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1. Inleiding 

 
Recent heeft het Handelsregister het document “Terugmelden op het Handelsregister via 

Digimelding 2.0 BLT”1 gepubliceerd. 

Dat document beschrijft in algemene termen het terugmelden aan het Handelsregister. 

 

Het voorliggend document geeft een nadere uitwerking van dit terugmelden aan het 

Handelsregister:  

aan de hand van praktijksituaties zoals die bij belastingsamenwerkingsverbanden voorkomen, 

wordt concreet gemaakt hoe een afnemer met verschillende situaties om moet gaan. De 

verwachting is dat zich bij andere afnemers dezelfde praktijksituaties voordoen. 

Per praktijksituatie wordt aangegeven welke gegevens moeten worden teruggemeld en wat de 

onderbouwing moet zijn. 

 

Dit document beschrijft de werkwijze om enkelvoudige gevallen van vermeende twijfel terug te 

melden aan het Handelsregister.  

Voordat een afnemer dat kan doen, zal de afnemer eenmalig zijn gegevens moeten afstemmen op 

de gegevens van het Handelsregister. Dit document beschrijft niet deze eenmalige afstemming. 

 

Gebruikers van deze handreiking worden nadrukkelijk uitgenodigd om voorstellen voor 

verduidelijking, verbetering en uitbreiding aan ons door te geven. Hiervoor kan een e-mail worden 

gestuurd aan oplossingen@ictu.nl. Ook horen we graag in hoeverre dit document voor andere 

afnemers dan belastingsamenwerkingsverbanden (wel of niet) bruikbaar blijkt te zijn. 

 

 

  

                                                
1 Zie: http://www.kvk.nl/download/KvK_Factsheet_Toelichting_terugmelden_digimelding_2015_tcm109-

401635.pdf  

mailto:oplossingen@ictu.nl
http://www.kvk.nl/download/KvK_Factsheet_Toelichting_terugmelden_digimelding_2015_tcm109-401635.pdf
http://www.kvk.nl/download/KvK_Factsheet_Toelichting_terugmelden_digimelding_2015_tcm109-401635.pdf
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2. Procedure terugmelden 

 

Voor het terugmelden wordt gebruik gemaakt van Digimelding BLT. 

 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 
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2. In het volgende scherm wordt aangegeven om welk object het gaat door het KvK-nummer op 
te geven. 
Tevens wordt aangegeven om wat voor soort melding het gaat: 
2.1. Een ‘wijziging’ 

Dit wordt gebruikt voor het terugmelden van een geconstateerde feitelijke afwijking op 

authentieke gegevensset, bijvoorbeeld een verhuizing. 
2.2. Een ‘kleine correctie’ 

Dit wordt gebruikt om een aanpassing van de authentieke gegevensset te doen zonder dat 
er sprake is van wijziging van de feitelijke situatie, bijvoorbeeld schrijffouten. 

2.3. Een ‘nieuw object’ 
Dit wordt gebruikt om ontbrekende gegevens toe te voegen, bijvoorbeeld nieuwe 
vestigingen, handelsnamen.  

(Het ontbreken van een onderneming of rechtspersoon valt hier niet onder). 
 

 
 
 

3. In het daaropvolgende scherm worden de verplichte velden ingevuld alsmede de overige 

velden die voor de melding relevant zijn. 
In het volgende hoofdstuk wordt dat per categorie nader uitgewerkt. 
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4. Tenslotte wordt een onderbouwing gegeven van de terugmelding (met eventuele bijlagen) 
alsmede de contactgegevens van de melder. 
 
Voor de onderbouwing kan gebruik gemaakt worden van vrije tekst of kan worden gekozen 
voor één van de voorgedefinieerde mogelijkheden: 

 
4.1. Post retour, geen contact klant 
4.2. Constatering op basis van onderzoek in werkveld (vb: buitendienst) 
4.3. Afwijking op basis van informatie ondernemer/bestuurder 
4.4. Afwijkende informatie op basis van andere basisregistratie(s) 

 

 
 
 
In het volgende hoofdstuk wordt dit per categorie nader uitgewerkt. 
 

 

 
De melder eindigt met het invullen van zijn/haar contactgegevens. 
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3. Vermeende onjuistheden 

 
In de praktijk is een aantal categorieën van vermeende onjuistheden te onderscheiden.  

Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van deze categorieën en wordt aangegeven welke 

stappen de afnemer en het Handelsregister nemen om de vermeende onjuistheden op te lossen. 

 

Voor de overzichtelijkheid is hierbij een driedeling gehanteerd: 

 Vermeende onjuistheden betreffende ontbrekende gegevens/organisaties 

 Vermeende onjuistheden betreffende adressen die niet overeenkomen met de BAG 

 Andere vermeende onjuistheden betreffende adressen  

 

3.1. Vermeende onjuistheden betreffende ontbrekende gegevens/organisaties 

3.1.1. Beëindiging vestiging niet verwerkt in het Handelsregister 

Omschrijving categorie beëindiging vestiging niet verwerkt in het 
Handelsregister 

  

Toelichting Een vestiging is beëindigd, maar deze beëindiging is 
nog niet verwerkt in het Handelsregister. 

  
Actie afnemer De afnemer doet een terugmelding aan het 

Handelsregister. 
  

Vereiste onderbouwing terugmelding  Vestigingsnummer  
 Indien bekend wordt de datum van de beëindiging 

gemeld. 
Indien deze niet bekend is, wordt bij de toelichting 

gemeld dat de datum van de beëindiging in het 
NHR ontbreekt en wordt een fictieve datum 
opgegeven van 11111111. 

 Bezoekadres straatnaam, bezoekadres 
huisnummer, bezoekadres huisletter, bezoekadres 
huisnummertoevoeging, bezoekadres woonplaats 
van het verblijfsobject waar de vestiging gevestigd 
is. 

 Toelichting waarom de afnemer meent dat de 
vestiging beëindigd is. 

  
Afhandeling door Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding. Als de 

melding voldoende onderbouwd is, verifieert het 
Handelsregister de opheffing bij de onderneming en 
brengt deze opheffing ambtshalve aan.  

  

Voorbeeld(en) Voorbeeld 1 
Een buitenmedewerker constateert dat een gebouw 
leeg staat, waarin voorheen een vestiging gevestigd 
was. 
 
Voorbeeld 2 
Een ondernemer meldt telefonisch dat het bedrijf is 

opgeheven. 
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Stappen voor het doen van de terugmelding 
 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 

 
2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 

Als aard van de melding wordt ‘Wijziging’ geselecteerd. 
Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
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3. Het vestigingsnummer wordt (in de kolom ‘waarde basisregistratie’) ingevuld en indien bekend 
de datum van de beëindiging (in de kolom ‘zelf waargenomen waarde’). 
Als de datum van de beëindiging niet bekend is, wordt een fictieve waarde ingevuld van 
‘11111111’.  
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4. Als de datum van de beëindiging bekend is, volstaat het invullen van het vestigingsnummer en 
de ‘datum einde vestiging’ in combinatie met een keus voor één van de voorgedefinieerde 
mogelijkheden: 

 Post retour, geen contact klant 
 Constatering op basis van onderzoek in werkveld (vb: buitendienst) 
 Afwijking op basis van informatie ondernemer/bestuurder 
 Afwijkende informatie op basis van andere basisregistratie(s)) 

In het toelichtingsveld wordt dan geen tekst ingevuld. 
 

Als de datum van de beëindiging niet bekend is, wordt niet gekozen voor één van de 

voorgedefinieerde mogelijkheden. 
In het toelichtingsveld wordt dan de tekst ‘beëindiging vestiging niet verwerkt in het 

Handelsregister’ opgenomen alsmede een toelichtende tekst. 
Indien aanwezig worden bijlagen als onderbouwing bijgevoegd. 
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3.1.2. Vestiging (en vestigingsnummer) ontbreekt 

 

Omschrijving categorie vestiging (en vestigingsnummer) ontbreekt 

  
Toelichting Veel sportverenigingen en stichtingen zijn wel als 

rechtspersoon geregistreerd in het Handelsregister 
maar hebben daarin geen vestiging(snummer)2. 

  
Actie afnemer De afnemer doet een terugmelding aan het 

Handelsregister. 

  
Vereiste onderbouwing terugmelding  KvK-nummer  

 Bezoekadres straatnaam, bezoekadres 

huisnummer, bezoekadres huisletter, bezoekadres 
huisnummertoevoeging, bezoekadres woonplaats 
van het verblijfsobject waar de vestiging gevestigd 

is.  
 Toelichting waarom de afnemer meent dat een 

vestiging ontbreekt. 
  
Afhandeling door het Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding. Als de 

melding voldoende onderbouwd is, schrijft het 
Handelsregister de vereniging/stichting/bedrijf aan met 

het verzoek om de vestiging in te schrijven. 
Het Handelsregister monitort of de inschrijving 
daadwerkelijk plaatsvindt. 

  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 1 

Bekend bij de afnemer als:  
Voetbalvereniging Het Dorp 

KvK-nummer bij de afnemer: 40431117 
Deze betaalt belasting voor:  
Sporthoekpad 1, Het Dorp 
 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  40431117 

 Het bezoekadres van het verblijfsobject waarin de 
vestiging gevestigd is: Sporthoekpad 1, Het Dorp 

 Toelichting: de voetbalvereniging Het Dorp betaalt 
belasting voor het betreffende object. 
Website van de vereniging: 
http://www.HetDorp.nl/. 
Bezoekadres volgens website: Sporthoekpad 1, Het 

Dorp. 
Bij het openen van de website is direct een foto 
zichtbaar van een groot verenigingsgebouw. 

Derhalve wordt aangenomen dat de vereniging 
voldoet aan het criterium ‘gebruik van een gebouw 
voor duurzame activiteiten’ en dus een vestiging 
zou moeten inschrijven. 

 
Voorbeeld 2 
Bekend bij de afnemer als:  
Dorpse Voetbalvereniging Dorp 
KvK-nummer bij de afnemer: 40937619 

                                                
2
 Een rechtspersoon zonder ondernemingsactiviteiten heeft alleen een KvK-nummer. Vestigingen werden tot 

voor 1 juli 2008 niet geregistreerd. Echter vanaf 1 juli 2008 worden ook deze vestigingen geregistreerd en elke 

vestiging krijgt een vestigingsnummer.  

http://www.hetdorp.nl/
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Betaalt belasting voor: Kerkweg 12, Dorp 
 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  403937619 
 Het bezoekadres van het verblijfsobject waarin de 

vestiging gevestigd is: Kerkweg 12, Dorp 
 Toelichting: de Dorpse Voetbalvereniging Dorp 

betaalt belasting voor het betreffende object. 
Website van de vereniging: http://www.dorp.nl/.  
Bezoekadres volgens website: Kerkweg 12, Dorp. 
Op de website van de vereniging is een foto te zien 
van het sportcomplex met hierbij een groot 

gebouw. Bovendien betaalt de vereniging onder 
andere belasting voor een object dat gekenmerkt is 

met de tekst ‘clubhuis’. Derhalve wordt 
aangenomen dat de vereniging voldoet aan het 
criterium ‘gebruik van een gebouw voor duurzame 
activiteiten’ en dus een vestiging zou moeten 

inschrijven. 

 
  

http://www.dorp.nl/
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Stappen voor het doen van de terugmelding 
 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 

 
2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 

Als aard van de melding wordt ‘Nieuw object’ geselecteerd. 
Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
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3. Bij de handelsnaam wordt de naam van de vereniging of stichting ingevuld. 
In de huidige versie van Digimelding BLT is het verplicht het vestigingsnummer in te vullen. 
Voor een ontbrekende vestiging is dat natuurlijk niet mogelijk.  
Dit is gemeld en aan een oplossing wordt gewerkt. 
Voorlopig wordt dit opgelost door als vestigingsnummer ‘000000000000’ in te vullen.  

Tevens wordt het bezoekadres van de vestiging ingevuld.  
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4. In het toelichtingsveld wordt de tekst ‘vestiging (en vestigingsnummer) ontbreekt in het 
Handelsregister’ opgenomen alsmede een toelichtende tekst. 
   
(voorbeeld van een toelichtende tekst: “de voetbalvereniging Het Dorp betaalt belasting voor 
het betreffende object.  
Website van de vereniging: http://www.HetDorp.nl/ 
Bezoekadres volgens website: Sporthoekpad 1, Het Dorp. 

Bij het openen van de website is direct een foto zichtbaar van een groot verenigingsgebouw. 
Derhalve wordt aangenomen dat de vereniging voldoet aan het criterium ‘gebruik van een 

gebouw voor duurzame activiteiten’ en dus een vestiging zou moeten inschrijven.”). 
 
Indien aanwezig worden bijlagen als onderbouwing bijgevoegd. 
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3.1.3. Nevenvestiging niet ingeschreven 

 

Omschrijving categorie nevenvestiging niet ingeschreven 
  
Toelichting Een bedrijf heeft wel de hoofdvestiging ingeschreven in 

het Handelsregister, maar één of meer 
nevenvestigingen ontbreken in het Handelsregister. 

  

Actie afnemer De afnemer doet een terugmelding aan het 
Handelsregister. 
 

Vereiste onderbouwing terugmelding  KvK-nummer 

 Bezoekadres straatnaam, bezoekadres 
huisnummer, bezoekadres huisletter, bezoekadres 
huisnummertoevoeging, bezoekadres woonplaats 

van het verblijfsobject waar de vestiging gevestigd 
is.  

 Toelichting waarom de afnemer meent dat een 
vestiging ontbreekt. 

  
Afhandeling door het Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding. Als de 

melding voldoende onderbouwd is, schrijft het 

Handelsregister het bedrijf aan met het verzoek om 
ook de nevenvestiging(en) in te schrijven. 
Het Handelsregister monitort of de inschrijving 
daadwerkelijk plaatsvindt. 

  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 

De stichting Napels in Het Dorp met KvK-nummer 

41149534 heeft haar nevenvestigingen niet 
ingeschreven in het Handelsregister. 
 

Ze hebben diverse vestigingen in Het Dorp en 

omgeving. 
 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  41149534 

 Het bezoekadres van de verblijfsobjecten waarin de 
vestiging gevestigd zijn:  
Kerkstraat 33, Het Dorp 
Schoolstraat 15, Het Dorp 
Dorpsstraat 25, Het Dorp 

 Toelichting: De stichting Napels in Het Dorp heeft 
diverse nevenvestigingen die niet ingeschreven 

staan in het Handelsregister. 

Deze staan vermeld op de website van Napels: 
http://www.Napels.nl/. 

 
 

  

http://www.florence.nl/


Terugmelden aan het Handelsregister  Mei 2015 

 

 

Versie 1.0 Pagina 17 van 41 

 

Stappen voor het doen van de terugmelding 
 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 

 
2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 

Als aard van de melding wordt ‘Nieuw object’ geselecteerd. 
Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
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3. Bij de handelsnaam wordt de naam van het bedrijf ingevuld. 
In de huidige versie van Digimelding BLT is het verplicht het vestigingsnummer in te vullen. 
Voor een ontbrekende nevenvestiging is dat natuurlijk niet mogelijk.  
Dit is gemeld en aan een oplossing wordt gewerkt. 
Voorlopig wordt dit opgelost door als vestigingsnummer ‘000000000000’ in te vullen.  

Tevens wordt het bezoekadres van de vestiging ingevuld. 
 

 



Terugmelden aan het Handelsregister  Mei 2015 

 

 

Versie 1.0 Pagina 19 van 41 

 

4. In het toelichtingsveld wordt de tekst ‘nevenvestiging niet ingeschreven’ opgenomen alsmede 
een toelichtende tekst. 
 
(voorbeeld van een toelichtende tekst: 
“De stichting Napels in Het Dorp heeft diverse nevenvestigingen die niet ingeschreven staan in 

het Handelsregister. Deze staan vermeld op de website van Napels: http://www.Napels.nl/.) 
(In het voorbeeld volstaat het één vestiging concreet terug te melden en onder verwijzing naar 
de website voor de overige te melden dat het om meer vestigingen gaat). 
 
Indien aanwezig worden bijlagen als onderbouwing bijgevoegd. 
 

 
 
 

  

http://www.napels.nl/
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3.1.4. Onderneming ontbreekt in het Handelsregister 

 

Omschrijving categorie onderneming ontbreekt in het Handelsregister 
  

Toelichting Een onderneming verricht economische activiteiten 
zonder ingeschreven te zijn in het Handelsregister3. 

  
Actie afnemer De afnemer wijst het bedrijf op het ontbreken van 

gegevens in het Handelsregister en wijst op de 
wettelijke verplichting tot registratie.  
Als dit niet leidt tot inschrijving, dan wordt de Kamer 

van Koophandel hierover (per brief of email) 
geïnformeerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van 

Digimelding. 
 

  
Vereiste onderbouwing terugmelding  Bezoekadres straatnaam, bezoekadres 

huisnummer, bezoekadres huisletter, bezoekadres 
huisnummertoevoeging en bezoekadres 
woonplaats van het verblijfsobject waar de 
vestiging gevestigd is. 

 Toelichting waarom de afnemer meent dat sprake 
is van economische activiteiten. 

  

Afhandeling door het Handelsregister Als blijkt dat er sprake is van een ontbrekende 
vestiging, volgt het Handelsregister de werkwijze die 
beschreven is bij de categorie terugmelding ‘vestiging 
(en vestigingsnummer) ontbreekt’. 
 

Als sprake is van een ontbrekende onderneming in het 
Handelsregister, schrijft het Handelsregister de 

onderneming aan. Als dit niet tot een inschrijving leidt, 
meldt het Handelsregister dit aan de FIOD of de ECD. 

  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 

Na een maaltijd in een restaurant constateerde een 
medewerker dat het restaurant niet was ingeschreven 

in het Handelsregister. 
De afnemer wijst de uitbater op de plicht tot 
inschrijving. Als dit niet tot inschrijving leidt,meldt de 
afnemer per brief of email aan het Handelsregister. 

 

  

                                                
3 Een afnemer kan constateren dat ergens economische activiteiten worden verricht. 

Het is voor de afnemer echter lastig vast te stellen of er sprake is van het volledig ontbreken van de 

onderneming in het handelsregister of van het ontbreken van een vestiging van een onderneming. 
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3.2. Vermeende onjuistheden betreffende adressen die niet overeenkomen met 

de BAG 

3.2.1. Adres niet BAG-conform 

 

Omschrijving categorie adres niet BAG-conform4 
  

Toelichting Bij een vestiging staat een adres vermeld, maar de 
schrijfwijze van dat adres is niet BAG-conform.  
Het juiste (BAG-conforme) adres is bekend. 

  
Actie afnemer 
 

De afnemer doet een terugmelding aan het 
Handelsregister. 

 
Vereiste onderbouwing terugmelding  KvK-nummer 

 Het juiste (BAG-conforme) adres 
  
Afhandeling door het Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding. Als de 

melding voldoende onderbouwd is, voert het 
Handelsregister een ambtshalve correctie door.  

  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 1 

Het bedrijf Gokhal met KvK-nummer 34076582 staat in 
het Handelsregister ingeschreven op adres Markt 25 zw 
Het Dorp. Dit is echter geen BAG-conform adres.  
 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 

 KvK-nummer:  34076582 
 Het BAG-conforme adres in het Handelsregister is 

Markt 25 Het Dorp. 
 
Voorbeeld 2 (algemeen) 
Veel voorkomend zijn bijvoorbeeld de schrijfwijze van 

straatnamen, huisletters die in het verkeerde veld 
staan, en andere vergelijkbare onjuistheden.  
 
Bij niet-BAG-conforme adressen is geen nadere 
toelichting van de afnemer nodig. 

 

  

                                                
4 Zie voor een uitgebreide toelichting bijlage 3. 
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Stappen voor het doen van de terugmelding 
 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 

 
2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 

Als aard van de melding wordt ‘Kleine correctie’ geselecteerd. 
Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
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3. Het vestigingsnummer wordt (in de kolom ‘waarde basisregistratie’) ingevuld. 
Bij ‘bezoekadres huisnummer/huisletter/huisnummertoevoeging/woonplaats’ worden (in de 
kolom ‘zelf waargenomen waarde’) de juiste (BAG-conforme) waarden ingevuld.  
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4. Als onderbouwing wordt gekozen voor de voorgedefinieerde mogelijkheid ‘Afwijkende 
informatie op basis van andere basisregistratie(s)’. 
Een nadere toelichting is in deze situatie niet nodig. 
Er wordt geen bijlage als onderbouwing bijgevoegd. 
 

 

 
 

 

  



Terugmelden aan het Handelsregister  Mei 2015 

 

 

Versie 1.0 Pagina 25 van 41 

 

3.2.2. Adres in het Handelsregister bevat een nummerreeks 

 

Omschrijving categorie adres in het Handelsregister omvat een 

nummerreeks5 
  
Toelichting Het adres waarop een vestiging is ingeschreven omvat 

een reeks nummers, bijvoorbeeld 7-11. 
  
Actie afnemer 
 

Bij deze melding zijn vier varianten mogelijk: 
1. Er zijn feitelijk drie verblijfsobjecten en drie 

vestigingen; de registratie in de BAG is correct; in 
dat geval wordt een terugmelding gedaan aan het 
Handelsregister. 

2. Er is feitelijk één verblijfsobject en één vestiging; 
de registratie in de BAG is correct; in dat geval 
wordt een terugmelding gedaan aan het 

Handelsregister. 
3. Er zijn feitelijk drie verblijfsobjecten en drie 

vestigingen; in de BAG staat één verblijfsobject 
geregistreerd; in dat geval wordt een terugmelding 
gedaan aan de BAG. Na verwerking in de BAG 
wordt teruggemeld aan het Handelsregister. 

4. Er is feitelijk één verblijfsobject en één vestiging; 

in de BAG staan drie verblijfsobjecten 
geregistreerd; in dat geval wordt een terugmelding 
gedaan aan de BAG. Na verwerking in de BAG 
wordt teruggemeld aan het Handelsregister. 

 
Vereiste onderbouwing terugmelding  KvK-nummer 

 Vestigingsnummer  

  
Afhandeling door het Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding.  

Als de melding voldoende onderbouwd is en het betreft 
een situatie waarin feitelijk sprake is van drie 
vestigingen, dan schrijft het Handelsregister de 
vereniging/stichting/bedrijf aan met het verzoek nog 

twee vestigingen in te schrijven. 
Het Handelsregister monitort of de correctie 
daadwerkelijk plaatsvindt. 
 
Als de melding voldoende onderbouwd is en het betreft 
een situatie waarin feitelijk sprake is van één vestiging, 
dan voert het Handelsregister een ambtshalve correctie 

door. 
  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 

KvKnummer – 01153517 
Vestigingsnummer – 000013598324 
Adres volgens Het Handelsregister: Markt 7a/9a Het 
Dorp 

 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  01153517 
 Vestigingsnummer 000013598324 
 
Bij adressen met nummerreeksen is geen nadere 

                                                
5 Dit soort melding overlapt met de melding ‘adres niet BAG-comform’ maar is apart benoemd, omdat de 

verwachting is dat deze relatief veel voorkomt. 
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toelichting van de afnemer nodig. 

 
Stappen voor het doen van de terugmelding 
 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 

 
2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 

Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
Als er sprake is van drie verblijfsobjecten en drie vestigingen, wordt als aard van de melding 
‘Nieuw object’ geselecteerd. 

 
Als er sprake is van één verblijfsobject en één vestiging wordt als aard van de melding ‘Kleine 
correctie’ geselecteerd. 
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3. Het vestigingsnummer wordt (in de kolom ‘waarde basisregistratie’) ingevuld. 
Als bezoekadres huisnummer wordt (in de kolom ‘waarde basisregistratie’) de nummerreeks 
ingevuld. 
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4. Als onderbouwing wordt gekozen voor de voorgedefinieerde mogelijkheid ‘Afwijkende 
informatie op basis van andere basisregistratie(s)’. 
Een nadere toelichting is in deze situatie niet nodig. 
Er wordt geen bijlage als onderbouwing bijgevoegd. 
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3.2.3. Verblijfsobject/adres ontbreekt in de BAG 

 

Omschrijving categorie verblijfsobject/adres ontbreekt in de BAG 

  
Toelichting Er is een vestiging ingeschreven in het Handelsregister, 

maar er is in het Handelsregister geen relatie met een 
verblijfsobject/adres in de BAG. 

  
Actie afnemer 
 

Op dit moment (maart 2015) is er nog een aantal 
vestigingen in het NHR waarbij nog geen koppeling is 

gelegd met de BAG. Het NHR gaat deze werkvoorraad 
projectmatig aanpakken en wegwerken. 
Terugmeldingen hebben in dit stadium alleen zin, als 

de afnemer aanvullende informatie heeft die het 
Handelsregister kan helpen de juiste koppeling te 
leggen. 

In dat geval doet de afnemer een terugmelding aan het 
Handelsregister. 
 

Vereiste onderbouwing terugmelding  KvK-nummer  
 Vestigingsnummer 
 Zo mogelijk het adres dat door het bedrijf zelf 

gebruikt wordt 

 Aanvullende informatie 
  
Afhandeling door het Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding. Als de 

melding aanvullende informatie biedt, legt het 
Handelsregister de koppeling met de BAG en wordt het 
juiste adres opgenomen in het Handelsregister. 
Indien van toepassing, doet het Handelsregister een 

terugmelding aan de BAG. 
  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 

KvKnummer – 29029084 
Vestigingsnummer – 000014094704 
Adres volgens Het Handelsregister: Dorpsstraat 130 

Het Dorp. Dit adres komt niet voor in de BAG. 
 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  29029084 
 Vestigingsnummer: 000014094704 
 Toelichting: Het adres in het Handelsregister is 

Dorpsstraat 130 Het Dorp. Deze komt niet voor in 

de BAG. 
Op Google.maps is te zien dat het bedrijf gevestigd 
is aan de Schoolstraat 12 Het Dorp. 

In de BAG is hier een pand te vinden met 
pandstatus ‘in gebruik’, maar zonder 
verblijfsobjecten. 
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Stappen voor het doen van de terugmelding 
 
1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie ‘Handelsregister’. 

 
2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 

Als aard van de melding wordt ‘Kleine correctie’ geselecteerd. 
Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
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3. Het vestigingsnummer wordt ingevuld. 
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4. In het toelichtingsveld wordt de tekst opgenomen: ‘koppeling met verblijfsobject/adres in de 
BAG ontbreekt’. 
Tevens wordt in het toelichtingsveld aanvullende informatie opgenomen, die kan helpen bij het 
leggen van de juiste relatie. 
 

(voorbeeld van een toelichtende tekst: 
Het adres in het Handelsregister is Dorpsstraat 130 Het Dorp. Deze komt niet voor in de BAG. 
Op Google.maps is te zien dat het bedrijf gevestigd is aan de Schoolstraat 12 Het Dorp. 
In de BAG is hier een pand te vinden met pandstatus ‘in gebruik’, maar zonder 
verblijfsobjecten.) 
 
Indien aanwezig worden bijlagen als onderbouwing bijgevoegd. 
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3.3. Andere vermeende onjuistheden betreffende adressen 

3.3.1. Onjuist adres 

 

Omschrijving categorie onjuist adres 
  
Toelichting Een vestiging staat ingeschreven in een onjuist 

verblijfsobject/adres. 

  
Actie afnemer 
 

De afnemer doet een terugmelding aan het 
Handelsregister. 

 
Vereiste onderbouwing terugmelding  KvK-nummer 

 Bezoekadres straatnaam, bezoekadres 

huisnummer, bezoekadres huisletter, bezoekadres 
huisnummertoevoeging, bezoekadres woonplaats 
van het verblijfsobject waar de vestiging gevestigd 
is. 

 Toelichting waarom de afnemer meent dat het 
verblijfsobject/adres niet juist is. 

  

Afhandeling door het Handelsregister Het Handelsregister onderzoekt de melding. Als de 
melding voldoende onderbouwd is, schrijft het 
Handelsregister de vereniging/stichting/bedrijf aan met 
het verzoek de inschrijving in het Handelsregister te 
corrigeren. 
Het Handelsregister monitort of de correctie 

daadwerkelijk plaatsvindt. 

  
Voorbeeld(en) Voorbeeld 1 

In het Handelsregister zit Cootje, KVK-nummer: 
18901059 vestigingsnummer: 000020259923, volgens 
het Handelsregister gevestigd aan Badstraat 28 Het 
Dorp.  

 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  18901059 
 Vestigingsnummer: 000020259923 
 Toelichting: Het adres in het Handelsregister is 

Badstraat 28 Het Dorp.  
Dit bedrijf zit echter daadwerkelijk gevestigd aan 

Badstraat 34 Het Dorp. Dit is geverifieerd via de 
eigenaar, de website van het bedrijf en 
googlemaps. 

 
Voorbeeld 2 
In het Handelsregister zit Bergsport BV, kvknummer 
28106796 vestigingsnummer 000017268399, 

gevestigd aan Badstraat 34 Het Dorp.  
Dit bedrijf zit echter daadwerkelijk gevestigd aan 
Badstraat 30 Het Dorp. 
 
Aan het Handelsregister wordt teruggemeld: 
 KvK-nummer:  28106796 

 Vestigingsnummer: 000017268399 
 Toelichting: Het adres in het Handelsregister is 

Badstraat 34 Het Dorp.  
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Dit bedrijf zit echter daadwerkelijk gevestigd aan 
Badstraat 30 Het Dorp. Dit is geverifieerd via de 
eigenaar, de website van het bedrijf en 
googlemaps.  
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Stappen voor het doen van de terugmelding 
 

1. In het startscherm van Digimelding kiest de afnemer voor de basisregistratie 
‘Handelsregister’. 
 

2. Als object-identificatie wordt het KvK-nummer ingevoerd. 
Als aard van de melding wordt ‘Kleine correctie’ geselecteerd. 
Als basisregistratie-object wordt ‘Vestiging van een onderneming of rechtspersoon’ 
geselecteerd’. 
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3. Het vestigingsnummer wordt ingevuld, alsmede het onjuiste en het juiste bezoekadres van 
de vestiging. 
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4. In het toelichtingsveld wordt de tekst ‘onjuist adres’ opgenomen alsmede een toelichtende 
tekst. 
 
(voorbeeld van een toelichtende tekst: 
Het adres in het Handelsregister is Badstraat 34 Het Dorp.  

Dit bedrijf zit echter daadwerkelijk gevestigd aan Badstraat 30 Het Dorp. Dit is geverifieerd 
via de eigenaar, de website van het bedrijf en googlemaps.) 
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4. Processen bronhouder 

 

 “Het Handelsregister beslist binnen de huidig vastgestelde termijn van twee werkdagen  

(36 uur) of de inhoud van de melding reden geeft een onderzoek in te stellen naar de juistheid van  

de gegevens. Indien niet, wordt dit kenbaar gemaakt in Digimelding 2.0 BLT.  

Indien wel, plaatst het Handelsregister bij het betwijfelde gegeven de mededeling ‘in onderzoek’. 

Gedurende de onderzoekstermijn, (…..) is de gebruiker gerechtigd om van het Handelsregister 

afwijkende gegevens te gebruiken. Het afronden van het onderzoek kan de gebruiker zien via de 

terugmeldvoorziening Digimelding 2.0 BLT. 

 

Het onderzoek kan resulteren in een nieuwe waarde voor het gegeven dat is teruggemeld.  

Ook is het mogelijk dat de oorspronkelijke inhoud van het gegeven niet wijzigt. Het afronden van  

het onderzoek resulteert erin dat de mededeling ‘in onderzoek’ bij het gegeven is verwijderd.  

Hierover wordt de melder geïnformeerd via de BLT.”6 

 

Een aantal gegevens in het Handelsregister kan middels ambtshalve wijzigingen worden aangepast. 

Deze wijzigingen kunnen over het algemeen binnen enkele dagen worden doorgevoerd. 

Voor een aantal wijzigingen is het Handelsregister afhankelijk van de inbreng van het betrokken 

bedrijf en kan geen termijn worden afgegeven. 

 
  

                                                
6 Deze tekst is afkomstig uit het document 

“KvK_Factsheet_Toelichting_terugmelden_digimelding_2015_tcm109-401635” van de Kamer van Koophandel. 
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Bijlage 1  Voorbereiding 

 

Voor het structureel inrichten van het terugmelden is het nodig zowel organisatorische als 

technische maatregelen te nemen. 

 

Denk hierbij aan het vaststellen wie er gaat terugmelden (individuele medewerkers afzonderlijk of 

melden via een centraal punt in de organisatie), het organiseren van goede werkinstructies voor 

betrokken medewerkers, en overleg met het Handelsregister. 

 

Enkele aspecten van eHerkenning (niet uitputtend) zijn te vinden op 

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/  

 

 

              
 

Er zijn 3 manieren om gebruik te maken van Digimelding7: Digimelding BLT webportaal, 

Digimelding BLT webservices en Digimelding AS. 

In voorliggend document wordt uitgegaan van het gebruik v Digimelding BLT webportaal; hierbij 

kan de afnemer na inloggen met eHerkenning via het webportaal meldingen doen. 

 

Om gebruik te maken van Digimelding BLT is een gebruikersauthenticatie door een 

eHerkenningsmiddel van betrouwbaarheidsniveau 2 vereist.  

 
Op de website van een Logius staat een handreiking om de aansluiting op Digimelding te 

realiseren: https://www.logius.nl/ondersteuning/digimelding/  

 

 

  

                                                
7 Meer informatie over deze mogelijkheden is te vinden op: 

https://www.logius.nl/diensten/digimelding/detailinformatie/  

https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/
https://www.logius.nl/ondersteuning/digimelding/
https://www.logius.nl/diensten/digimelding/detailinformatie/
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Bijlage 2  Aanschaf eHerkenning 

 

Onderstaande figuur illustreert het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel en is afkomstig van 

een website over eHerkenning: 

https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/  

 

 

https://www.eherkenning.nl/nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen/

