Raadplegen Nederlandse
ondernemingsgegevens door
buitenlandse bestuursorganen
Algemeen
Het Nederlandse Handelsregister
(Kamer van Koophandel; KVK) is een
databank waarin gegevens van alle
bedrijven, rechtspersonen en
andere organisaties die in
Nederland staan ingeschreven
geraadpleegd kunnen worden.
Buitenlandse bestuursorganen
hebben zowel toegang tot de
openbare omgeving als de
mogelijkheid om een account aan te
maken. Zonder account is het
mogelijk om de basisgegevens van
een onderneming te raadplegen.
Met account krijgt het buitenlandse
bestuursorgaan (tegen betaling)
toegang tot meer diepgaande
informatie. De website van het KVK
is te raadplegen via www.kvk.nl.
Openbare gegevens
Zoekcriteria
Op basis van adresgegevens, de
handelsnaam of het ondernemings/vestigingsnummer kan toegang
worden verkregen tot onderstaande
gegevens. Het is niet mogelijk om
op naam van een natuurlijk persoon
te zoeken.
Te raadplegen gegevens
In de hierna te noemen producten
die via de KVK door een ieder,
waaronder ook een buitenlands
bestuursorgaan, opgevraagd

kunnen worden, wordt informatie
verstrekt over de onderneming. In
deze producten zijn de volgende
openbare gegevens terug te vinden:
-

Naam van het bedrijf of
organisatie
Contactgegevens
Gegevens van vestigingen
Functionarissen en
tekenbevoegden
Privéadressen (in geval van bijv.
een eenmanszaak, vof of
maatschap)
Curator bij een faillissement
Aantal medewerkers

Niet-openbare gegevens
Zoeken op naam
Bij wet aangewezen Nederlandse
bestuursorganen (waaronder het
Landelijk Bureau Bibob en een
Nederlandse gemeente) hebben in
het kader van bijv. een
vergunningaanvraag de
mogelijkheid om in de KVK te
zoeken op de naam van een
natuurlijk persoon. Deze
functionaliteit is niet beschikbaar
voor buitenlandse bestuursorganen.
Het is dus voor een buitenlands
bestuursorgaan niet mogelijk om via
de KVK te achterhalen bij welke
Nederlandse ondernemingen een
specifiek persoon betrokken is.

Niet te raadplegen gegevens
Bepaalde informatie zal men niet
terugvinden in de producten die
door een buitenlands
bestuursorgaan geraadpleegd
kunnen worden:
-

-

Burgerservicenummer (BSN),
geslacht, geboorteplaats,
geboorteland van
functionarissen
Privéadressen van bestuurders:
o.a. in geval van BV/NV:
Afgeschermde privéadressen
(bijv. in geval van een
waarschijnlijke dreiging)

Producten KVK
De KVK biedt verschillende
producten (tegen betaling). Voor de
meeste producten is het nodig om
via de website www.kvk.nl een
account aan te maken. Indien een
buitenlands bestuursorgaan
beschikt over een BTW/VATnummer kan het buitenlandse
bestuursorgaan een
ondernemingsaccount aanmaken.
Dit is niet noodzakelijk maar biedt
praktische voordelen bij de betaling
en facturering van de producten.
Zonder account is het mogelijk om
het product ‘Uittreksel
Handelsregister’ (overzicht van de
inschrijvingen met o.a. naam, adres
en functionarissen) op te vragen.
Andere producten zijn enkel
opvraagbaar met een account:

-

Bedrijfsprofiel
Historie
Uittreksel UBO-register
Jaarrekeningen
Concernrelaties
Documenten
Deponeringen
Algemene voorwaarden

Voor het raadplegen van deze
producten worden kosten in
rekening gebracht. Welk product
het meest bruikbaar is voor een
buitenlands bestuursorgaan is
afhankelijk van de behoefte. Voor
basisinformatie kan worden
volstaan met een niet-gewaarmerkt
uittreksel. Voor meer specifieke
informatie kiest men één van de
andere producten. Het
bedrijfsprofiel geeft een compleet
beeld, dit is een samenvoeging van
meerdere andere producten.

TRACK – netwerktekening
Voor een compleet beeld van de
actuele en historische relaties van
een rechtspersoon, waaronder ook
informatie uit andere openbare
bronnen, kan een buitenlands
bestuursorgaan bij de afdeling
TRACK op justis.nl een
netwerktekening opvragen. Een
dergelijk verzoek dient te worden
gedaan in het kader van de
uitoefening van een
publiekrechtelijke taak van dit
buitenlandse bestuursorgaan in
verband met de voorkoming en
bestrijding van misbruik van
rechtspersonen.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op
met het EURIEC

T: +31 (0)88 16 87 380
E: euriec.rik.limburg@politie.nl
W: www.euriec.eu

