
Naast het bekende KvK uittreksel zijn speciaal voor organisaties die niet bij de kamer van koophandel 
geregistreerd hoeven zijn nog enkele registers erkend voor registratie van een domeinnaam. 
Hierbij het overzicht: 
 
Bedrijven: 
 - Handelsregister KvK 

 
Stichtingen: 
 - Stichtingenregister KvK 
 
Verenigingen: 
 - Verenigingenregister KvK 
 
Maatschappen: 
 - Notariele verklaring (akte/brief) 
 
Zelfstandige overheidsinstellingen:  

- Een brief op het originele briefpapier van een overheidsinstelling met de verklaring dat de 
betreffende instelling een 'zelfstandige overheidsinstelling' is, ondertekend door een van de 
volgende personen:  

• een minister of staatssecretaris;  
• een commissaris van de Koningin;  
• een burgemeester;  
• een persoon die een van de genoemde functionarissen rechtsgeldig kan vertegenwoordigen. 

 
Journalisten:  
 - Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).  
 
Ontwerpers/ontwerpbureaus:  
 - Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO).  
 
Advocaten/advocatenkantoren of –maatschappen:  

- Bewijs van inschrijving op het tableau van het betreffende Arrondissement (advocaten).  
- Raden van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) in het betreffende 

Arrondissement (advocatenkantoren of- maatschappen). 
 
Gerechtsdeurwaarders/gerechtsdeurwaarderskantoren of -maatschappen:  
 - Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders (KVG).  
 
Scholen:  
 - De door het Ministerie van OC&W afgegeven "Bekostigingsbeschikking".  
 
Accountants-administratieconsulenten:  
 - Nederlandse Orde van Accountants-administratieconsulenten.  
 
Registeraccoun tants:  
 - Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA).  



 
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, waaronder:  
 * artsen  
 * tandartsen  
 * apothekers  
 * klinisch psychologen  
 * psychotherapeuten  
 * fysiotherapeuten  
 * verloskundigen  
 * verpleegkundigen 
 - BIG Register  
 
Maatschappelijk werkers:  

- Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) / Stichting Beroepsregister van 
Maatschappelijk Werkers  

 
 
Belastingadviseurs en -consulenten:  

- Nederlands College van Belastingadviseurs (CB) 
- De Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (FB)  

 
Fotografen:  
 - Fotografenfederatie  
 
Architecten:  

- Stichting Bureau Architectenregister (SBA) 
- Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA)  

 
Actuarissen:  
 - Actuarieel Genootschap (AG)  
 
Vrije vormgevers:  
 - VES Vrije Vormgevers (VES)  
 
Keramisten:  
 - Nederlandse Vakgroep Keramisten (NVK)  
 
Stedebouwkundigen en Planologen:  
 - Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (bnSP)  
 
Land- en Tuinbouwers:  
 - Gewestelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (GLTO)  
 
Mediators:  
 - Nederlands Mediation Instituut (NMI)  
 
Overige natuurlijke personen: 
 - Officieel identificatiedocument, bijvoorbeeld rijbewijs of paspoort 


