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Geachte heer Kamp, 

 

Wij hebben van uw ministerie het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en 

het Burgerlijk Wetboek ontvangen met het verzoek te adviseren over de gevolgen voor de 

regeldruk. Zoals in de toelichting op de wetsvoorstel is vermeld, hebben de voorgenomen 

wijzigingen in de regelgeving gevolgen voor de regeldruk voor bedrijven. Wij geven u daarom 

graag onze zienswijze.  

 

Het wetsvoorstel heeft het doel om de kwaliteit van het Handelsregister te vergroten en de 

slagvaardigheid van de Kamer van Koophandel (KvK) bij de uitvoering van de 

handelsregistertaak te verbeteren. Langs deze weg kan volgens het wetsvoorstel de 

rechtszekerheid in het economisch verkeer worden versterkt. Daar zijn ondernemers bij gebaat. 

In het wetsvoorstel is ten behoeve van ondernemers ook een voorstel opgenomen om de 

regeldruk te verminderen. Daartoe wordt voor hen de opgaveplicht van het aantal werkzame 

personen geschrapt.  

 

Wij hebben het wetsvoorstel aan de hand van ons gebruikelijke toetsingskader beoordeeld:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Regeldrukgevolgen vervallen opgaveplicht aantal werknemers zijn goed in beeld 
De belangrijkste wijziging met gevolgen voor de regeldruk is het vervallen van de opgaveplicht 

voor bedrijven van het aantal werkzame personen. Deze informatie, vanaf de invoering van de 

wet overigens niet meer in de vorm van het aantal werkzame personen maar het aantal 

arbeidsverhoudingen, zal door UWV vanuit de polisadministratie worden geleverd. Met het 

vervallen van deze opgaveverplichting treedt voor bedrijven een structurele vermindering van de 

regeldruk met € 6,7 mln. op. De aannames die aan de berekening van dit bedrag ten grondslag 

liggen, zijn naar onze mening reëel. De berekening is conform de spelregels van het Handboek 

Meting Regeldruk. 



 

 Blad 2/2 

Wetsvoorstel levert bijdrage aan terugdringen regeldruk 
De keuze voor aanlevering van informatie over arbeidsverhoudingen door UWV in plaats van 

door de ondernemer geeft op effectieve wijze toepassing aan het door de overheid gehanteerde 

uitgangspunt dat (dezelfde) gegevens slechts eenmaal hoeven te worden aangeleverd. Het 

terugdringen van de regeldruk is hiermee, zo constateert de toelichting terecht, gediend. Het 

wetsvoorstel kan daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van de reductiedoelstelling 

van het kabinet.  

Meer inzicht in het belang van opname gewenst  
De toelichting op het wetsvoorstel (in het bijzonder op het nieuwe art. 16b Handelsregisterwet) 

vermeldt dat opname van informatie over arbeidsverhoudingen in het belang van private 

(ondernemingen) en publieke afnemers (lokale of regionale overheden) is. In de mondelinge 

toelichting die wij van uw departement hebben gekregen, is benadrukt dat de Gebruikersraad 

Handelsregister
1
 op opname van deze gegevens heeft aangedrongen. Dit alles wijst op een 

belang van afnemers bij opname van deze informatie. De toelichting (op het wetsvoorstel) maakt 

echter niet duidelijk waarin dit belang nu precies gelegen is. Uit oogpunt van transparantie is 

aangewezen dat de toelichting op het wetsvoorstel dit inzicht alsnog biedt. Vanuit de optiek van 

regeldruk is dat eveneens gewenst, omdat afzien van de registratie van de 

arbeidsverhoudingsgegevens in het Handelsregister een alternatieve weg kan zijn om de 

beoogde vermindering van de regeldruk voor bedrijven te realiseren. 

In art. 16b Handelsregisterwet is tevens de basis gelegd om bij AMvB nadere regels te kunnen 

stellen. Deze regels zullen volgens de toelichting betrekking hebben op in ieder geval het 

samenstellen en in het handelsregister opnemen van de indicatie van het aantal 

arbeidsverhoudingen, met een aanduiding van de verhouding naar geslacht en arbeidsduur. Ook 

voor (de toelichting op) deze nadere regels dient te gelden dat zij voldoende inzicht gaan bieden 

in het belang van de opname van de (aanvullende) informatie en gegevens in het register. 

Eindoordeel 

Uit het voorgaande blijkt dat de toelichting de gevolgen voor de regeldruk volledig in beeld brengt. 

Het wetsvoorstel draagt bij aan de vermindering van regeldruk. Uit oogpunt van transparantie is 

meer inzicht in het belang van opname van de gegevens over de arbeidsverhoudingen gewenst.  

 

Alles overwegende adviseren wij u het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het 

vorenstaande rekening is gehouden. 

 

In de verwachting u hiermee van dienst te zijn geweest, 
Hoogachtend, 

 

w.g 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

                                                      
1 Deze is samengesteld uit vertegenwoordigers van afnemende overheden en ondernemingen. 


