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Stemmingen moties Lekken van privé- 
gegevens bij de Kamer van Koophandel 

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend 
bij het tweeminutendebat Lekken van privégegevens bij 
de Kamer van Koophandel, 

te weten: 

- de motie-Van Ginneken c.s. over het afschermen van 
vestigingsadressen als deze overeenkomen met het woon- 
adres (32761, nr. 210); 

- de motie-Rajkowski c.s. over het afschermen van woon- 
adressen op alle plekken in het Handelsregister (32761, nr. 
214); 

- de motie-Rajkowski c.s. over alleen de gemeente van het 
vestigingsadres in het Handelsregister kenbaar maken 
(32761, nr. 212); 

- de motie-Rajkowski c.s. over coulant omgaan met verzoe- 
ken van beroepsverenigingen om hen toe te voegen aan 
de lijst met bedreigde beroepsgroepen (32761, nr. 213); 

- de motie-Rajkowski c.s. over zorg dragen voor een veilige 
zone voor alle gedefinieerde beroepsgroepen (32761, nr. 
211); 

- de motie-Kathmann/Rajkowski over een opt-in zodat 
zelfstandigen zelf kunnen besluiten of hun privéadres 
openbaar wordt (32761, nr. 215); 

- de motie-Leijten over alleen op uitdrukkelijk verzoek 
woon- en vestigingsadres van een ondernemer openbaar 
publiceren als die aan elkaar gelijk zijn (32761, nr. 216). 

(Zie vergadering van 9 maart 2022.) 

De voorzitter: 
Aangezien de motie-Leijten (32761, nr. 216) is ingetrokken, 
maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit. 

De voorzitter: 
De motie-Kathmann/Rajkowski (32761, nr. 215) is in die zin 
gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Kath- 
mann, Rajkowski en Leijten, en luidt: 

Motie 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat voor veel ondernemers, zoals zzp'ers, 
het vestigingsadres gelijk is aan het woonadres; 

constaterende dat het niet standaard mogelijk is om het 
vestigingsadres af te schermen bij de Kamer van Koophan- 
del zodat de privacy van deze zelfstandigen niet geborgd 
is en dit tot onveilige situaties kan leiden; 

overwegende dat in het geval van vermoedelijke fraude of 
geschilbeslechting het mogelijk is dat het vestigingsadres 
individueel kan worden opgevraagd bij de Kamer van 
Koophandel; 

verzoekt de regering met een uitgewerkt voorstel voor een 
opt-in te komen zodat zelfstandigen waarbij het geregi- 
streerde vestigingsadres en woonadres van de ondernemer 
bij de Kamer van Koophandel gelijk zijn zelf kunnen 
besluiten of hun privéadres openbaar wordt gemaakt bij 
de Kamer van Koophandel, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Zij krijgt nr. 217, was nr. 215 (32761). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

In stemming komt de motie-Van Ginneken c.s. (32761, nr. 
210). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (32761, nr. 214). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze 
motie hebben gestemd, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (32761, nr. 212). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (32761, nr. 213). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rajkowski c.s. (32761, nr. 211). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, 
JA21, BBB, de PVV en Groep Van Haga voor deze motie 
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hebben gestemd en de leden van de fractie van FVD erte- 
gen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Kathmann c.s. 
(32761, nr. 217, was nr. 215). 

De voorzitter: 
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 
GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den 
Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, JA21, BBB, 
de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie 
hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA 
ertegen, zodat zij is aangenomen. 
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