UW ONDERNEMING VERANDERT VAN RECHTSVORM
HOE KUNT U IN UW BEWINDSDOSSIERS DIGITAAL INFORMATIE MET DE RECHTSPRAAK BLIJVEN UITWISSELEN?

Als de rechtsvorm van uw onderneming
verandert, heeft dit administratieve en/of
juridische gevolgen. In dit document leest
u wat u kunt doen om ook ná wijziging
van de rechtsvorm van uw onderneming
digitaal informatie met de Rechtspraak
te blijven uitwisselen.

DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING
MET DE RECHTSPRAAK; HOE WERKT DAT?
Om digitaal informatie met de Rechtspraak te kunnen
uitwisselen, moet u over een PKIo-certificaat beschikken.
Een PKIo-certificaat wordt uitgegeven op het KvK-nummer
van uw onderneming.
Wijzigt de rechtsvorm van uw onderneming, en krijgt
de nieuwe rechtsvorm een nieuw KvK-nummer, dan dient
u een nieuw PKIo-certificaat op het KvK-nummer van de
nieuwe rechtsvorm aan te schaffen.
Om ervoor te zorgen dat u via het PKIo-certificaat van de
nieuwe onderneming digitaal informatie kunt uitwisselen
in uw ‘digitale dossiers’ dient de Rechtspraak de rechtsvormwijziging in alle dossiers (digitaal én papier) te
verwerken.

WAT MOET IK DOEN?
Neem zo snel mogelijk contact op met de toezicht
houdende rechtbank(en) waar uw dossiers lopen en maak
afspraken over het eventueel indienen van een verzoek
ontslag/benoeming en het moment van installatie van
het PKIo-certificaat (op naam van de nieuwe rechtsvorm).
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De Rechtspraak verwerkt de wijzigingen en beoordeelt
of de wijziging van de rechtsvorm leidt tot overheveling
van de (juridische) aansprakelijkheid. Het is aan de
toezichthoudende rechtbank(en) om dat te bepalen.
Als bewindvoerder verkrijgt u pas weer toegang tot uw
dossiers wanneer:
het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM (LKB) de
rechtsvormwijziging heeft verwerkt;
de toezichthoudende rechtbank(en) de rechtsvorm
wijzing heeft/hebben verwerkt in alle lopende
dossiers van uw onderneming;
u gebruik maakt van een PKIo-certificaat op het
KvK-nr van de nieuwe rechtsvorm.

MEER INFORMATIE
Hieronder vindt u een stappenplan, waarin puntsgewijs
beschreven is wat van u verwacht wordt.
Heeft u nog vragen over uw dossiers? Neem dan contact
op met uw contactpersoon bij de toezichthoudende
rechtbank(en).
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STAPPENPLAN RECHTSVORMWIJZIGING
U dient het verzoek
ontslag/benoeming in bij
de betreffende rechtbank
(afhankelijk van gemaakte
afspraak in stap 3)

U dient een verzoek
rechtsvormwijziging in
bij het LKB

stap 2

stap 1
U volgt de instructies van
de Kamer van Koophandel
voor het wijzigen van de
rechtsvorm

U controleert of u toegang
heeft tot uw dossiers.
Heeft u geen toegang,
neem dan contact op met
de rechtbank

U ontvangt bericht van
de rechtbank dat de
rechtsvormwijziging in
uw dossier(s) is verwerkt

stap 4

stap 6

stap 3

stap 5

• U informeert de rechtbank(en) waar uw dossiers
lopen over de rechtsvormwijziging
• U vraagt of het nood
zakelijk is om hiervoor
een verzoek ontslag/
benoeming in te dienen en
wat hiervoor de termijn is.
Zo ja, vraagt u dan ook
binnen welke termijn dat
verzoek moet worden
ingediend.
• U vraagt hoeveel tijd de
verwerking neemt

U schaft een nieuw
PKIo-certificaat aan op
het KvK-nummer van uw
nieuwe onderneming

stap 8

stap 7
U installeert het nieuwe
PKIo-certificaat (of u vraagt
uw softwareleverancier om
dit voor u te doen)
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