of via een Application Programming Interface of via een aansluiting op 
KVK Dataservice opvraagbaar zijn.

B. Maatwerkinformatieproducten:
Dit zijn producten die u alleen op aanvraag kunt bestellen. Bij de eerste aanvraag maakt KVK eenmalig 
dit product aan. Iedere volgende aanvraag die exact hetzelfde is, kunt u onder IF aanvragen. Voor elke 
vervolgaanvraag die afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag, brengen wij aanvraagkosten in rekening.
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C. Maatwerk:
Producten die buiten de definities van A of B vallen of niet op de lijst staan, zijn maatwerk.  
Deze vallen buiten inputfinanciering en worden in rekening gebracht.

A. Standaard Handelsregisterinformatieproducten:
     Inputfinanciering
1. Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® ja
2. Digitaal gewaarmerkt Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel®ja
3. KVK Handelsregister bedrijfsprofiel  ja
4. KVK Handelsregister concernrelaties uit het elektronisch bestand  ja
5. Inzien van jaarrekeningen of andere gedeponeerde documenten  ja
6. Inzien van een gedeponeerd document gewaarmerkt  ja
7. Inzien van Overzicht deponeringen ja
8. Meest recente boekjaren jaarrekeningen (2 of 3)  ja
9. Zoeken op natuurlijk persoon via Internet11  ja 

Abonnement op jaarbasis ja
10. KVK Dataservice: ja 

Dataservice Handelsregister Inschrijving ja 
KVK Dataservice Handelsregister Vestiging ja 
KVK Dataservice Handelsregister Bevoegdheden  ja 
KVK Dataservice Overzicht deponeringen  ja 
KVK Dataservice Jaarrekening ja 
Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel® digitaal gewaarmerkt ja

11. KVK API: ja 
KVK Handelsregister basisprofiel  ja 
KVK Handelsregister vestigingsprofiel ja 
KVK Handelsregister naamgeving ja

12. KVK Handelsregister tellingen ja

1 Toelichting op levering van natuurlijke personen 
Natuurlijke personen leveren wij onder inputfinanciering in de producten ‘zoeken op natuurlijke personen’ of de ‘KVK Dataservice’.  
Daarnaast wordt in het KVK-register mutatieabonnement standaard de langst zittende functionaris geleverd. Bij aanvragen die niet  
met deze producten kunnen worden ingevuld, brengen wij productiekosten in rekening (de data/informatie zelf valt wel onder IF).
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B. Maatwerkinformatieproducten:
   Tarieven Inputfinanciering
13. Digitaal gewaarmerkte Uittreksels Handelsregister 

Kamer van Koophandel® in bulk
 •  Per aanvraag  € 1.128,00 per aanvraag eenmalig
 •  Digitaal gewaarmerkt uittreksel (DGU)   ja
14.  KVK Handelsregister concernrelaties 

•  Per aanvraag bij afname hele tabel  € 1.128,00 per aanvraag eenmalig 
•  Vermelding relatieverwijzing enig aandeelhouder, 
  bestuurder of aansprakelijkheid   ja

15. KVK Handelsregister bestuursfunctie zijnde 
rechtspersonen (enig aandeelhouder of bestuurder) 
•  Per aanvraag bij afname hele tabel  € 1.128,00 per aanvraag eenmalig 
•  Relatie verwijzing (enig aandeelhouder)   ja 
•  Contactgegevens enig aandeelhouder (KVK-nummer + NAW) ja

16. Jaarrekeningen in bulk 
•  Per aanvraag  € 1.128,00 per aanvraag eenmalig 
•  Originele jaarrekening, niet digitaal gewaarmerkt   ja

17. KVK Handelsregister bestandsvergelijking en 
KVK Handelsregister bestandsverrijking2 
•  Proefvalidatie (max. 500 records, vast formaat)  € 282,00 per aanvraag eenmalig 
•  Per aanvraag  € 1.128,00 per aanvraag eenmalig

18. KVK Handelsregister mutatieabonnement3 
•  Initiële levering (eenmalig)  € 1.128,00 per aanvraag eenmalig 
•  Abonnementskostentoeslag levering op weekbasis € 1.692,00 per abonnement per jaar nee 
•  Uitbreiding of inkrimping abonnement  € 282,00 per verzoek tweemaal

19. KVK Handelsregister adressen offline 
•  Per aanvraag  € 282,00 per aanvraag eenmalig 
•  Adressen (KVK-nummer + NAW)   ja 
•  Extra rubrieken (bijvoorbeeld telefoonnummer)   ja

20. Financiële selecties (losse posten van een jaarrekening) 
•  Selectiekosten  € 282,00 per geselecteerde post eenmalig

2 De initiële levering is expliciet bedoeld om te gebruiken in combinatie met de KVK Dataservice;  
dit is de initiële load die eenmalig per kalenderjaar onder inputfinanciering kan worden aangevraagd. Herhaallevering van een initiële levering is alleen 
mogelijk op het eerder geleverd bestand bij bestaand KVK-register mutatieabonnement. Deze valt ook eenmalig per jaar onder inputfinanciering. 

3 Aantal records, rubrieken en adressen vallen allen onder inputfinanciering.



Voor maatwerkinformatieproducten berekenen wij de volgende  
verstrekkingskosten (mediumkosten):
Medium  Tarief  Inputfinanciering
Levering via downloadservice KVK  € 12,40 per download ja

Producten die van inputfinanciering uitgesloten zijn:
1. Papieren (gewaarmerkt) uittreksel en afschriften
2. Telefonische informatieverstrekking via 0900-nummer
3. Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR)
4.  Bronkopie G3 (Belastingdienst/CBS/Justis)
5.  Handelsregisterinformatieproducten online betaald zonder gebruikmaking van wachtwoord en  

toegangscode; bijvoorbeeld betaald met iDEAL of creditcard.
6. Eenmalige aansluitkosten KVK Dataservice ad € 1.128,00 per aanvraag (eenmalig)
7. UBO-register informatieproducten, via internet en KVK Dataservice


