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Hierbij doe ik u mijn reactie toekomen op de opmerkingen en vragen die de 
commissie Economische Zaken van uw Kamer – hierna: de commissie - heeft 
kenbaar gemaakt over de concept-kabinetsreactie op het Groenboek ‘De 
koppeling van ondernemingsregisters’.  
 
De commissie wijst erop dat de Europese Commissie de lidstaten heeft gevraagd, 
uiterlijk per 31 januari 2010 te reageren op het Groenboek. Dat is juist; op mijn 
verzoek heeft de Europese Commissie mij echter uitstel verleend in verband met 
de verplichting vooraf het parlement te consulteren. De Nederlandse reactie zal 
dus zeker nog worden meegenomen.       
 
De commissie vraagt of de koppeling van ondernemingsregisters voortvloeit uit 
een gebleken behoefte van ondernemers en zo nee, welke partij dan wel moet 
worden gezien als de belanghebbende. In het Groenboek wordt al gewezen op het 
belang van de koppeling van ondernemingsregisters om de lasten voor 
ondernemers te verminderen. Ondernemers zijn dan ook uitdrukkelijk 
belanghebbenden bij de koppeling van ondernemingsregisters. Er zijn bij het 
klachtenloket Solvit klachten bekend van Nederlandse ondernemers over 
problemen en onduidelijkheden rondom registraties van ondernemingen in andere 
lidstaten. Daarmee is dus ook duidelijk sprake van een gebleken behoefte bij 
ondernemers. Tot slot behoren ook andere partijen zoals consumenten en 
overheden tot de belanghebbenden omdat zij gemakkelijker en op eenduidige 
wijze de informatie over ondernemingen kunnen verkrijgen. 
 
Voorts informeert de commissie of Actal advies heeft uitgebracht over de relatie 
tussen de hoogte van de administratieve lasten voor bedrijven en het al dan niet 
koppelen van gegevens. Het antwoord daarop is ontkennend. Immers, voor de 
informatie die bedrijven moeten aanleveren aan het Nederlandse handelsregister 
maakt het in het geheel geen verschil of er een koppeling is tussen de nationale 
ondernemingsregisters.  
 
De koppeling van ondernemingsregisters brengt geen additionele kosten met zich 
mee. Veeleer zal sprake kunnen zijn van kostenbesparingen bij de 
registerhouders. Enkele daarbij in het oog springende opties zijn de lagere 
frequentie van de handmatige en dus dure informatieverstrekking via het Interne 
Markt Informatiesysteem, en de geautomatiseerde vertaling van stukken wanneer 
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er, liefst door middel van aanvullende regelgeving, vaste formats worden 
afgesproken voor formulieren en dergelijke.     
 
De suggestie die de commissie tot slot aandraagt om de term ’heeft grote 
toegevoegde waarde’ te vervangen door – bijvoorbeeld – ‘is van belang’, zal in de 
definitieve tekst van de kabinetsreactie worden overgenomen.  
 
 
 
 
 
 

(w.g.) Maria J.A. van der Hoeven 
Minister van Economische Zaken  
 
 
 
 


