11 Inschrijving
print

functionaris voor een rechtspersoon

Waarom dit formulier?

Met dit formulier kunt u één of meer
bestuurders, commissarissen, vereffenaars of een enig aandeelhouder
voor een rechtspersoon inschrijven
in het handelsregister.
Functionarissen voor een stichting
of vereniging zonder onderneming
geeft u op met formulier 22.
Een functionaris kan zowel een
natuurlijk persoon zijn als een
vennootschap of rechtspersoon (bijvoorbeeld een b.v., n.v., stichting of
vereniging). Als u meer functionarissen wilt opgeven, dan heeft u extra
formulieren nodig.
Als het gaat om een functionaris van
een nieuwe rechtspersoon, moet u

Toelichting 1.1 en 1.2
De Kamer van Koophandel
moet weten voor welke
rechtspersoon de functionaris wordt opgegeven.
De gegevens die wij nodig
hebben zijn:
de naam, plaats van vestiging en, als de rechtspersoon al is ingeschreven, het
KvK nummer.

dit formulier samen met het betreffende inschrijfformulier naar de
Kamer van Koophandel meenemen. U kunt met dit formulier
geen wijzigingen van functionarisgegevens opgeven. Dit doet u met
het formulier ‘Wijziging functionarisgegevens’.
Vragen?

Kijk op www.kvk.nl of bel de
Kamer van Koophandel als u nog
vragen heeft. Bijvoorbeeld over het
invullen van dit formulier.
Als u een vergissing maakt bij
het invullen, dan kunt u het foute
antwoord doorhalen en het goede
antwoord er bijzetten. Plaats hierbij wel uw handtekening.

wis

Waarom het handelsregister?

Het inschrijven van ondernemingen
en rechtspersonen is verplicht op
grond van de Handelsregisterwet.
De gegevens die u op dit formulier
invult, worden opgenomen in het
handelsregister. Dit is openbaar:
anderen kunnen uw gegevens
natrekken en ook u kunt gegevens
opvragen van ondernemingen
waarmee u bijvoorbeeld zaken wilt
doen. Zo draagt het handelsregister
bij tot zeker zaken doen.

Dit gedeelte wordt door de
Kamer van Koophandel ingevuld
Datum ontvangst

Datum inschrijving

KvK nummer

1

Gegevens van de rechtspersoon

1.1

Voor welke rechtspersoon wordt de functionaris (of functionarissen) opgegeven?
naam

plaats van vestiging
1.2

Is de rechtspersoon al ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
nee
ja

het KvK nummer is

Voeg dit formulier toe aan het inschrijfformulier waarmee de rechtspersoon wordt ingeschreven.

Toelichting 2.1

2

Identificatiegegevens van de functionaris

2.1

Kruis aan wie de functie vervult (of vervullen) en ga door naar de aangegeven vraag
beide antwoorden zijn mogelijk

De functie kan zowel door een
natuurlijk persoon als door
een vennootschap (v.o.f./c.v.)
of rechtspersoon vervuld
worden.
Met een rechtspersoon
bedoelen we o.a. een b.v.,
n.v., coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij,
stichting of vereniging.
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Een natuurlijk persoon vervult de functie

Ga naar vraag 3

Een vennootschap of rechtspersoon vervult de functie

Ga naar vraag 9
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Toelichting 3.1

3

Gegevens van de functionaris - natuurlijk persoon

3.1

Wat zijn de gegevens van de functionaris?

Het burgerservicenummer
(BSN) is een persoonsnummer en is de nieuwe
benaming voor het sofinummer. Uw burgerservicenummer vindt u bijvoorbeeld
op uw Nederlandse paspoort
of uw Nederlandse rijbewijs.
Als u niet of onjuist staat
geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie
moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.
Omdat de bestanden van het
handelsregister gekoppeld
zijn aan die van de Gemeentelijke Basisadministratie
hoeven adreswijzigingen van
personen niet meer aan de
Kamer van Koophandel te
worden doorgegeven.

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

burgerservicenummer
Lees de toelichting

3.2

geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland, wanneer dit niet Nederland is

Let op!
Van personen die naar het
buitenland verhuizen of daar
al wonen, dient echter wel
een adreswijziging aan de
Kamer van Koophandel te
worden doorgegeven.

geslacht

man

vrouw

privéadres

Toelichting
De functionaris met de functie
bestuurder of vereffenaar
moet zich persoonlijk aan
de balie bij de Kamer van
Koophandel legitimeren met
een geldig legitimatiebewijs.

handtekening van de functionaris
  Lees de toelichting

Als legitimatiebewijs geldt:
- paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Europese identiteitskaart;
- Vreemdelingendocument.

Toelichting 4.1 en 4.2
Voor de b.v, n.v. en de formeel
buitenlandse vennootschap
geldt: de ‘functie’ van enig
aandeelhouder kan in combinatie met andere functies
worden uitgeoefend.
Een voorbeeld.
Mevrouw Vroon wordt
bestuurder van een b.v. waarvan zij alle aandelen in haar
bezit heeft gekregen.
Zij kruist bij vraag 4.1  
‘bestuurder’ aan. Bij vraag 4.2
kruist zij ‘ja’ aan. Zij is immers
ook ‘enig aandeelhouder’.

4

Functie van de functionaris

4.1

De functionaris heeft de functie van

4.2

Is deze functionaris ook enig aandeelhouder?
nee
ja

4.3

Toelichting 4.4
Voor de functionaris bij
een buitenlandse rechts
persoon moeten eventuele
andere beperkingen in de
bevoegdheid van die functio
naris op grond van het betreffende buitenlandse recht
opgegeven worden met het
formulier ‘Aanvulling’ (nr. 18).

ook enig aandeelhouder met ingang van

Heeft de functionaris een statutaire titel?
nee
ja

4.4

bestuurder
commissaris
vereffenaar
uitsluitend enig aandeelhouder
        Ga naar vraag 4.5, Datum waarop de functionaris in functie is getreden

namelijk

Wat is de bevoegdheid van de functionaris?
Functionaris bij een buitenlandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichting.

niet bevoegd
alleen bevoegd
gezamenlijk bevoegd

4.5

Datum waarop de functionaris in functie is getreden

4.6

Wilt u nog meer functionarissen inschrijven?						
nee
ja

een natuurlijk persoon
een vennootschap/rechtspersoon

Ga naar vraag 5.
Ga naar vraag 9.
Ga naar vraag 11, Ondertekening.
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Toelichting 5.1

5

Gegevens van de functionaris - natuurlijk persoon

5.1

Wat zijn de gegevens van de functionaris?

Het burgerservicenummer
(BSN) is een persoonsnummer en is de nieuwe
benaming voor het sofinummer. Uw burgerservicenummer vindt u bijvoorbeeld
op uw Nederlandse paspoort
of uw Nederlandse rijbewijs.
Als u niet of onjuist staat
geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie
moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.
Omdat de bestanden van het
handelsregister gekoppeld
zijn aan die van de Gemeentelijke Basisadministratie
hoeven adreswijzigingen van
personen niet meer aan de
Kamer van Koophandel te
worden doorgegeven.

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

burgerservicenummer
Lees de toelichting

5.2

geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland, wanneer dit niet Nederland is

Let op!
Van personen die naar het
buitenland verhuizen of daar
al wonen, dient echter wel
een adreswijziging aan de
Kamer van Koophandel te
worden doorgegeven.

geslacht

man

vrouw

privéadres

Toelichting
De functionaris met de functie
bestuurder of vereffenaar
moet zich persoonlijk aan
de balie bij de Kamer van
Koophandel legitimeren met
een geldig legitimatiebewijs.

handtekening van de functionaris
  Lees de toelichting

Als legitimatiebewijs geldt:
- paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Europese identiteitskaart;
- Vreemdelingendocument.

Toelichting 6.1 en 6.2
Voor de b.v, n.v. en de formeel
buitenlandse vennootschap
geldt: de ‘functie’ van enig
aandeelhouder kan in combinatie met andere functies
worden uitgeoefend.
Een voorbeeld.
Mevrouw Vroon wordt
bestuurder van een b.v. waarvan zij alle aandelen in haar
bezit heeft gekregen.
Zij kruist bij vraag 6.1  
‘bestuurder’ aan. Bij vraag 6.2
kruist zij ‘ja’ aan. Zij is immers
ook ‘enig aandeelhouder’.

6

Functie van de functionaris

6.1

De functionaris heeft de functie van

6.2

Is deze functionaris ook enig aandeelhouder?
nee
ja

6.3

Toelichting 6.4
Voor de functionaris bij
een buitenlandse rechts
persoon moeten eventuele
andere beperkingen in de
bevoegdheid van die functio
naris op grond van het betreffende buitenlandse recht
opgegeven worden met het
formulier ‘Aanvulling’ (nr. 18).

ook enig aandeelhouder met ingang van

Heeft de functionaris een statutaire titel?
nee
ja

6.4

bestuurder
commissaris
vereffenaar
uitsluitend enig aandeelhouder
        Ga naar vraag 6.5, Datum waarop de functionaris in functie is getreden

namelijk

Wat is de bevoegdheid van de functionaris?
Functionaris bij een buitenlandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichting.

niet bevoegd
alleen bevoegd
gezamenlijk bevoegd

6.5

Datum waarop de functionaris in functie is getreden

6.6

Wilt u nog meer functionarissen inschrijven?						
nee
ja

een natuurlijk persoon
een vennootschap/rechtspersoon

Ga naar vraag 7.
Ga naar vraag 9.
Ga naar vraag 11, Ondertekening.
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Toelichting 7.1

7

Gegevens van de functionaris - natuurlijk persoon

7.1		

Wat zijn de gegevens van de functionaris?

Het burgerservicenummer
(BSN) is een persoonsnummer en is de nieuwe
benaming voor het sofinummer. Uw burgerservicenummer vindt u bijvoorbeeld
op uw Nederlandse paspoort
of uw Nederlandse rijbewijs.
Als u niet of onjuist staat
geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie
moet u dit eerst laten corrigeren door uw gemeente.
Omdat de bestanden van het
handelsregister gekoppeld
zijn aan die van de Gemeentelijke Basisadministratie
hoeven adreswijzigingen van
personen niet meer aan de
Kamer van Koophandel te
worden doorgegeven.

achternaam

voornaam/voornamen (voluit)

burgerservicenummer
Lees de toelichting

7.2

geboortedatum
geboorteplaats
geboorteland, wanneer dit niet Nederland is

Let op!
Van personen die naar het
buitenland verhuizen of daar
al wonen, dient echter wel
een adreswijziging aan de
Kamer van Koophandel te
worden doorgegeven.

geslacht

man

vrouw

privéadres

Toelichting
De functionaris met de functie
bestuurder of vereffenaar
moet zich persoonlijk aan
de balie bij de Kamer van
Koophandel legitimeren met
een geldig legitimatiebewijs.

handtekening van de functionaris
  Lees de toelichting

Als legitimatiebewijs geldt:
- paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Europese identiteitskaart;
- Vreemdelingendocument.

Toelichting 8.1 en 8.2
Voor de b.v, n.v. en de formeel
buitenlandse vennootschap
geldt: de ‘functie’ van enig
aandeelhouder kan in combinatie met andere functies
worden uitgeoefend.
Een voorbeeld.
Mevrouw Vroon wordt
bestuurder van een b.v. waarvan zij alle aandelen in haar
bezit heeft gekregen.
Zij kruist bij vraag 8.1
‘bestuurder’ aan. Bij vraag
8.2 kruist zij ‘ja’ aan. Zij is
immers ook ‘enig aandeel
houder’.

8

Functie van de functionaris

8.1

De functionaris heeft de functie van

8.2

Is deze functionaris ook enig aandeelhouder?
nee
ja

8.3

Toelichting 8.4
Voor de functionaris bij
een buitenlandse rechts
persoon moeten eventuele
andere beperkingen in de
bevoegdheid van die functio
naris op grond van het betreffende buitenlandse recht
opgegeven worden met het
formulier ‘Aanvulling’ (nr. 18).

ook enig aandeelhouder met ingang van

Heeft de functionaris een statutaire titel?
nee
ja

8.4

bestuurder
commissaris
vereffenaar
uitsluitend enig aandeelhouder
        Ga naar vraag 8.5, Datum waarop de functionaris in functie is getreden

namelijk

Wat is de bevoegdheid van de functionaris?
Functionaris bij een buitenlandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichting.

niet bevoegd
alleen bevoegd
gezamenlijk bevoegd

8.5

Datum waarop de functionaris in functie is getreden

8.6

Wilt u nog meer functionarissen inschrijven?						
nee
ja

een natuurlijk persoon
		
een vennootschap/rechtspersoon
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Ga eerst naar vraag 11, Ondertekening. De volgende functionaris schrijft u
in op een nieuw formulier ‘Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon’.
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9

Vennootschap/rechtspersoon als functionaris
ü De functionaris die u bij deze vraag inschrijft is een vennootschap of rechtspersoon.

Gegevens van de functionaris
9.1

Wat zijn de gegevens van de functionaris?
naam van de vennootschap/rechtspersoon

adres

9.2

nee
ja

Toelichting 9.3
Als de functie van functionaris
door een buitenlandse vennootschap of rechtspersoon
vervuld wordt moet u het
volgende met deze inschrijving
meenemen:
een bewijs van registratie van
die vennootschap of rechts
persoon met vermelding van de
bestuurder(s). Dit bewijs mag
niet ouder zijn dan één maand.

Voeg een kopie van een
geldig legitimatiebewijs van
degene die hiernaast tekent
toe aan dit formulier.
Toelichting 10.1 en 10.2
Voor de b.v, n.v. en de formeel buitenlandse vennootschap geldt: de ‘functie’ van
enig aandeelhouder kan in
combinatie met andere functies worden uitgeoefend.
Een voorbeeld.
Mevrouw Vroon wordt
bestuurder van een b.v.
waarvan zij alle aandelen in
haar bezit heeft gekregen.
Zij kruist bij vraag 10.1 
‘bestuurder’ aan. Bij vraag
10.2 kruist zij ‘ja’ aan. Zij is
immers ook ‘enig aandeel
houder’.

9.3

Inschrijfnummer in het buitenland
naam van het register
naam, plaats en land registrerende instantie
Lees de toelichting voor mee te nemen stukken

9.4

Handtekening namens de vennootschap of rechtspersoon
Lees de toelichting

achternaam en voorletter(s)

10 Functie van de functionaris
10.1

De functionaris heeft de functie van

10.2

Is deze functionaris ook enig aandeelhouder?
nee
ja

10.3

10.4

bestuurder
commissaris
vereffenaar
uitsluitend enig aandeelhouder
       Ga naar vraag 10.5, Datum waarop de functionaris in functie is getreden

ook enig aandeelhouder met ingang van

Heeft de functionaris een statutaire titel?
nee
ja

Toelichting 10.4
Voor de functionaris bij
een buitenlandse rechts
persoon moeten eventuele
andere beperkingen in de
bevoegdheid van die functionaris op grond van het
betreffende buitenlandse
recht opgegeven worden met
het formulier ‘Aanvulling’
(nr. 18).

KvK nummer
Ga door naar vraag 9.4

Toelichting 9.4
Wordt de functie vervuld door
- een v.o.f./c.v. dan moet één
van de vennoten van die
v.o.f./c.v. tekenen.
- een rechtspersoon dan moet
één van de bestuurders van
die rechtspersoon tekenen.

Is de vennootschap of rechtspersoon in het Nederlandse handelsregister ingeschreven?

namelijk

Wat is de bevoegdheid van de functionaris?
Functionaris bij een buitenlandse rechtspersoon?
Lees dan de toelichting

niet bevoegd
alleen bevoegd
gezamenlijk bevoegd

10.5

Datum waarop de functionaris in functie is getreden

10.6

Wilt u nog meer functionarissen inschrijven?						
nee
ja

een vennootschap/rechtspersoon
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Ga eerst naar vraag 11, Ondertekening. De volgende functionaris schrijft u
in op een nieuw formulier ‘Inschrijving functionaris voor een rechtspersoon’.
Ga naar vraag 11, Ondertekening.
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11
Toelichting 11.1

Ondertekening van dit formulier

11.1 Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

Dit formulier kan uitsluitend
ondertekend worden door:
– bij een nieuwe, nog niet
ingeschreven rechtspersoon door één van
de bestuurders;
– bij een reeds bestaande
rechtspersoon door één
van de ingeschreven
bestuurders;
– een notaris.

achternaam en voorletter(s)
datum
handtekening

Legitimatie ondertekenaar
Degene die dit formulier  
ondertekent moet een kopie
van een geldig legitimatiebewijs bijvoegen.
Als legitimatiebewijs geldt:
- paspoort;
- Nederlands rijbewijs;
- Europese identiteitskaart;
- vreemdelingendocument.

x

12 Ter controle
Toelichting 12.1

12.1 Nadat dit formulier is ingevuld en ondertekend levert u het in bij de Kamer van Koophandel in uw regio.

Hiernaast kunt u controleren
welke formulieren en bijlagen u eventueel mee moet
nemen naar de Kamer van
Koophandel.

Altijd meenemen:
		 – Als de functionaris een natuurlijk persoon is en bestuurder of vereffenaar, moet elke functionaris
persoonlijk langskomen bij de Kamer van Koophandel.
Van iedere functionaris hebben wij nodig:
- een geldig legitimatiebewijs;
		 – Als de functionaris een buitenlandse vennootschap of rechtspersoon is, heeft de Kamer van Koophandel nodig:
- een bewijs van registratie, niet ouder dan één maand.
		 – Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de persoon die het formulier ondertekend heeft.
		
		
		
		

Eventueel meenemen:

–
–
–
–

het formulier ‘Aanvulling’ (formulier 18) in verband met de mogelijke beperkingen in de bevoegdheid;
het betreffende inschrijvingsformulier als de rechtspersoon nog niet ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel;
een kopie van een geldig legitimatiebewijs als de functie vervuld wordt door een vennootschap of rechtspersoon;
een gelegaliseerd bewijsstuk van het privéadres indien de functionaris een natuurlijk persoon is en opgaaf doet van een
buitenlands woonadres. Dit bewijsstuk mag geen kopie en niet ouder dan één maand zijn.

De Kamer van Koophandel kan in bepaalde gevallen om aanvullende bewijsstukken vragen.
		 Wanneer dit formulier met de noodzakelijke bijlagen door de Kamer van Koophandel is ontvangen
en akkoord bevonden, wordt de functionaris of worden de functionarissen ingeschreven in het handelsregister.
		 Wanneer één of meer van bovenstaande gegevens veranderen, bent u wettelijk verplicht deze binnen
één week door te geven aan de Kamer van Koophandel.
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