Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving ten
behoeve van het Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008, het
Financieel besluit handelsregister 2014 en het Besluit SUWI ter uitvoering van enkele aan het
handelsregister gerelateerde onderwerpen (register bestuursverboden, afschermen woonadressen,
inputfinanciering e.a.)
1. Wat is de aanleiding?
De aanpassing is nodig om uitvoering te geven aan een recente wijziging van de Handelsregisterwet
2007 (Staatsblad 2019, 280). Een aantal onderdelen van die wetswijziging kan pas in werking treden
als de bijbehorende uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld. Het gaat om middelen en bevoegdheden
van de Kamer van Koophandel om de kwaliteit en het functioneren van het handelsregister te
versterken.
2. Wie zijn betrokken?
Alle ondernemers en rechtspersonen, in het bijzonder het notariaat, functionarissen van
rechtspersonen, bestuursorganen, de Kamer van Koophandel en het UWV als houder van de
Polisadministratie.
3. Wat is het probleem?
De wetswijziging kan op onderdelen niet in werking treden zolang er voor die onderwerp geen
nadere uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld over de werkwijze voor het registreren van gegevens
in en bij het handelsregister en de wijze waarop die gegevens kunnen worden ingezien.
4. Wat is het doel?
De wetswijziging dient ter versterking van de rechtszekerheid in het economisch verkeer, de
kwaliteit van het handelsregister te vergroten en de slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel
bij de uitvoering van de handelsregistertaak te verbeteren. Dit ontwerpbesluit wijzigt de juridische
kaders omtrent het handelsregister met het oog op de uitvoering van:
- een openbaar, raadpleegbare lijst van geldende bestuursverboden,
- de lijst van aangewezen instanties, die mogen vragen om gegevens, gerangschikt op naam van
natuurlijke personen,
- het standaard afschermen van woonadresgegevens,
- de introductie van het gegeven ‘indicatie arbeidsverhoudingen’ en de samenstelling daarvan in het
handelsregister,
- de codificatie van het stelsel van inputfinanciering voor overheidsorganen, en
- de mogelijkheid voor onderdelen van de Staat der Nederland om zich te laten inschrijven in het
handelsregister.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Het houden van de basisregistratie handelsregister betreft een overheidstaak.
6. Wat is het beste instrument?
Regelgeving is het enige instrument om de bij punt 4 genoemde uitvoering te reguleren, gelet op de
wettelijke grondslagen in de Handelsregisterwet 2007.
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
De wijzigingen in dit besluit hebben voor burgers en bedrijven slechts in beperkte mate gevolgen
voor de regeldruk of administratieve lasten. Ze hebben geen significante gevolgen voor het milieu.
De wijzigingen omtrent de inschrijving van onderdelen van publiekrechtelijke rechtspersonen en

inputfinanciering hebben louter gevolgen voor overheidsorganen en geen directe effecten voor
bedrijven of burgers.
Het register bestuursverboden, de lijst autorisatie zoeken op naam en de voorziening voor het
standaard afschermen van woonadresgegevens hebben vooral effect voor de bescherming van de
privacy. Er worden geen significante effecten verwacht voor de regeldruk of administratieve lasten
van burgers of bedrijven. Het afschermen van de woonadresgegevens voert de Kamer uit zonder
tussenkomst van de personen om wie het gaat. De aanwijzing van bevoegde instanties betreft alleen
bestuursorganen. Het register bestuursverboden maakt dat ondernemers makkelijker kunnen
nagaan aan wie en voor hoelang er een bestuursverbod is opgelegd.
De wijziging van de registratie van het aantal werkzame personen naar een registratie van een
indicatie van arbeidsverhoudingen is wettelijk vastgelegd. In de parlementaire behandeling van de
wetswijziging heeft de regering de effecten voor de administratieve lasten berekend op een verlaging
van € 7 miljoen, omdat niet de ondernemer maar het UWV de gegevens gaat aanleveren. De
uitwerking van deze wijziging in het ontwerpbesluit heeft geen invloed op die effecten of de omvang
van de verlaging. Ze regelen de bevoegdheid van het UWV om de gegevens uit de polisadministratie
te verstrekken en de samenstelling van het gegeven zoals KvK het registreert.

