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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij stuur ik u mijn reactie op de brief van onder andere Company.info aan het 

lid Ziengs, inzake de wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014 

(nummer 2017Z13319/2017D28846). Voorts beantwoord ik in deze reactie de 

vragen die zijn gesteld door de leden Paternotte (D66) en Ziengs (VVD) over de 

toegang tot het handelsregister van de Kamer van Koophandel op 1 november 

2017 (nummer 2017Z14520). 

 

Op 26 september jl. is de ministeriële regeling gepubliceerd die de Financiële 

regeling handelsregister 2014 wijzigt per 1 januari 2018. Vanaf die datum wordt 

de staffelkorting voor het grootverbruik van een tweetal 

handelsregisterinformatieproducten afgeschaft, hetgeen zich vertaalt in een lager 

tarief voor die producten. Vanuit het oogpunt van gelijke behandeling van 

afnemers van handelsregisterproducten is het wenselijk om voor alle afnemers 

een gelijk tarief in rekening te brengen. De tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs 

van de handelsregisterproducten. Het betreft hier de kosten van met name de 

ontwikkeling, service en beheer. In de nieuwe situatie betaalt iedere afnemer 

daarom een gelijke stuksprijs voor deze producten. Dit verlaagt de drempel om 

gebruik te maken van het handelsregister en komt daarmee de toegankelijkheid 

van het handelsregister en de rechtszekerheid binnen het economisch verkeer ten 

goede. 

 

De schrijvers van de brief behoren tot de grootafnemers van 

handelsregisterinformatie en geven aan een aantal bezwaren te zien tegen deze 

wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014. Hieronder ga ik op hun 

bezwaren in. 

 

Ten eerste stellen zij dat de wijziging in strijd is met de Wet hergebruik van 

overheidsinformatie. Op grond van artikel 9, derde lid, van de Wet hergebruik van 

overheidsinformatie en artikel 50, tweede lid, van de Handelsregisterwet 2007, 

mag de Kamer van Koophandel voor de inzage en verstrekking van 

handelsregistergegevens de kosten van verzameling, productie, vermenigvuldiging 

en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen, in 

rekening brengen. Daarbij is in de Memorie van Toelichting bij de 

Handelsregisterwet 2007 opgenomen dat het profijtbeginsel moet worden 
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toegepast en dat, daar waar mogelijk en wenselijk, de kosten worden doorbelast 

aan de gebruiker.  

 

Op basis van het voorgaande zouden de genoemde kosten volledig mogen worden 

doorbelast. Dit is echter niet wenselijk, omdat het handelsregister voor alle 

doelgroepen toegankelijk moet zijn en het tarief niet een uitsluitingsgrond mag 

vormen voor het verkrijgen van rechtszekerheid. Daarom wordt grofweg de helft 

van de kosten van het handelsregister, die niet kunnen worden gedekt uit het 

toepassen van het profijtbeginsel, gedekt door de Rijksbijdrage van het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat. 

 

De Wet hergebruik van overheidsinformatie schrijft niet voor dat de tariefstelling 

bij het handelsregister plaatsvindt op basis van de kosten per informatieverzoek, 

zoals de schrijvers suggereren. Daarbij is de uitlevering van 

handelsregisterinformatie vergaand gedigitaliseerd en daarmee zijn de variabele 

kosten van een uitlevering gering, wat de grond voor een prijsverschil tussen 

grote en kleine afnemers doet wegvallen.  

 

Ten tweede geven de schrijvers aan dat de wijziging van de Financiële regeling 

handelsregister 2014 vooruitloopt op de behandeling van het wetsvoorstel tot 

wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die 

wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde 

onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op 

de Kamer van Koophandel (Kamerstukken II 2016/17, 34 687). De betreffende 

wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014 staat hier echter los van. 

Het vaststellen van de tarieven voor handelsregisterinformatieproducten door de 

minister van Economische Zaken en Klimaat vindt plaats op basis van artikel 50 

van de Handelsregisterwet 2007. De voorgestelde aanvulling van artikel 50 in het 

bovengenoemde wetsvoorstel betreft een andere materie, namelijk het creëren 

van een grondslag om de afname van bepaalde 

handelsregisterinformatieproducten te mogen financieren door middel van 

inputfinanciering, die enkel van toepassing is op publieke afnemers.  

 

Voorts leggen de schrijvers een verband met het databankenrecht op het 

handelsregister, dat in het wetsvoorstel wordt voorbehouden aan de Kamer van 

Koophandel. Het voorbehoud van het databankenrecht staat volledig los van het 

bepalen van de hoogte van de tarieven voor handelsregisterproducten en de rol 

die de bewindspersoon van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

heeft bij het vaststellen van deze tarieven. Het databankenrecht kan een rol 

spelen bij het tegengaan van het door afnemers in bulk of herhaald en 

systematisch doorleveren van niet verrijkte gegevens uit het handelsregister, die 

worden gepresenteerd als handelsregistergegevens. 

 

Ten derde stellen de schrijvers dat de wijziging in strijd is met de beginselen van 

de Wet markt en overheid. De handelsregistertaak, zowel wat betreft registratie 

als verstrekking van handelsregistergegevens, is een wettelijke taak van de 

Kamer van Koophandel, welke is gekwalificeerd als een taak van openbaar gezag. 
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Het houden van het handelsregister en in het verlengde hiervan het verstrekken 

van handelsregistergegevens betreft een publieke taak en de uitoefening van 

deze taak vindt plaats buiten de sfeer van het economische verkeer. De 

gedragsregels van de Wet markt en overheid zijn daarmee op de 

handelsregistertaak niet van toepassing. De Kamer van Koophandel heeft voorts 

de opdracht om de handelsregistertaak zo veel mogelijk digitaal uit te voeren. Het 

ontwikkelen van producten als real time zoeken in het handelsregister en het 

uitleveren van gegevens via dataservices, Application Programming Interfaces 

(KvK API’s), en de Kamer van Koophandel handelsregister applicatie (KvK HR 

App) zijn voorbeelden van efficiënte digitale verstrekking van 

handelsregistergegevens. Een ander voorbeeld is de buurtapp, welke inmiddels is 

doorontwikkeld tot de Kamer van Koophandel Bedrijvenradar App (KvK 

Bedrijvenradar App) met real time HR Informatie. Zowel via de KvK HR App, als 

via de KvK Bedrijvenradar App is het mogelijk om de toegezegde 30 uittreksels 

gratis in te zien1. 

 

Tijdens de begrotingsbehandeling vorig jaar heeft de minister van Economische 

Zaken toegezegd om zich te verdiepen in de real time informatie die de Kamer 

van Koophandel aanbiedt in de mobiele buurtapp en of deze informatie 

beschikbaar kan worden gesteld aan andere bedrijven.  

Vrijwel alle individuele aanvragen voor HR Informatie worden real time 

afgewikkeld. Bij een bevraging via www.kvk.nl, HR Dataservices, of bijvoorbeeld 

de KvK API’s wordt, nadat een bedrijfsnaam of KvK-nummer is ingevuld, direct 

real time informatie over een onderneming of rechtspersoon aangeboden 

(zogenaamde ‘pull-informatie’). Iedereen die deze bevragingen doet, kan dus al 

over real time handelsregisterinformatie beschikken. 

 

Via de KvK Bedrijvenradar App worden ook signalen van bepaalde wijzigingen in 

het handelsregister aangeboden, zoals wanneer een bedrijf wordt gestart of 

beëindigd. De dienst wordt aangeboden binnen een beperkte straal.  

 

Er is nog geen sprake van een brede beschikbaarheid van real time signalen van 

wijzigingen in het handelsregister (zogenaamde ‘push-berichten’). Wel loopt er 

een pilot bij de KvK. Tot nu zijn hiermee positieve en negatieve ervaringen 

opgedaan. Negatieve ervaringen hebben bijvoorbeeld betrekking op een 

ondernemer die zich inschrijft in het handelsregister en elektronisch wordt 

benaderd, nadat een afnemer een inschrijvingssignaal heeft ontvangen. 

Vooralsnog staat deze dienst in de kinderschoenen, zijn aanvullende ICT 

investeringen noodzakelijk en is het nog geen officieel beschikbaar product. Eén 

van de belangrijkste aandachtspunten bij de verdere uitwerking beschikbaarheid 

van real time informatie is dat met deze realtime signalen door derden ook een 

schaduwregistratie kan worden bijgehouden om vandaar uit 

handelsregisterinformatie onder de noemer Kamer van Koophandel informatie te 

verstrekken. Dit verhoudt zich niet tot de rechtszekerheidsfunctie van het 

handelsregister en raakt ook de financiering van het handelsregister. Voor de 

                                                

 
1 Kamerstuk 32802 nr. 28 

http://www.kvk.nl/
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Kamer van Koophandel is de wettelijke regeling van het voorbehoud van het 

databankenrecht op het handelsregister dan ook een voorwaarde om dit risico te 

ondervangen.  

 

De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Wet op de Kamer van 

Koophandel aangegeven dat de organisatie qua activiteiten ondernemend moet 

kunnen opereren om zijn waarde richting ondernemers te kunnen bewijzen en dat 

de Kamer in staat moet worden gesteld binnen redelijke kaders eigen inkomsten 

te genereren. Dit laatste kan gerealiseerd worden met – voor zover mogelijk en 

wenselijk – het doorvoeren van het profijtbeginsel2. Terecht merkt de Kamer van 

Koophandel in het jaarverslag 2015 op dat de wettelijke kaders hieraan strikte 

beperkingen opleggen, wat de ambities om meer private middelen op te halen om 

daarmee de taken van de Kamer van Koophandel te financieren beperkt. Het is 

immers niet aan de Kamer van Koophandel om handelsregisterdata ongelimiteerd 

te verrijken en deze vervolgens aan te bieden aan de markt. Een 

handelsregisterinformatieproduct moet uitvoering geven aan een publieke taak. 

Het voorbehoud van het databankenrecht verandert daar niets aan en geeft de 

Kamer van Koophandel geen uitgebreidere mogelijkheden voor eigen 

dataverrijking.  

 

Tot slot stellen de schrijvers dat er sprake is geweest van een onzorgvuldig proces 

ten tijde van het aanpassen van de regeling. Ik kan dat weerspreken. De Kamer 

van Koophandel heeft enkele weken voordat het verzoek tot wijziging van de 

Financiële regeling handelsregister 2014 naar het toenmalige Ministerie van 

Economische Zaken is verzonden, rond 1 juli jl., alle grootafnemers in kennis 

gesteld van het voornemen de staffelkorting af te schaffen. Ook daarvoor is er 

regelmatig contact geweest met partijen om hen te informeren over deze 

voorgenomen wijziging. In de zomermaanden is een ambtelijk overleg geweest 

met een van de grootafnemers, waarbij de in de brief genoemde bezwaren aan de 

orde zijn geweest en argumenten over en weer zijn uitgewisseld.   

 

Tevens heeft de Kamer van Koophandel een impactanalyse gemaakt van deze 

voorgenomen tariefwijziging. Deze is door de toenmalige minister van 

Economische Zaken betrokken in zijn overweging om de tarieven aan te passen. 

Er is sprake van een weloverwogen besluit, waarin de belangen van zowel de 

kleinere afnemers als de grootafnemers bekend waren en zijn meegewogen.  

 

De aanpassing van de Financiële regeling handelsregister 2014 in verband met de 

afschaffing van staffelkortingen is zowel qua publicatie als de inwerkingtreding in 

lijn met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten, waarop regelgeving 

in werking treedt3. Voor ministeriële regelingen gelden vier vaste 

verandermomenten, namelijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Daarnaast 

                                                

 
2 Kamerstukken II 2012/13, 33 553, nr. 3, p. 15 en p. 24 

3 Kamerstukken II 2009/10, 29 515, nr. 309 
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dient de betreffende regeling minstens twee maanden voorafgaand aan de 

inwerkingtredingsdatum plaats te vinden, uitzonderingen voorbehouden. 

 

De schrijvers geven aan dat zij de meerderheid van de markt vertegenwoordigen 

voor de levering van krediet- en bedrijfsinformatie aan zakelijke afnemers. En dat 

dankzij hun dienstverlening bedrijven beter geïnformeerd en succesvoller zijn in 

hun dagelijkse bedrijfsvoering. Dat lijkt mij een goede zaak. Het staat hen vrij om 

handelsregistergegevens te gebruiken om data te verrijken en zo nieuwe 

producten te creëren.  

 

Voorts beantwoord ik hieronder de vragen die zijn gesteld door de leden 

Paternotte (D66) en Ziengs (VVD) over de toegang tot het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel.  

  

1 

Bent u bekend met het besluit van uw voorganger, de minister van Economische 

Zaken, om per 1 januari 2018 geen staffelkorting meer te hanteren voor grotere 

afnemers van data die de Kamer van Koophandel (KvK) beschikbaar maakt via het 

handelsregister?4  

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Deelt u de opvatting dat het besluit tot afschaffing van de staffelkorting 

samenhangt met de Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en enkele andere 

aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen (Kamerstuk 34687), die 

controversieel is verklaard gedurende de kabinetsformatie?5 

 

Antwoord 

Nee. Het vaststellen van de tarieven voor handelsregisterinformatieproducten 

door de Minister van Economische Zaken vindt plaats op basis van artikel 50 van 

de Handelsregisterwet 2007. Het handelsregister wordt gefinancierd uit een 

Rijksbijdrage en uit vergoedingen voor informatieproducten. Voor de inzage of de 

verstrekking van gegevens uit het handelsregister is door afnemers een bij of 

krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen vergoeding verschuldigd. 

Deze vergoedingen zijn opgenomen in de Financiële regeling handelsregister 

2014. 

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 staat los van de 

genoemde tariefwijziging. De voorgestelde aanvulling van artikel 50 van de 

Handelsregisterwet 2007 in dit wetsvoorstel betreft een andere materie, namelijk 

het creëren van een grondslag om de afname van bepaalde 

handelsregisterproducten te mogen financieren door middel van inputfinanciering.  

                                                

 
4 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 september 2017, nr. WJZ / 17136251, houdende 
wijziging van de Financiële regeling handelsregister 2014 in verband met het afschaffen van staffelkortingen 
5 Zie besluit bij Kamerstuk 34 707, nr. 1 
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3 

Vindt u dat een dergelijk ingrijpend besluit voor de toegang tot het 

handelsregister gepast is in een periode waarin voornoemde wetgeving 

controversieel is verklaard? Zo ja, waarom? Zo nee, bent u bereid de KvK te 

verzoeken de uitvoering van deze maatregel op te schorten tot na behandeling 

van gewijzigde Handelsregisterwet in de Kamer? 

 

Antwoord 

Zoals gezegd, staat het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 

los van deze tariefswijziging.    

 

4 

Wat is uw visie op de verhouding tussen de dienstverlening van de KvK op basis 

van het handelsregister en de ruimte voor dienstverleners die bedrijfsmatig 

gebruik maken van de open data van het handelsregister? 

 

Antwoord 

De Kamer van Koophandel heeft op basis van de Handelsregisterwet 2007 de 

wettelijke taak het handelsregister te houden. De Kamer van Koophandel draagt 

binnen deze taak zorg voor de registratie van ondernemingen en rechtspersonen. 

Onderdeel van deze wettelijke taak is voorts de verstrekking van de over deze 

ondernemingen en rechtspersonen geregistreerde handelsregistergegevens. 

Daarbij treft de Kamer van Koophandel maatregelen die ertoe strekken te 

waarborgen dat het handelsregister juist, actueel en volledig is.    

 

Het handelsregister biedt meer dan enkel een informatiefunctie. Het is mede 

ingesteld ter bevordering van de rechtszekerheid in het economisch verkeer. 

Derden te goeder trouw mogen afgaan op de juistheid van het register 

(derdenwerking). Ook vormt het als authentieke bron onderdeel van het stelsel 

van basisregistraties van de overheid en heeft het een actieve rol in de bijdrage 

aan de rechtshandhaving (fraudepreventie). De handelsregistertaak is een taak 

van openbaar gezag.  

 

Eenieder kan gebruik maken van de openbare gegevens uit het handelsregister 

voor tal van doeleinden, waaronder bijvoorbeeld ook de opname van gegevens in 

de eigen informatieproducten van bijvoorbeeld handelsinformatiebureaus. Te 

denken valt aan cliënt-analyses en kredietwaardigheidsrapporten.  

 

Daar waar echter bijvoorbeeld uittreksels uit het handelsregister worden 

doorverkocht uit een private schaduwregistratie onder de noemer “Kamer van 

Koophandel-uittreksels”, raakt dit enerzijds de rechtszekerheid in het economisch 

verkeer en anderzijds raakt het aan de financiering van het handelsregister. Ook 

komt de privacy van ondernemers  in het geding, wanneer bijvoorbeeld in deze 

schaduwregistraties gezocht kan worden op het niveau van natuurlijke personen. 

Bovendien kunnen gegevens uit schaduwregistraties onjuist, gewijzigd of 
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onvolledig zijn. Zo registreert de Kamer van Koophandel jaarlijks 2,5 miljoen 

mutaties.  

 

Kortom het handelsregister vormt een waardevolle bron van gegevens. Daarbij 

hebben de Kamer van Koophandel en de dienstverleners die bedrijfsmatig gebruik 

maken van handelsregisterinformatie, ieder hun eigen taak en ruimte. Om dat 

waar nodig verder te verhelderen wordt in het wetsvoorstel tot wijziging van de 

Handelsregisterwet 2007 het databankenrecht voorbehouden aan de Kamer van 

Koophandel.  

 

Naast de handelsregisterproducten waar afnemers een vergoeding voor 

verschuldigd zijn, is in 2016 gekozen om een deel van de in het handelsregister 

beschikbare data gratis en geanonimiseerd beschikbaar te stellen aan de markt 

als open data. Een ieder kan deze open data gratis gebruiken en hier waarde aan 

toevoegen. 

 

5 

Is de KvK bezig met nieuwe manieren om hun data sneller en beter te ontsluiten? 

Zo ja, hoe worden belanghebbende marktpartijen en doelgroepen daarbij 

betrokken? 

 

Antwoord 

Ja. De Kamer van Koophandel is doorlopend bezig om informatie beter en sneller 

te registreren, te muteren en beschikbaar te stellen. De Handelsregisterwet 2007 

stimuleert digitale aanlevering naar en verstrekking uit het handelsregister. De 

dienstverlening vindt dan ook meer en meer digitaal plaats en primair via online 

en mobiele kanalen. Er wordt gewerkt aan het digitaal kunnen registreren van 

gegevens, steeds meer gegevens kunnen volledig digitaal worden gemuteerd. 

Voor het ontsluiten van gegevens uit het handelsregister zijn in samenwerking 

met afnemers nieuwe datakanalen ontwikkeld waarbij de Kamer van Koophandel 

het handelsregister zoveel als mogelijk aansluit op klantprocessen. Dataservice en 

de digitale levering via Application Programming Interfaces (API’s) zijn hier 

voorbeelden van. Sinds medio dit jaar zijn ook sets van open data beschikbaar en 

is het mogelijk om 30 keer gratis gegevens in te zien via een applicatie die door 

de Kamer van Koophandel is ontwikkeld.  

 

Periodiek vindt kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek plaats. De resultaten 

worden gebruikt bij visievorming of toetsing van ideeën. Bij de ontwikkeling van 

producten en diensten worden belanghebbende afnemers ook via diverse 

structuren betrokken en geïnformeerd. Dit vindt onder meer plaats via de bij wet 

ingestelde Gebruikersraad Handelsregister, waarin zowel publieke als private 

partijen vertegenwoordigd zijn en betrokken zijn bij een goede ontsluiting van 

handelsregisterinformatie.  

 

Daarnaast onderhoudt de Kamer van Koophandel bilateraal contact met afnemers 

en stakeholders via accountmanagers. Tijdens deze contacten worden 

afnemerswensen besproken, die meegenomen worden in ontwikkeltrajecten. 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 8 van 8 
 

Directoraat-generaal 

Bedrijfsleven & Innovatie 

Directie Ondernemerschap 

 
Ons kenmerk 

DGBI-O / 17182912 

 

Veelal is voor een grootschalige lancering van bijvoorbeeld een nieuw 

leveringskanaal sprake van een pilot, waarbij afnemers gevraagd wordt het 

kanaal te testen, waarop de gebruikersfeedback wordt meegenomen in de 

ontwikkeling.    

 

6 

Kunt u aangeven wat de visie van de KvK is ten aanzien van big data en welke rol 

zij momenteel hierin neemt? 

 

Antwoord 

De mogelijkheden van het slim combineren en gebruiken van data lijken tot op 

heden eindeloos. De Kamer van Koophandel realiseert zich, evenals ik, dat het 

handelsregister voor velen een interessante bron van gegevens is. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

 

mr. drs. M.C.G. Keijzer 

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

 

 


