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Eerste stap op weg naar een open handelsregister

24 NOVEMBER 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister van Economische Zaken Henk
Kamp onderzoek doet naar het openstellen van het handelsregister als open data. Dat volgt
uit de brede steun voor een motie van D66-Kamerlid Kees Verhoeven die vandaag ter
stemming kwam. In Nederland is, in tegenstelling tot landen als het Verenigd Koninkrijk,
België, Noorwegen en Denemarken, het handelsregister gesloten en zijn gegevens in het
register niet voor iedereen vrij toegankelijk. ‘Na jaren stilstand is dit een belangrijke stap op
weg naar een echt open handelsregister’, zegt Arjan El Fassed van Open State Foundation.
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Minister Kamp van Economische Zaken had de motie ontraden. ‘Het is een politieke beslissing
of wij dat wel of niet willen’, verklaarde hij vorige week in een debat met de Tweede Kamer.
Volgens de minister zou het beschikbaar stellen van de data een gat in de begroting slaan.

'Ervaringen in het buitenland laten zien dat het open en vrij toegankelijk maken van het
handelsregister goed is voor de economie, handel en innovatie', zegt El Fassed.
'Handelsregisters die gegevens als open data ontsluiten kosten belastingbetalers veel minder
dan gesloten registers, zoals het handelsregister in Nederland'.

In Engeland is dit jaar het Britse handelsregister vrij beschikbaar gesteld als open data. Het
Britse Companies House heeft met 170 miljoen organisaties, 3,5 keer zoveel ingeschreven
ondernemingen dan het Nederlandse handelsregister met 2,3 miljoen ingeschreven

https://www.gov.uk/government/news/launch-of-the-new-companies-house-public-beta-service
https://developer.companieshouse.gov.uk/api/docs/
http://openstate.pr.co/109981-open-state-roept-kabinet-op-tot-openstelling-handelsregister


organisaties. Toch is het Britse Companies House vijf keer goedkoper dan het handelsregister
in Nederland. Ook de Kruispuntbank van Ondernemingen in België is een goed voorbeeld hoe
een handelsregister ontsloten kan worden.

Het door de Tweede Kamer gevraagde onderzoek zou, wat Open State Foundation betreft,
juist daarom een vergelijkend onderzoek moeten zijn. Bovenal zullen inhoudelijke vragen
moeten worden beantwoord, zoals het type bestandsformaat, frequentie, dumps en de wijze
waarop privé adressen van zzp-ers afgeschermd kunnen worden. 

Volgens de motie, die steun kreeg van coalitiepartijen VVD en PvdA, dient Kamp de Kamer in
het voorjaar van 2016 te informeren over het onderzoek.

Open State roept kabinet op tot openstelling handelsregister
http://openstate.pr.co/109981-open-state-roept-kabinet-op-tot-openstelling-handelsregister
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"Na jaren stilstand is dit een belangrijke eerste stap op weg naar een echt open
handelsregister. Ervaringen in het buitenland laten zien dat het open en vrij
toegankelijk maken van het handelsregister goed is voor de economie, handel en
innovatie. Handelsregisters die gegevens als open data ontsluiten kosten
belastingbetalers veel minder dan gesloten registers, zoals het handelsregister in
Nederland."
— Arjan El Fassed, directeur Open State Foundation
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Open State Foundation bevordert digitale transparantie door het ontsluiten van open data en de ontwikkeling van
innovatieve en creatieve toepassingen te stimuleren.

Open State Foundation promotes digital transparency by unlocking open data and stimulates the development of
innovative and creative applications.
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