Een bv oprichten bij de notaris..

dat kan straks ook digitaal!
In de loop van 2022 kunnen ondernemers volgens een EU-richtlijn volledig digitaal
een bv oprichten. Het voordeel daarvan is dat je niet fysiek bij elkaar hoeft te
komen en alles uiteindelijk digitaal is opgeslagen.
Hoe werkt dat?

1. Vraag of advies
De klant wil een bv oprichten en zoekt een
notaris. Samen bespreken ze de te nemen
stappen. De notaris kan de klant aanbieden
om de bv digitaal op te richten als de klant
daar baat bij heeft. Of de klant kan deze
voorkeur zelf aangeven.
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2. Conceptakte opstellen
De notaris en de klant stellen samen een conceptakte op. De klant levert van
tevoren digitaal alle benodigde documenten aan, zoals een kopie van het
paspoort. De notaris doet intussen een aantal onderzoeken. Zoals of de klant
wel een bv op mag richten of niet (bijvoorbeeld door een bestuursverbod).
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3. Uitnodiging voor afspraak
De notaris maakt online een afspraak
op het streng beveiligde centraal
passeerplatform om de akte te bespreken
en te tekenen. De klant krijgt hier een
uitnodiging voor. Hierin staat onder andere
wat de klant moet doen om zich voor te
bereiden en hoe de afspraak werkt.

4. Inlogvoorwaarden
Om in te loggen op het platform, moet de
klant aan een aantal condities voldoen.
Zo moet de klant een eIDAS-middel
gebruiken met het betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’. Dit is meestal een app waar
een digitale identiteit van de klant op is
geïnstalleerd. Deze krijgt de klant pas na
uitgebreide controles. Na de identiﬁcatie
gaat de klant akkoord met een aantal
voorwaarden. Zoals dat er geen sprake is
van dwang om de bv op te richten.

5. Digitale wachtkamer
Als de klant succesvol is ingelogd,
komt deze in de digitale wachtkamer
terecht. De notaris controleert
intussen de identiteit van de klant en
of alle documenten kloppen. Pas als
iedereen er is en is gecontroleerd,
start de notaris de afspraak.

6. Veilig ondertekenen
Als de notaris en de klant samen de akte hebben doorgelopen, kan er worden
getekend. Dit proces is streng beveiligd. Er is bijvoorbeeld een controle via een
ander apparaat nodig, zoals een mobiele telefoon of USB-stick. De notaris
tekent altijd als laatste. Pas dan is het document rechtsgeldig.
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7. Digitale kluis
De ondertekende akte wordt opgeslagen
in een digitale kluis. Hier kan alleen de
notaris bij. De klant krijgt daarnaast een
afschrift van de akte voor de eigen
administratie. Dat is een digitale kopie
van de akte.

8. Nazorg
Tot slot begeleidt de notaris de klant
bij verdere handelingen die nodig zijn
voor het deﬁnitief oprichten van de bv.
Zoals het inschrijven bij de Kamer van
Koophandel en het aanmelden bij de
Belastingdienst.

Digitaal een bv oprichten. Helemaal futureproof!
Meer weten over het digitaal oprichten van een bv?
Kijk op notaris.nl/ondernemen

