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Politieke context 

• In de loop van het voortraject heeft de TK zich tijdens debatten zeer 
betrokken getoond bij de privacybelangen van in het HR geregistreerde 
ondernemers. Dit heeft een aantal moties en toezeggingen opgeleverd, die 
zijn afgedaan met de brief van 21 april 2022 waarin u reageert op vragen en 
moties van de Tweede Kamer over de mate van openbaarheid van 
adresgegevens in het handelsregister. 

 

Juridische overwegingen 

• Met de implementatie van de Datavisie zijn wijzigingen van de 
Handelsregsiterwet (Hrw) en het Handelsregisterbesluit (Hrb) gemoeid.  

• Een eerste wijziging van het Hrb betreft publicatie van bestuursverboden en 
autorisatie van enkele additionele overheidsorganisaties tot het gebruik van 
afgeschermde HR-gegevens en het zoeken op natuurlijk personen. Dit voorstel 

zal voor de zomer van 2023 worden ingediend bij de Raad van State voor 
advies. Op de publicatie van bestuursverboden heeft de Autoriteit 
persoonsgegevens eerder negatief geadviseerd. Dit advies wordt niet 
nagevolgd, omdat met de sterkere privacybescherming in het HR een nieuwe 
situatie is gecreëerd. Dit veroorzaakt namelijk een vermindering van vrij 
beschikbare informatie die kan bijdragen aan weerbaarheid tegen fraude en 
criminaliteit. Om hiervoor te compenseren is informatie over 

bestuursverboden zeer waardevol. Bovendien is het registreren van een 
bestuursverbod met voldoende procedurele waarborgen omgeven omdat het 
vonnissen betreft die onherroepelijk zijn geworden. 

 
Financiële overwegingen 

• In de datavisiebrief van december 2021 is al geschetst dat de dekking van 
kosten van het HR middels tarieven op HR-informatieproducten onwenselijke 

gedragsprikkels veroorzaakt. Daarom is aangegeven dat voor de toekomstige 
financiering zou worden gekeken naar inschrijfvergoeding, een jaarlijkse 
bijdrage van geregistreerden, een bijdrage van (grote) afnemers van HR-data 
en indien nodig de rijksbijdrage.  

• De inschrijfvergoeding is per 1-1-2023 verhoogd naar €75 wat voor de korte 
termijn zorgt voor noodzakelijke kostendekking. 

• Het voorstel is vanaf 2025 een jaarlijkse bijdrage van ingeschrevenen en een 
aansluitvergoeding van (grote) afnemers te vragen. Hiervoor zijn nu 
aannemelijke bandbreedtes geïdentificeerd, waaruit tevens blijkt dat met deze 
tarieven een dekkende financiering kan worden verkregen.  

 

 

 

 
 




