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Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Hoe schrijf ik me in?
• Start u een eenmanszaak, vof, cv of maatschap? Volg dan de 2 stappen bij inschrijven

hieronder. 
• Start u een rechtspersoon, zoals een bv of stichting? Deze kunt u alleen oprichten via

de notaris. De notaris schrijft de rechtspersoon voor u in bij de KvK.

Let op:
• Als u al een eenmanszaak heeft, kunt u geen 2e eenmanszaak inschrijven. U kunt wel

wijzigingen doorgeven voor uw eenmanszaak, zoals nieuwe activiteiten of een nieuwe
vestiging. Dit geeft u door met een formulier.

• Wijzigt u van rechtsvorm, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar vof, gebruik dan een
formulier. Gebruik ook een formulier als u een bedrijf overneemt.

• Als alle vennoten of maten van de vof, cv of maatschap niet natuurlijke personen zijn
(zoals een bv), gebruik dan een formulier.

Wilt u eerst meer weten over de manier waarop u een bedrijf start?
• Als u twijfelt welke rechtsvorm u gaat gebruiken, lees dan eerst alles over een rechts-

vorm kiezen.
• Ga naar Kies uw start als u eerst meer wilt lezen over bijvoorbeeld starten als zzp'er

of freelancer, parttime ondernemen of starten met een uitkering.

Inschrijven eenmanszaak, vof, maatschap of cv in 2 stappen

1 Vul digitaal alvast zo volledig mogelijk uw gegevens in
U kunt digitaal alvast zo uitgebreid mogelijk uw gegevens invullen voordat u uw bedrijf
gaat inschrijven bij een kantoor van de Kamer van Koophandel:
eenmanszaak, vof, maatschap, cv

2 Ga naar de Kamer van Koophandel om uw inschrijving af te ronden
Bij de meeste kantoren moet u hiervoor een afspraak maken. Nadat u uw gegevens di-
gitaal heeft verstuurd, kunt u zien bij welke kantoren u terecht kunt, of u daar een af-
spraak moet maken en wat u bij uw bezoek moet meenemen, zoals een geldig
legitimatiebewijs.
Bij uw bezoek controleert een medewerker van de Kamer van Koophandel uw legitima-
tie en of u aan de voorwaarden voldoet om zich in te schrijven.

Meer vragen over inschrijven bij de Kamer van Koophandel

• Moet ik mijn bedrijf eigenlijk wel inschrijven?
De volgende rechtsvormen moeten zich altijd inschrijven bij de Kmer van koophandel:

- besloten vennootschap (bv)
- naamloze vennootschap (nv)
- vennootschap onder firma (vof )
- commanditaire vennootschap (cv)
- stichting
- vereniging met notariële akte
- openbare maatschap
- publiekrechtelijke rechtspersoon
- vereniging van eigenaars
- coöperatie en onderlinge waarborgmaatschap

• Wat kost inschrijving?
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel kost niets. Met ingang van 2013 is de jaar-
lijkse bijdrage afgeschaft. Meer informatie over het afschaffen van de jaarlijkse bij-
drage.
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• Wanneer moet ik me inschrijven?
U moet zich uiterlijk 1 week nadat u start met uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van
Koophandel.

• Wie kan mijn bedrijf inschrijven?
Het hangt van uw rechtsvorm af wie uw bedrijf mag inschrijven.

• Moet ik me aanmelden bij de Belastingdienst?
Nee, als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel worden deze gegevens automa-
tisch doorgegeven aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de
Belastingdienst. U krijgt dan meteen een btw-nummer. Meer informatie over aanmel-
den bij de Belastingdienst.

• Wat moet ik nog meer regelen als ik mijn bedrijf inschrijf bij de Kamer van Koophan-
del?
Bekijk het overzicht bij Wat moet u regelen?

• Hoe krijg ik een KvK-nummer?
U krijgt een KvK-nummer als u zich inschrijft.

• Moet ik mijn inschrijving jaarlijks verlengen? 
Nee, u blijft ingeschreven. Als uw onderneming beëindigd is, kunt u zich uitschrijven.

• Wat moet ik doen als ik het antwoord op mijn vraag niet op de site kan vinden?
Dan kunt u het beste een afspraak maken met een medewerker van de Kamer van
Koophandel bij u in de buurt.


