


 

Nederland het voorbeeld van de ons omringende landen gaat volgen, zetten de 
ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie middels een wijziging 
van de Handelsregisterwet juist vele stappen achteruit.  
 
Ondanks dat de Algemene Rekenkamer heeft aanbevolen dat het kabinet zo min 
mogelijk tarifering toepast op het Handelsregister, maakt het kabinet in dit 
wetsvoorstel voor de Kamer van Koophandel een voorbehoud op het 
databankenrecht. En terwijl lagere overheden niet ‘direct’ meer betalen voor 
informatie uit het Handelsregister krijgen belastingbetalers en ondernemers de 
rekening twee keer. 
 
Met het monopoliseren van publieke informatie verstoort de Kamer van Koophandel 
de markt. Ze monopoliseert deze informatie waardoor bedrijven, ondernemers en 
anderen niet eenvoudig over gegevens kunnen beschikken uit het Handelsregister.  
 
Daarom dringen wij er bij het kabinet op aan om het Handelsregisterwet uit 2007 te 
moderniseren. Het Handelsregister moet als basis register authentiek en publiek 
toegankelijk zijn. Juist het openstellen van de data opent de weg naar innovatie, 
versterkt de economie en verbetert de handel. 
 
2. Maak aanbestedingen openbaar 
 
Er gaat nogal eens wat mis met aanbestedingen. Aanbestedingen en gunningen 
horen bij een open democratisch proces. Om concurrentie aan te moedigen en 
nepotisme tegen te gaan moeten aanbestedingen zo transparant en breed mogelijk 
uitgezet kunnen worden. Zo heeft iedereen de kans om opdrachten uit te voeren die 
bekostigd worden uit publieke middelen, voor de beste prijs en de beste kwaliteit. 
Daarnaast zijn transparante gunningen een voorwaarde om een 
aanbestedingsproces te controleren en geeft dit inzicht in de daadwerkelijke 
uitgaven van de overheid. 
 
Terwijl de Europese Unie alle aanbestedingen en gunningen reeds als open data 
ontsluit, worden op rijksniveau alleen de laatste 25 aanbestedingen door TenderNed 
als open data ontsloten. Op decentraal niveau zijn aanbestedingen praktisch 
onvindbaar, laat staan toegankelijk. Met open aanbestedingsdata kunnen 
programmeurs en ontwikkelaars apps en toepassingen maken die bedrijven en 
ondernemers eenvoudiger en sneller op de hoogte stellen van aanbestedingen. 
Daarnaast geeft open data over gunningen inzicht en controle op de daadwerkelijke 
opdrachten die voortvloeien uit de aanbestedingen.  
 
3. Zorg voor beter aanbod en kwaliteit open data 
 
Nederland heeft zich in 2011 aangesloten bij het Open Government Partnership 
(OGP), met een eigen Actieplan Open Overheid. Elke twee jaar komt er een nieuw 
actieplan. Voor het nieuwe actieplan 2016-2018 zijn concrete, meetbare en 
tijdgebonden doelen vereist. Open data, actieve openbaarheid en de nieuwe Wet 




