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1 Inleiding 

1.1 Identificatie 

Dit document is de functionele beschrijving van de integratie van eHerkenning in Omgevingsloket online zoals 

aanwezig per R2.9.1.  

1.2 Doel van dit document 

Het doel van dit document is om de functionaliteit van Omgevingsloket online op zodanige wijze te 

beschrijven dat het configureren, modelleren en testen van Omgevingsloket online in Be Informed mogelijk 

wordt.  

1.3 Scope en uitgangspunten 

Dit document gaat uit van de huidige situatie zoals we die kennen van Omgevingsloket release 2.9.1. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van eHerkenning als landelijke authenticatieservice.   

1.4 Leeswijzer 

Dit ontwerp bevat de volgende onderdelen: 

 Na het inleidende hoofdstuk worden in Hoofdstuk 2, de ontwerpkeuzes en uitganpunten benoemd.  

 In Hoofdstuk 3 volgt welke functionele aanpassingen dat in de gebruikersvalidatie en voor de 

gebruikersfunctionaliteit heeft. 

 Hoofdstuk 4 benoemd een aantal aanvullende aspecten rondom eHerkenning binnen OLO, waaronder 

berichtenverkeer, het papieren formulier etc. 

 In de bijlagen worden de validatiemeldingen weergegeven. 
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2 Uitgangspunten en ontwerpkeuzes 

2.1 Uitgangspunten 

Voor eHerkenning en de uitfasering van het verkorte KvK-nummer zijn de volgende uitgangspunten gemaakt: 

 

 De combinatie van het KvK-nummer (8-cijferig) en het Vestigingsnummer (12-cijferig) is de unieke 

sleutel (20-cijferig) binnen Omgevingsloket online voor zakelijke eHerkenning gebruikers.  

 

 Het Vestigingsnummer komt niet altijd voor in het antwoordbericht van eHerkenning. Zakelijke 

eHerkenning gebruikers bij wie het Vestigingsnummer niet voorkomt in het antwoordbericht kunnen wel 

via eHerkenning inloggen in Omgevingsloket online. Dit zijn de zakelijke eHerkenning gebruikers met 

algemene machtiging voor alle aanvragen en meldingen van bijbehorend KvK-nummer (gebruikers met 

eHerkenningsmachtiging voor alle vestigingen). De unieke sleutel binnen Omgevingsloket online is voor 

deze gebruikers alleen het KvK-nummer (8-cijferig). 

 

 De zakelijke eHerkenning gebruikers met algemene machtiging hebben dezelfde rechten op een aanvraag 

of melding als de zakelijke gebruikers van een vestiging als het om dezelfde KvK-nummer gaat.  

 

 Bij iedere aanvraag of melding moet, als het om een zakelijke eHerkenning gebruiker gaat, opgegeven 

worden wat het KvK-nummer en vestigingsnummer is van de onderneming of maatschappelijke activiteit 

die verantwoordelijk is voor de aanvraag. In Omgevingsloket online is een vestiging namelijk de 

aanvrager of gemachtigde van de vergunning of melding.  

 

 In een toekomstige versie van Omgevingsloket online ligt het voor de hand om een koppeling met het 

Nieuwe HandelsRegister (NHR) te maken. Bij het overgaan op eHerkenningstelsel 1.5 is hier alvast 

rekening mee gehouden. 

 

Uit het NHR kunnen alle bekende vestigingsnummers horend bij een KvK-nummer gehaald worden. In 

plaats van het handmatig invullen van het vestigingsnummer kan de Omgevingsloket online gebruiker dan 

kiezen uit één van de vestigingsnummers. Op deze manier worden fouten bij de invoer voorkomen. 

 

 Vanaf livegang van Release 2.9.1 wordt er bij het inloggen via eHerkenning gebruik gemaakt van het 

KvK-nummer, aangevuld met het optionele Vestigingsnummer. Het inloggen in Omgevingsloket online 

met behulp van het oude KvK-vestigingsnummer wordt niet meer ondersteund. 

 

 De ingediende aanvragen en meldingen met het oude KvK-vestigingsnummer en de nieuwe aanvragen en 

meldingen met de sleutel KvK-nummer en Vestigingsnummer staan in hetzelfde aanvragenoverzicht van 

de zakelijke eHerkenning gebruiker.  

  

 Alle aanvragen en meldingen waar een zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging 

toegang toe heeft, worden volgens de standaard functionaliteit getoond in het overzichtenscherm van de 

aanvragen en meldingen.  

 

 Er wordt binnen Omgevingsloket online voor de zakelijke eHerkenning gebruiker, gebruik gemaakt van 

eHerkenningstelsel 1.5. 
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 Er is een ontkoppeling tussen een gebruiker voor Omgevingsloket online en eHerkenning via een 

koppeltabel.  

Deze koppeltabel is eenmalig voor livegang van Release 2.9.1 gevuld met de in Omgevingsloket online 

gebruikte oude KvK-vestigingsnummers, bijbehorende KvK-nummers en bijbehorende 

Vestigingsnummers.  

 

De aangeleverde oude KvK-vestigingsnummers, de bijbehorende KvK-nummers en de bijbehorende 

Vestigingsnummers moeten zonder prefix (en suffix) in de koppeltabel gezet worden.  

Met de prefix wordt de eventuele voorvoegsel, maar ook de eventuele achtervoegsel bedoelt welke 

toegevoegd kan zijn aan het KvK-vestigingsnummer, het KvK-nummer of het Vestigingsnummer. Deze 

(extra) gegevens moeten niet aangeleverd worden (voorbeeld: bij het KvK-nummer moet alleen het 8-

cijferige getal aangeleverd worden). 

 

 De architectuuruitwerking en de ontwerprichtlijnen voor het Asbestvolgsysteem zijn nog niet beschikbaar 

voor wat betreft het KvK-nummer. Daarom is de uitwerking in Omgevingsloket online niet gelijk 

gehouden met die voor het Asbestvolgsysteem.  

2.2 Ontwerpkeuzes 

Voor eHerkenning en de uitfasering van het verkorte KvK-nummer zijn de volgende ontwerpkeuzes gemaakt: 

 

 De oude KvK-vestigingsnummers in de aanvrager, gemachtigde of betrokkene gegevens worden bij 

ingediende aanvragen/meldingen niet gewijzigd. 

 

 Bij ingediende aanvragen/meldingen wordt het KvK-nummer in de aanvrager, gemachtigde of betrokkene 

gegevens niet toegevoegd (ingediende aanvragen/meldingen behouden dus de huidige situatie).  

 

 Bij hergebruik van een aanvraag of melding met oude KvK-vestigingsnummers in de aanvrager of 

gemachtigde gegevens worden deze gegevens automatisch gewijzigd in het nieuwe KvK-nummer en het 

nieuwe Vestigingsnummer. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens welke in het koppeltabel 

staan. 

 

 De oude KvK-vestigingsnummers in de aanvrager, gemachtigde of betrokkene gegevens worden bij 

aanvragen in status ‘Concept’ automatisch gewijzigd in het nieuwe KvK-nummer en het nieuwe 

Vestigingsnummer tijdens het 1e keer openen van de aanvraag of melding. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van de gegevens welke in het koppeltabel staan. 

 

 Zowel bij nieuwe aanvragen als bij antidateren worden bij de zakelijke eHerkenning aanvrager, -

gemachtigde of -betrokkene gegevens het KvK-nummer en het Vestigingsnummer uitgevraagd of als 

alleen lezen getoond. Ten opzichte van de huidige situatie komt hier dus het KvK-nummer bij. 

 

 In de StUF berichten wordt bij de aanvrager of gemachtigde gegevens altijd het nieuwe Vestigingsnummer 

meegegeven, ook als de aanvraag/melding zelf nog het oude KvK-vestigingsnummer heeft. 

 

Het KvK-nummer staat niet in het schema van de bestaande StUF-versie 3.11. Daarom kan het KvK-

nummer ook niet meegegeven worden in deze StUF-versies zonder schema aanpassing.  

 

In het schema van StUF-versie 3.12 (Wens 4317) is het KvK-nummer al opgenomen en wordt het KvK-

nummer vanaf livegang van Release 2.9.1 in het bericht gezet. 

 

In StUF-versie 3.05 wordt het KvK-nummer al in het bericht gezet.  
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 Bij de aanvrager, gemachtigde of betrokkene gegevens zijn het label en de helptekst van het huidige KvK-

vestigingsnummer aangepast. Dat het label bij ingediende aanvragen/meldingen met oude KvK-

vestigingsnummers in de aanvrager, gemachtigde of betrokkene gegevens hierdoor ook wijzigt, is 

geaccepteerd. 

 

 Het KvK-nummer is een verplicht positief 8-cijferig getal en het Vestigingsnummer een verplicht positief 

12-cijferig getal. Indien het om een zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging (zonder 

Vestigingsnummer) gaat, dan moet het Vestigingsnummer invulbaar zijn bij het toevoegen of wijzigen van 

de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ gegevens voor eigen bedrijf. 

 

 Indien het veld van het Vestigingsnummer invulbaar is, mag er geen 12 nullen worden ingevuld, aangezien 

dit geen bestaande Vestigingsnummer is. 

 

 Bij een zakelijke gebruiker die via ‘Alternatief inloggen’ inlogt in Omgevingsloket online is de bestaande 

situatie gehandhaafd. Dit betekent dat indien er via ‘Alternatief inloggen’ is ingelogd, alleen het 

Vestigingsnummer (was oude KvK-vestigingsnummer) als alleen lezen wordt voorgevuld met de 

gebruikersnaam. 

 

 Om de livegang van Release 2.9.1 met zo weinig mogelijk risico te laten verlopen, is de keuze gemaakt 

om de koppeltabel voor de huidige zakelijke eHerkenning gebruikers in Omgevingsloket online, waarbij 

het oude KvK-vestigingsnummer bestaat uit het KvK-nummer en 4 nullen, te vullen met de nieuwe 

gegevens van de oude hoofdvestiging. Met andere woorden, de koppeltabelvulling voor deze gevallen 

bestaat naast het oude KvK-vestigingsnummer en het KvK-nummer, uit nieuwe Vestigingsnummer van de 

oude hoofdvestiging. Hierdoor behouden de huidige zakelijke eHerkenning gebruikers van de oude 

hoofdvestiging toegang en dezelfde rechten op de bestaande aanvragen en meldingen. Tevens kan dan uit 

de koppeltabel ook het nieuwe Vestigingsnummer gehaald worden van de huidige zakelijke 

eHerkenning gebruikers van de oude hoofdvestiging. 

 

 Door deze wijziging wordt bij de zakelijke eHerkenning gebruiker niet het Vestigingsnummer getoond 

maar de combinatie van het KvK-nummer en het Vestigingsnummer ( Wens 4302 ‘Na inloggen naam 

gekoppeld aan inlogaccount tonen’). 

 

 Om het risico van het ‘Conversiescript voor bestaande aanvragen en meldingen’ te beperken is besloten 

om dit script per Status uit te voeren. De conversie van de bestaande aanvragen en meldingen is pas 

afgerond als het script voor alle statussen heeft gedraaid. 
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3 Functionele realisatie  

3.1 Authenticatie 

De kern van de functionele realisatie betreft het inloggen via eHerkenning volgens eHerkenningstelsel 1.5 

waarbij de zakelijke eHerkenning gebruiker via het KvK-nummer, eventueel gecombineerd met het 

Vestigingsnummer toegang krijgt tot Omgevingsloket online.  

 

De functionele realisatie van  het inloggen met eHerkenning, raakt dan ook alleen de webapplicatie van 

eHerkenning (zakelijke eHerkenning gebruiker). 
 
 

 

Figuur 1 - Webapplicaties 

3.1.1 Samenwerking deelnemers in eHerkenning netwerk 

In onderstaande figuur is een beschrijving weergegeven van de samenwerking tussen de verschillende 

deelnemers bij de authenticatie van een zakelijke eHerkenning gebruiker.  
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Figuur 2- Samenwerking deelnemers in netwerk eHerkenning 

 

Een zakelijke eHerkenning gebruiker (dat is een gebruiker in Omgevingsloket online die opereert namens een 

bedrijf) moet zich via eHerkenning identificeren en authenticeren om bepaalde rechten te krijgen in 

Omgevingsloket online. Indien eHerkenning de daarvoor benodigde verklaring afgeeft, is de zakelijke 

eHerkenning gebruiker ingelogd in Omgevingsloket Online en krijgt deze onder andere toegang tot alle 

aanvragen en meldingen waarop deze rechten heeft. 

 

Bovengenoemde samenwerking verloopt via eHerkenningstelsel, waarbij alleen het koppelvlak tussen de 

dienstverlener (Omgevingsloket online) en de Herkenningsmakelaar binnen de scope ligt van dit FO. 

 

 

 

Figuur 3 - Koppelvlak Dienstverlener - Herkenningsmakelaar 
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3.1.2 Antwoordbericht eHerkenningstelsel 1.5 

Het koppelvlak tussen de Dienstverlener en de Herkenningsmakelaar verandert niet ten opzichte van de oude 

werking. Wat wel gewijzigd is bij eHerkenningstelsel 1.5, is de inhoud van het antwoordbericht (Response).  

Het veld Vestigingsnummer bevat in de oude situatie het KvK-nummer (8 cijfers) + Volgnummer (4 cijfers). In 

eHerkenningstelsel 1.5 is dit een uniek getal van 12 cijfers. 

De Omgevingsloket online applicatie krijgt via eHerkenningstelsel 1.5 de volgende gegevens van de 

herkenningsmakelaar (iWelcome) aangeleverd in het antwoordbericht: 

 
 Algemene machtiging (zonder Vestigingsnummer) 

KvK-nummer  KvK-nummer (8 cijfers) 

Vestigingsnummer  leeg 

 
 Specifieke machtiging voor een Vestiging 

KvK-nummer   KvK-nummer (8 cijfers) 

Vestigingsnummer  Vestigingsnummer (12 cijfers) 

3.2 Gebruikers en autorisatie 

3.2.1 Ontkoppeling autorisatie 

Vanaf Release 2.9.1 is er voor gekozen om de zakelijke eHerkenninggebruikers met een algemene machtiging 

en de zakelijke eHerkenninggebruikers met een machtiging voor een vestiging binnen Omgevingsloket online 

andere rechten te geven.  

 

De autorisatie voor de zakelijke eHerkenninggebruikers met een algemene machtiging is dus ontkoppeld van 

de autorisatie van de zakelijke eHerkenninggebruikers met een machtiging voor een vestiging. 

 

De zakelijke eHerkenning gebruikers met een machtiging voor één vestiging welke zich identificeren via het 

KvK-nummer èn het Vestigingsnummer (zowel de oude Hoofdvestiging als de Nevenvestigingen) behouden de 

huidige rechten en blijven dus dezelfde Omgevingsloket online gebruikers.  

 

De zakelijke eHerkenning gebruikers met een algemene machtiging welke zich alleen identificeren via het 

KvK-nummer krijgen vanaf Release 2.9.1 andere rechten. Deze zakelijke eHerkenning gebruikers moeten 

rechten hebben op alle aanvragen en meldingen die gekoppeld zijn aan het KvK-nummer uit het 

eHerkenningbericht, ongeacht het Vestigingsnummer.  

Dit is gerealiseerd door zakelijke eHerkenning gebruikers met algemene machtiging te koppelen aan een eigen 

(unieke) Omgevingsloket online gebruiker. Aan deze Omgevingsloket online gebruiker worden dan eigen 

rechten gegeven. 



 

 

FO Bijlage  eHerkenning versie 2.16  Pagina 11 van 34 

 

Figuur 4 - Ontkoppelde gebruikersautorisatie 

 

3.2.2 Rechten op aanvragen en meldingen 

Wanneer een Omgevingsloket online gebruiker ingelogd is binnen Omgevingsloket online dan heeft deze 

gebruiker bepaalde rechten op aanvragen of meldingen. Deze rechten zijn afhankelijk van de rol waarin de 

gebruiker betrokken is bij een aanvraag of melding (ook wel de betrokkenheidrol genoemd).  

Een betrokkenheidrol geeft dus bepaalde rechten op een aanvraag of melding. Denk bijvoorbeeld aan alleen 

inzienrechten of wijzigingsrechten. 

Een zakelijke eHerkenning gebruiker kan de volgende betrokkenheidrollen op een aanvraag of melding 

krijgen: 

 

 Aanvrager = Omgevingsloket online gebruiker welke bij de aanvrager/melder gegevens hoort. Deze 

betrokkenheidrol geeft inzagerechten. 

 Gemachtigde = Omgevingsloket online gebruiker welke bij de gemachtigde gegevens hoort. Deze 

betrokkenheidrol geeft inzagerechten. 

 Opsteller = Omgevingsloket online gebruiker welke wijzigingsrechten op een aanvraag of melding 

geeft. De rol van opsteller is aan Aanvrager gekoppeld, tenzij er een Gemachtigde is, dan is de rol 

van opsteller aan Gemachtigde gekoppeld. 

 Betrokkene = Omgevingsloket online gebruiker welke betrokken is gemaakt bij de aanvraag of 

melding. Deze betrokkenheidrol geeft inzagerechten. 
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Figuur 5 - Voorbeeld van Betrokkenheidrol 

 

Naast bovengenoemde betrokkenheidrollen zijn er nog meer betrokkenheidrollen mogelijk op een aanvraag of 

melding, denk bijvoorbeeld aan een Baliemedewerker of het Bevoegd Gezag. Deze rollen zijn echter niet van 

toepassing voor een zakelijke eHerkenning gebruiker en worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

 

Omdat een zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging dezelfde rechten op een aanvraag of 

melding moet hebben als een zakelijke eHerkenning gebruiker horend bij een vestiging moet deze gebruiker 

een betrokkenheidrollen op de aanvraag of melding hebben.  

 

 

Figuur 6 - Voorbeeld van dubbele Betrokkenheidrol 

 

Alleen in het geval van een zakelijke eHerkenning gebruiker wordt de betrokkenheidrol ‘Aanvrager’, 

‘Gemachtigde’ of ‘Opsteller’ dubbel uitgevoerd.  
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Indien een zakelijke eHerkenning gebruiker (horend bij een Vestiging) de betrokkenheidrol ‘Aanvrager’, 

‘Gemachtigde’ of ‘Opsteller’ toegewezen krijgt, dan wordt automatisch de bijbehorende Omgevingsloket 

online gebruiker met algemene machtiging dezelfde betrokkenheidrol(len) toegekend. Hierdoor heeft 

Omgevingsloket online gebruiker met algemene machtiging dezelfde rechten gekregen op een aanvraag of 

melding dan de zakelijke eHerkenning gebruiker welke inlogt met KvK-nummer en Vestigingsnummer. 

 

Indien er een bedrijf betrokken wordt gemaakt voor een aanvraag of melding, dan krijgt naast de 

Omgevingsloket online gebruiker welke hoort bij de ingevoerde KvK-nummer en Vestigingsnummer, ook de 

Omgevingsloket online gebruiker met algemene machtiging horend bij het ingevulde KvK-nummer de 

betrokkenheidrol Betrokkene op deze aanvraag of melding (dus ook bij deze situatie wordt een dubbele 

betrokkenheidrol toegevoegd). 

 

In het geval van wijzigen of verwijderen van bepaalde betrokkenheidrollen op een aanvraag of melding, dan 

wordt in geval van dubbele betrokkenheid, de 2e betrokkenheid in dezelfde rol verwijderd en indien van 

toepassing opnieuw bepaald. 

3.2.3 Oude Omgevingsloket online gebruikersidentificaties 

3.2.3.1 Ontkoppelen van oude Omgevingsloket online gebruikersidentificaties 

Om de oude zakelijke eHerkenning gebruiker zowel toegang te geven tot de aanvragen en meldingen welke 

zijn aangemaakt met het oude KvK-vestigingsnummer en de nieuwe aanvragen en meldingen welke met 

combinatie van het KvK-nummer en het Vestigingsnummer zijn aangemaakt, moeten al deze aanvragen en 

meldingen aan dezelfde Omgevingsloket online gebruikersidentificatie toegewezen worden. 

 

Dit is  gerealiseerd door het ontkoppelen van de huidige eHerkenning gebruikersidentificatie en de 

Omgevingsloket online gebruikersidentificatie via een koppellijst. In de oude  situatie zijn deze identiek en 

bestaan uit het KvK-vestigingsnummer. 
 
 

Omgevingsloket online herkenningsmakelaar

KvK-

vestigingsnummer
 

Figuur 7 – Oude situatie 
 
 

In de ontkoppelde situatie wordt de eHerkenning gebruikersidentificatie het  

KvK-nummer (8-cijferig) gecombineerd met het optionele Vestigingsnummer (12-cijferig).  

 

Doormiddel van een koppellijst (tabel) wordt bijbehorende Omgevingsloket online identificatie opgehaald om 

zo toegang te krijgen tot de bijbehorende Omgevingsloket online aanvragen en meldingen voor bestaande 

zakelijke eHerkenning gebruikers.  
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Indien er geen Omgevingsloket online gebruikersidentificatie opgehaald kan worden uit de koppellijst (zoals 

voor een zakelijke eHerkenning gebruiker welke niet betrokken is gemaakt bij een aanvraag of melding en ook 

nog nooit heeft ingelogd in Omgevingsloket online via eHerkenning voor livegang van Release 2.9.1), dan 

wordt voor het inloggen in Omgevingsloket online als Omgevingsloket online gebruikersidentificatie(unieke 

20-cijferig sleutel) de combinatie van het KvK-nummer (8-cijferig) en het Vestigingsnummer (12-cijferig) 

gebruikt. 

 

Als het Vestigingsnummer niet voorkomt in het antwoordbericht dan wordt het KvK-nummer alleen gebruikt 

als Omgevingsloket online gebruikersidentificatie (unieke 8-cijferig sleutel) 
 
 

 
 

Omgevingsloket online herkenningsmakelaar

KvK-nummer en optionele 

Vestigingsnummer

Koppellijst

Omgevingsloket online 

identicifatie

 

Figuur 8 - Nieuwe situatie 

 

3.2.3.2 Koppellijst 

De koppellijst wordt alleen gebruikt voor de koppeling tussen de Omgevingsloket online 

gebruikersidentificatie en het KvK-nummer met eventueel bijhorend Vestigingsnummer. 

 

De koppellijst is een tabel met de naam GEBRUIKERSKOPPELLIJST en heeft 3 kolommen: 

 GEBRUIKERSIDENTIFICATIE (12-cijferig getal, sleutelveld en mag niet leeg zijn) 

 KVK_NUMMER (8-cijferig getal en mag niet leeg zijn) 

 VESTIGINGSNUMMER (12-cijferig getal en mag leeg zijn) 

De gegevens welke de koppellijst bevat, zijn voor alle 3 de velden zonder de in het antwoordbericht tussen de 

herkenningsmakelaar en Omgevingsloket Online gebruikte prefixen en suffix. 

 

Voor livegang van Release 2.9.1 is deze koppeltabel eenmalig gevuld met de gegevens van de huidige 

zakelijke eHerkenning gebruikers in Omgevingsloket online.  

 

Met andere woorden, elke bestaande zakelijke eHerkenning gebruiker krijgt een eigen record (rij) in de 

koppellijst. De vulling van deze record ziet er als volgt uit: 

 

 In de kolom GEBRUIKERSIDENTIFICATIE moet het oude KvK-vestigingsnummer van de 

zakelijke eHerkenning gebruiker gezet worden (dit is de huidige gebruikersidentificatie van de 

zakelijke gebruiker in Omgevingsloket Online). 

 In de kolom KVK_NUMMER moet het bijhorende KvK-nummer van de zakelijke 

eHerkenning gebruiker gezet worden. 

 In de kolom VESTIGINGSNUMMER moet als het om een vestiging gaat, het nieuwe 

Vestigingsnummer van de zakelijke eHerkenning gebruiker gezet worden.  
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Met eHerkenningstelsel 1.0 is er in Omgevingsloket Online geen onderscheid gemaakt tussen een zakelijke 

eHerkenning gebruiker met algemene machtiging en de zakelijke eHerkenning gebruiker van de 

hoofdvestiging. Vanaf livegang van Release 2.9.1 wordt dit onderscheid wel gemaakt en krijgen beide een 

eigen Omgevingsloket online gebruikersidentificatie. 

 

Om de overgang tussen eHerkenningstelsel 1.0 en eHerkenningstelsel 1.5 met zo weinig mogelijk risico te 

laten verlopen is de keuze gemaakt om in de koppellijst voor de huidige zakelijke eHerkenning gebruikers in 

Omgevingsloket online waarbij het oude KvK-vestigingsnummer bestaat uit het KvK-nummer en 4 nullen (de 

oude hoofdvestiging en algemene gemachtigde), deze te vullen met het nieuwe Vestigingsnummer van de oude 

hoofdvestiging. 

 

Met andere woorden, de koppeltabelvulling voor deze gevallen bestaat naast het oude KvK-vestigingsnummer 

en het KvK-nummer, uit nieuwe Vestigingsnummer van de oude hoofdvestiging.  
 

3.3 Aanvraagmodule 

 

Naast bovengenoemde functionele realisatie zijn in een aanvraag of melding ook een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de aanvrager, gemachtigde of betrokkene gegevens 

van zakelijke gebruikers. 
 

3.3.1 Overzicht aanvragen en meldingen 

Als de zakelijke eHerkenning gebruiker (via eHerkenning) ingelogd is in Omgevingsloket online, dan kan deze 

gebruiker vergunningaanvragen en meldingen namens een het bedrijf aanmaken, indienen en bekijken via 

‘Mijn overzicht’.  

 

Figuur 9 - Overzicht van de aanvragen en meldingen 
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Hierbij zal de zakelijke eHerkenning gebruiker zowel toegang krijgen tot de aanvragen en meldingen welke 

zijn aangemaakt met het oude KvK-vestigingsnummer als de aanvragen en meldingen welke met combinatie 

van het KvK-nummer en het Vestigingsnummer zijn aangemaakt. 

Een zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging zal via het overzicht op dezelfde manier 

toegang krijgen tot alle aanvragen en meldingen van de zakelijke eHerkenning gebruikers met hetzelfde KvK-

nummer.  

3.3.2 Overzichtschermen Aanvrager/melder en Gemachtigde 

In de overzichtschermen van de zakelijke ‘Aanvrager’ en ‘Gemachtigde’ is het label KvK-vestigingsnummer 

gewijzigd in Vestigingsnummer.  

 

Verder is boven het label Vestigingsnummer het label KvK-nummer toegevoegd. 
 

  

 

Figuur 10 – Aanvrageroverzicht 

 

Vanaf livegang van Release 2.9.1 moet het KvK-nummer en het Vestigingsnummer ingevuld worden. Bij alle 

aanvragen en meldingen, welke in status ‘Concept’ staan, wordt tijdens de 1e keer openen van de aanvraag of 

melding het KvK-nummer automatisch ingevuld en het ingevulde KvK-vestigingsnummer wordt automatisch 

vervangen door het Vestigingsnummer welke hoort bij het KvK-vestigingsnummer. Deze gegevens worden via 

het Omgevingsloket online gebruikersidentificatie waaraan de Aanvrager/melder gekoppeld is uit de 

koppellijst gehaald. 

 

Let op! Indien een aanvraag of melding voor livegang van Release 2.9.1 is ingediend, dan staat bij het 

Vestigingsnummer het gegeven van het oude KvK-vestigingsnummer, want een ingediende aanvraag of 

melding mag niet gewijzigd worden. Het KvK-nummer wordt dan ook niet getoond. 
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3.3.3 Toevoegen of wijzigen ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ gegevens voor eigen bedrijf 

Bij zowel het toevoegen als ook het wijzigen van de eigen bedrijfsgegevens in de ‘Aanvrager’ of 

‘Gemachtigde’ tab, zal aan de ingelogde zakelijke gebruiker het label Vestigingsnummer getoond worden in 

plaats van het KvK-vestigingsnummer.  

 

Verder is boven het label Vestigingsnummer het label KvK-nummer als alleen lezen toegevoegd als het om een 

zakelijke eHerkenning gebruiker gaat zonder algemene machtiging. 
 
 
 
 

 

 

Figuur 11 - Aanvraaggegevens voor eigen bedrijf 

 

Als het om een zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging gaat, dan wordt het KvK-nummer 

als alleen lezen getoond. Het Vestigingsnummer moet dan wel ingevuld worden, aangezien een vestiging 

verantwoordelijk is voor de aanvraag en melding. 

De combinatie van het KvK-nummer en het Vestigingsnummer wordt dan ook de ‘Aanvrager’ of 

‘Gemachtigde’ van de aanvraag of melding. De zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging 

krijgt wel dezelfde rechten op de aanvraag of melding als de ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’. 

 

De generieke toelichting bij de vraag Vestigingsnummer is: ‘Het Vestigingsnummer is een uniek nummer van 

12 cijfers, horend bij een vestiging van een onderneming of maatschappelijke activiteit in het Handelsregister.’ 
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Figuur 12 - Aanvraaggegevens voor een vestiging van eigen bedrijf 

De waarde welke in het Vestigingsnummer veld ingevuld mag worden, moet een positief 12-cijferig getal zijn 

en mag niet uit 12 nullen bestaan.  

 

Indien hier niet aan voldaan wordt, dan wordt de generieke foutmelding ‘Een Vestigingsnummer is een getal 

van 12 cijfers’ weergegeven. 

 

Let op! Indien het om een eigen bedrijf gaat dat via ‘Alternatief inloggen’ inlogt in Omgevingsloket online zal 

het KvK-nummer niet getoond worden. In dit geval blijft de huidige werking gelden. 

 

3.3.4 Toewijzen of wijzigen van ‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’ gegevens voor ander bedrijf 

Bij zowel het toewijzen of wijzigen van de bedrijfsgegevens voor een ander bedrijf in de ‘Aanvrager’ of 

‘Gemachtigde’ tab is het label KvK-vestigingsnummer vervangen door het label Vestigingsnummer. 

 

De toelichting bij de vraag Vestigingsnummer is: ‘Het Vestigingsnummer is een uniek nummer van 12 cijfers, 

horend bij een vestiging van een onderneming of maatschappelijke activiteit in het Handelsregister.’ 

Verder is boven het label Vestigingsnummer de vraag met het label KvK-nummer toegevoegd. 
 

De toelichting bij de vraag KvK-nummer is: ‘Het KvK-nummer is een uniek nummer van 8 cijfers, horend bij 

een onderneming of maatschappelijke activiteit in het Handelsregister.’ 
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Figuur 13 - Toewijzen gemachtigde 

 

De waarde welke in het KvK-nummer veld ingevuld mag worden, moet een positief 8-cijferig getal zijn. Indien 

hier niet aan voldaan wordt, dan wordt de foutmelding ‘Een KvK-nummer is een getal van 8 cijfers’ 

weergegeven. 

 

De waarde welke in het Vestigingsnummer veld ingevuld mag worden, moet een positief 12-cijferig getal zijn. 

Indien hier niet aan voldaan wordt, dan wordt de foutmelding ‘Een Vestigingsnummer is een getal van 12 

cijfers’ weergegeven. 

 

Figuur 14- Foutmeldingen bij verkeerd KvK-nummer en Vestigingsnummer 

 

Als de zakelijke gebruiker horend bij het ingevulde KvK-nummer en Vestigingsnummer nog geen 

Omgevingsloket online identificatie heeft (nog nooit heeft ingelogd in Omgevingsloket online), dan wordt deze 

automatisch aangemaakt. 

Daarnaast krijgt de zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging van bijbehorend ingevulde 

KvK-nummer dezelfde rechten op de aanvraag of melding. Maar de Vestiging blijft in juridische zin de 

‘Aanvrager’ of ‘Gemachtigde’. 
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3.3.5 Betrokkene toevoegen 

Bij het toevoegen van een betrokkene van het type ‘Bedrijf’ is het label KvK-vestigingsnummer vervangen 

door het label Vestigingsnummer. 

 

De toelichting bij het Vestigingsnummer is: ‘Door het Vestigingsnummer van het betrokken bedrijf in te 

voeren, kan dit bedrijf inloggen om de aanvraag te bekijken. Het Vestigingsnummer is een uniek nummer van 

12 cijfers, horend bij een vestiging van een onderneming of maatschappelijke activiteit in het Handelsregister.’ 

 

Verder is boven het label Vestigingsnummer de vraag met het label KvK-nummer toegevoegd. 
 

De toelichting bij het KvK-nummer is: ‘Door het KvK-nummer van het betrokken bedrijf in te voeren, kan dit 

bedrijf inloggen om de aanvraag te bekijken. Het KvK-nummer is een uniek nummer van 8 cijfers, horend bij 

een onderneming of maatschappelijke activiteit in het Handelsregister.’ 

 

 

Figuur 15 - Bedrijf als betrokkene toevoegen 

 

De waarde welke in het KvK-nummer veld ingevuld mag worden, moet een positief 8-cijferig getal zijn. Indien 

hier niet aan voldaan wordt, dan wordt de foutmelding ‘Een KvK-nummer is een getal van 8 cijfers’ 

weergegeven. 

De waarde welke in het Vestigingsnummer veld ingevuld mag worden, moet een positief 12-cijferig getal zijn. 

Indien hier niet aan voldaan wordt, dan wordt de foutmelding ‘Een Vestigingsnummer is een getal van 12 

cijfers’ weergegeven. 
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Figuur 16 - Foutmeldingen bij verkeerd KvK-nummer en Vestigingsnummer 

 

Als de zakelijke gebruiker horend bij het ingevulde KvK-nummer en Vestigingsnummer nog geen 

Omgevingsloket online identificatie heeft (nog nooit heeft ingelogd in Omgevingsloket online), dan wordt deze 

automatisch aangemaakt. 

Ook wordt de zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging van bijbehorend ingevulde KvK-

nummer met dezelfde rechten op de aanvraag of melding betrokken gemaakt. 

3.3.6 Uw profiel bekijken of wijzigen 

Zowel bij het profiel bekijken als wijzigen is het label KvK-vestigingsnummer vervangen door het label 

Vestigingsnummer.  
 

Verder is boven het label Vestigingsnummer het label KvK-nummer toegevoegd. 
 

 

 

Figuur 17 - Profiel bekijken 

 

Bij profielen van voor livegang van Release 2.9.1 wordt het KvK-vestigingsnummer automatisch vervangen 

voor het Vestigingsnummer welke hoort bij het KvK-vestigingsnummer en het KvK-nummer wordt 

automatisch geladen. 
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Indien het om een profiel gaat van een zakelijke eHerkenning gebruiker met algemene machtiging dan wordt 

het Vestigingsnummer niet getoond. 

 

 

Figuur 18 - Profiel bekijken van gebruiker met algemene machtiging 

 

3.3.7 Informeren 

3.3.7.1 Mijn instelling of buitenlands bedrijf heeft geen eHerkenning. Wat nu? 

Het antwoord op de vraag ‘Mijn instelling of buitenlands bedrijf heeft geen eHerkenning. Wat nu?’ is 

gewijzigd in: 

“ 

Om eHerkenning te kunnen aanschaffen heeft uw instelling of buitenlands bedrijf een KvK-nummer nodig. Als 

buitenlands bedrijf kunt u het KvK-nummer van een Nederlandse vestiging van uw bedrijf gebruiken om 

eHerkenning aan te vragen. Sommige instellingen en buitenlandse bedrijven kunnen geen KvK-nummer en 

daarmee geen eHerkenning krijgen. Met een speciaal inlogaccount kunt u voor het indienen van aanvragen en 

meldingen toch gebruikmaken van Omgevingsloket online. 

 

Speciaal inlogaccount aanvragen 

” 

3.3.8 Alternatief inloggen 

Op het inlogscherm van alternatief inloggen bij de zakelijke gebruiker is het woord KvK-vestigingsnummer 

vervangen door het KvK-nummer. 

https://www.infomil.nl/contactformulier/account-bedrijven/
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Figuur 19 - Alternatief inloggen 

3.4 Behandelmodule 

In het inzienscherm van de ‘Aanvrager/melder’ en ‘Gemachtigde’ is het label KvK-vestigingsnummer 

gewijzigd in Vestigingsnummer. 

 

Verder is boven het label Vestigingsnummer het label KvK-nummer toegevoegd. 

 

 

Figuur 20 – Inzien Aanvrager/melder in de behandelmodule 

 

 

Let op! Indien de aanvraag of melding al is ingediend voor livegang van Release 2.9.1, dan staat bij het 

Vestigingsnummer het gegeven van het oude KvK-vestigingsnummer, want een ingediende aanvraag of 

melding mag inhoudelijk niet gewijzigd worden. Het KvK-nummer wordt dan ook niet getoond. 
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4 Impact op andere functionaliteit  

4.1 Berichtenverkeer 

4.1.1 StUF-versie 3.05 

In de StUF-versie 3.05 van voor Release 2.9.1 wordt: 

 

 het element handelsRegisternummer in de berichten bij de zakelijke aanvrager en gemachtigde 

gegevens gevuld met het KvK-nummer (KvK-vestigingsnummer minus de laatste 4 cijfers). 

 het element kvkVestigingsnummer in de berichten bij de zakelijke aanvrager en gemachtigde 

gegevens gevuld met het oude KvK-vestigingsnummer. 

 

 

 

Figuur 21 - Voorbeeld van StUF 3.05 bericht 

 

Na livegang van Release 2.9.1 zijn deze StUF3.05 berichten welke: 

 het element handelsRegisternummer bevatten, gevuld worden met het KvK-nummer. Dit ongeacht de 

status van de aanvraag of melding. 

 het element kvkVestigingsnummer bevatten, gevuld worden met het Vestigingsnummer. Dit ongeacht 

de status van de aanvraag of melding. 

 

Dit betekent ook dat de aanvragen of meldingen welke zijn ingediend voor livegang van Release 2.9.1 en in het 

overzichtscherm van de aanvrager of gemachtigde nog het oude KvK-vestigingsnummer bevatten, in 

bijbehorende StUF berichten het Vestigingsnummer meegeven moeten worden. 

4.1.2 StUF-versie 3.11 

In de oude  situatie wordt het element vestigingsNummer in de berichten van StUF-versie 3.11 bij de zakelijke 

aanvrager en gemachtigde gegevens gevuld met het oude KvK-vestigingsnummer. 

 

Het KvK-nummer staat niet in het schema van de bestaande StUF-versie 3.11. Dit betekent dat het KvK-

nummer niet in deze StUF-versie 3.11 opgenomen kan worden, aangezien dit een schema wijziging betekent. 
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Figuur 22 - omvDi01AanbiedenAanvraag voorbeeldbericht met ‘vestigingsNummer’ 

 

Na livegang van Release 2.9.1 worden deze StUF berichten welke het element vestigingsNummer bevatten, 

gevuld worden met het Vestigingsnummer. Dit ongeacht de status van de aanvraag of melding. 

 

Dit betekent ook dat de aanvragen of meldingen welke zijn ingediend voor livegang van Release 2.9.1 en in het 

overzichtscherm van de aanvrager of gemachtigde nog het oude KvK-vestigingsnummer bevatten, in 

bijbehorende StUF berichten het Vestigingsnummer meegeven worden. 
 

4.1.3 StUF-versie 3.12 

In Release 2.9 is de nieuwe StUF-versie 3.12 (Wens 4317) aan Omgevingsloket online toegevoegd. 

 

Deze nieuwe StUF-versie is afgeleid StUF-versie 3.11, wat betekent dat het element vestigingsNummer bij 

zakelijk aanvrager en gemachtigde gegevens wordt overgenomen uit die van StUF-versie 3.11. Het element 

vestigingsNummer wordt gevuld met het Vestigingsnummer. 

 

Daarnaast is het element kvkNummer toegevoegd in het schema van StUF-versie 3.12 bij de LVO:gerelateerde 

gegevens waarin ook de vestigingsgegevens staan. 

 

 

Figuur 23 – Schema van LVO:gerelateerde 

 

Het element kvkNummer wordt gevuld met het KvK-nummer indien de aanvrager of gemachtigde niet een 

zakelijke gebruiker is die via ‘Alternatief inloggen’ inlogt in Omgevingsloket online. 
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Figuur 24 - omvDi01AanbiedenAanvraag met het ‘kvkNummer’ in het bericht 

4.2 Hergebruik 

Aanvragen en meldingen welke voor livegang van Release 2.9.1 zijn ingediend, bevatten bij de zakelijke 

aanvrager en gemachtigde gegevens nog het oude KvK-vestigingsnummer.  

 

Indien een aanvraag of melding met oude KvK-vestigingsnummer wordt hergebruikt, dan moet het oude KvK-

vestigingsnummer in de nieuwe aangemaakte ‘Concept’ aanvraag of melding automatisch vervangen worden 

door het Vestigingsnummer welke hoort bij het oude KvK-vestigingsnummer. Deze gegevens worden via het 

Omgevingsloket online gebruikersidentificatie waaraan de Aanvrager/melder gekoppeld is uit de koppellijst 

gehaald. 

 

In de nieuwe aangemaakte ‘Concept’ aanvraag of melding wordt daarnaast ook automatisch het KvK-nummer 

toegevoegd. 

4.3 Conceptaanvraag 

Aanvragen en meldingen welke voor livegang van Release 2.9.1 zijn aangemaakt en de status ‘Concept’ 

hebben bevatten indien de aanvrager en gemachtigde gegevens zijn ingevuld oude KvK-vestigingsnummer 

gegevens. 

 

Deze oude KvK-vestigingsnummer gegevens worden automatisch tijdens het 1e keer openen van de aanvraag 

of melding vervangen door het nieuwe Vestigingsnummer welke hoort bij het oude KvK-vestigingsnummer. 

Daarnaast wordt het KvK-nummer ook automatisch toegevoegd. Deze gegevens worden via het 

Omgevingsloket online gebruikersidentificatie waaraan de Aanvrager/melder gekoppeld is uit de koppellijst 

gehaald. 

4.4 Papieren formulier 

Bij de papieren formulieren (Papieren formulier samenstellen, Aanvraag PDF aanmaken, Indiende aanvraag / 

melding PDF ), welke na livegang van Release 2.9.1 worden aangemaakt, zijn de KvK-vestigingsnummer 

labels gewijzigd in het label Vestigingsnummer. 

 

Verder is boven het label Vestigingsnummer het label KvK-nummer toegevoegd. 
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Figuur 25 - Samenstellen papieren formulier Aanvrager bedrijf 

 

De gegevens welke bij het KvK-vestigingsnummer label getoond worden, zijn hetzelfde als de ingevulde 

gegevens van de bijhorende aanvraag of melding. Dit houdt in dat bij aanvragen en meldingen welke voor 

livegang van Release 2.9.1 zijn ingediend de oude KvK-vestigingsnummer gegevens worden getoond. Ook 

wordt dan het KvK-nummer niet getoond. 

 

 
 

Figuur 26 - Ingediende aanvraag/melding 

 

De bestaande papieren formulieren worden niet aangepast. 
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Bijlage: Validatiemeldingen KvK-nummer en Vestigingsnummer 

In de oude situatie wordt bij gebruik van oude KvK-vestigingsnummer indien het een invulveld betreft een 

aantal validatiemeldingen getoond.  

 

Aangezien het oude KvK-vestigingsnummer is vervangen door de velden KvK-nummer en Vestigingsnummer 

zijn de validatiemeldingen ook aangepast. 

 

Aanvragergegevens invullen voor ‘een ander bedrijf’ 

Gegevens van een ander bedrijf zijn hetzelfde als die van de ingelogde gebruiker 

Als bij het invullen van de aanvragergegevens voor ‘een ander bedrijf’ dezelfde combinatie van het KvK-

nummer en Vestigingsnummer is ingevuld als die van de ingelogde zakelijke eHerkenning gebruiker, dan 

wordt er een validatiemelding gegeven.  

De ingelogde zakelijke eHerkenning gebruiker is dan namelijk de gemachtigde. 

 

 

Figuur 27 – Voorbeeld validatiemelding “Gegevens van een ander bedrijf zijn hetzelfde als die van de 

ingelogde gebruiker” 

 

Validatiemelding: “U bent de gemachtigde. Het KvK-nummer en het Vestigingsnummer van uw 

eigen onderneming of maatschappelijke activiteit mag u hier niet invullen.” 
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Ingevulde KvK-nummer is 8 nullen 

Als bij het invullen van de aanvragergegevens voor ‘een ander bedrijf’ bij het KvK-nummer 8 nullen worden 

ingegeven, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 

 

Figuur 28 – Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde KvK-nummer is 8 nullen” 

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde KvK-nummer is geen geldig KvK-nummer. Voer een geldig KvK-nummer 

in.” 

Ingevulde Vestigingsnummer is 12 nullen 

Als bij het invullen van de aanvragergegevens voor ‘een ander bedrijf’ bij het Vestigingsnummer 12 nullen 

worden ingegeven, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 



 

 

FO Bijlage  eHerkenning versie 2.16  Pagina 30 van 34 

 

Figuur 29– Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde Vestigingsnummer is 12 nullen” 

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde Vestigingsnummer is geen geldig Vestigingsnummer. Voer een geldig 

Vestigingsnummer in.” 

 

Ingevulde Vestigingsnummer is het KvK-nummer + 0000 

Als bij het invullen van de aanvragergegevens voor ‘een ander bedrijf’ bij het Vestigingsnummer de 

combinatie van het KvK-nummer en 4 nullen is ingevuld, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 

 

 

Figuur 30 - Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde Vestigingsnummer is het KvK-nummer + 0000” 
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Validatiemelding: “Het ingevoerde Vestigingsnummer is het KvK-vestigingsnummer en niet het 

Vestigingsnummer.” 

Gemachtigde gegevens invullen voor ‘een bedrijf’ 

Gegevens van een bedrijf zijn hetzelfde als die van de ingelogde gebruiker 

Als bij het invullen van de gemachtigde gegevens voor ‘een bedrijf’ dezelfde combinatie van het KvK-nummer 

en het Vestigingsnummer is ingevuld als die van de ingelogde zakelijke eHerkenning gebruiker, dan wordt er 

een validatiemelding gegeven. De ingelogde zakelijke eHerkenning gebruiker is dan namelijk de aanvrager. 

 

Deze melding wordt ook gegeven als een baliemedewerker bij de gemachtigde gegevens voor ‘een bedrijf’ 

dezelfde combinatie van het KvK-nummer en het Vestigingsnummer invult als bij de aanvragergegevens. 

 

 

Figuur 31 - Voorbeeld validatiemelding “Gegevens van een bedrijf zijn hetzelfde als die van de ingelogde 

gebruiker”  

 

Validatiemelding: “U bent de aanvrager. Het KvK-nummer en het Vestigingsnummer van uw eigen 

onderneming of maatschappelijke activiteit mag u hier niet invullen.” 

Ingevulde KvK-nummer is 8 nullen 

Als bij het invullen van de gemachtigde gegevens voor ‘een bedrijf’ bij het KvK-nummer 8 nullen worden 

ingegeven, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  
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Figuur 32 - Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde KvK-nummer is 8 nullen” 

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde KvK-nummer is geen geldig KvK-nummer. Voer een geldig KvK-nummer 

in.” 

 

Ingevulde Vestigingsnummer is 12 nullen 

Als bij het invullen van de gemachtigde gegevens voor ‘een bedrijf’ bij het Vestigingsnummer 12 nullen 

worden ingegeven, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 

 

Figuur 33 - Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde Vestigingsnummer is 12 nullen” 

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde Vestigingsnummer is geen geldig Vestigingsnummer. Voer een geldig 

Vestigingsnummer in.” 

Ingevulde Vestigingsnummer is het KvK-nummer + 0000 

Als bij het invullen van de gemachtigde gegevens voor ‘een bedrijf’ bij het Vestigingsnummer de combinatie 

van het KvK-nummer en 4 nullen is ingevuld, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  
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Figuur 34 - Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde Vestigingsnummer is het KvK-nummer + 0000”  

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde Vestigingsnummer is het KvK-vestigingsnummer en niet het 

Vestigingsnummer.” 

Betrokkene toevoegen van het type ‘Bedrijf’ 

Ingevulde KvK-nummer is 8 nullen 

Als bij het invullen van de betrokkene gegevens voor het type ‘bedrijf’ bij het KvK-nummer 8 nullen worden 

ingegeven, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 

 

Figuur 35 - Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde KvK-nummer is 8 nullen” 

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde KvK-nummer is geen geldig KvK-nummer. Voer een geldig KvK-nummer 

in.” 
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Ingevulde Vestigingsnummer is 12 nullen 

Als bij het invullen van de betrokkene gegevens voor het type ‘bedrijf’ bij het Vestigingsnummer 12 nullen 

worden ingegeven, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 

 

Figuur 36 - Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde Vestigingsnummer is 12 nullen” 

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde Vestigingsnummer is geen geldig Vestigingsnummer. Voer een geldig 

Vestigingsnummer in.” 

Ingevulde Vestigingsnummer is het KvK-nummer + 0000 

Als bij het invullen van de betrokkene gegevens voor het type ‘bedrijf’ bij het Vestigingsnummer de 

combinatie van het KvK-nummer en 4 nullen is ingevuld, dan wordt er een validatiemelding gegeven.  

 

 

Figuur 37- Voorbeeld validatiemelding “Ingevulde Vestigingsnummer is het KvK-nummer + 0000”  

 

Validatiemelding: “Het ingevoerde Vestigingsnummer is het KvK-vestigingsnummer en niet het 

Vestigingsnummer.” 


