
BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €

Bijlage 1
Aanvraagformulieren oprichting
rechtspersonen.

Ministerie van Justitie

Postbus 20300

2500 EH  Den Haag

Telefoon (070) 3 70 61 25

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
van geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

1

2

BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

vlottende activa
current ratio   -----------------------------------

vlottende passiva

vlottende activa  
minus voorraden

quick ratio     -----------------------------------
vlottende passiva
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3

4

5

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €

BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €

BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €



BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €
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8

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

Naam van de 
onderneming

Nummer verklaring
geen bezwaar

Nummer

Balansdatum

a.  Liquiditeit van de
onderneming:

b.  Is er sprake van
een positief eigen

vermogen?

c. Is er het afgelopen
boekjaar winst

gemaakt?

d. Is er het voorlaatste
boekjaar winst

gemaakt?

De volgende vragen 
beantwoorden uitgaande van de

laatste opgestelde jaarstukken.
Indien er nog geen balans is opge-
steld, deze vragen invullen op basis
van voorlopige cijfers en vermelden
bij balansdatum: ’voorlopige cijfers’

BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €

BV   NV

Fi   KvK

a. current ratio ≥1 ja nee

b. quick ratio   ≥1 ja nee

ja, € nee negatief, €

ja, € nee verlies, €

ja, € nee verlies, €


