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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 aan De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur 
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Betreffende wetsvoorstel: 
34687 
 
Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, 
alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in 
het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van 
Koophandel 
 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 11 juni 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 
Kamer.  
 
Verworpen amendementen 
Artikel II, onderdeel P 
13  14 (Futselaar) over bij AMvB aanwijzen van groepen die zonder vergoeding inzage 
kunnen krijgen in het handelsregister 
 
Indiener is van mening dat het handelsregister uit hoofde van het maatschappelijk belang 
inzichtelijk moet zijn voor onderzoekers die bijvoorbeeld misstanden proberen aan te 
tonen. Het register is de meest complete en uitgebreide verzameling van gegevens over 
eigendomsverhoudingen binnen en tussen bedrijven en vormt daarom een onontbeerlijke 
bron van informatie voor het maatschappelijk middenveld. Bestuursorganen zoals het 
Openbaar Ministerie hebben reeds laagdrempelige toegang tot het handelsregister en in 
uitzonderlijke gevallen hebben zij ook de mogelijkheid om te zoeken in gegevens omtrent 
de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen, gerangschikt naar natuurlijke 
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personen. Indiener hecht er waarde aan dat onderzoekers uit het maatschappelijk 
middenveld op een vergelijkbare manier toegang krijgen tot het handelsregister, zij het dat 
onverkort dient te worden voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
dat hiermee de toegang beperkt dient te zijn tot zoeken naar bedrijven en niet moet 
kunnen worden gezocht op personen. Laagdrempeligheid is hierbij tevens een belangrijk 
doel en indiener hecht er daarom waarde aan dat deze groepen kosteloos ofwel tegen 
gereduceerd tarief inzage krijgen.  
Met dit amendement wil indiener in artikel 50 van de Handelsregisterwet 2007 een lid 
toevoegen dat regelt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur groepen kunnen 
worden aangewezen die zonder vergoeding of tegen gereduceerd tarief inzage kunnen 
krijgen in het handelsregister (lid 7). Groepen die in ieder geval op deze wijze toegang 
zouden moeten krijgen tot het register zijn wat indiener betreft onderzoekers in dienst van 
wetenschappelijke en onderwijsinstellingen. Via een zogenaamde voorhangprocedure kan 
de Tweede Kamer nadat de regering een voorstel voor een algemene maatregel van 
bestuur heeft gedaan, daarover zelfstandig een oordeel vellen (lid 9). 
Verder wordt in lid 8 aan de Kamer van Koophandel de bevoegdheid verleend om in 
bijzondere gevallen tot vrijstelling, vermindering of teruggaaf van de vergoeding te 
besluiten. Daarmee wordt aangesloten bij artikel 110 van de Kadasterwet, waar deze 
bevoegdheid al bestaat voor de Dienst van het Kadaster. 
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en DENK 
 
Artikel II, onderdeel R, 
12 (Wörsdörfer) over het schrappen van de bepaling over het databankenrecht 
 
In het wetsvoorstel is een bepaling opgenomen waarin staat dat voor wat betreft het 
Handelsregister het databankenrecht wordt voorbehouden aan de Kamer van Koophandel 
(KvK). Juristen zijn het evenwel niet eens of de KvK op basis van de Databankenwet 
inderdaad databankenrecht heeft of niet. Het oordeel is daarover aan een rechter. In de 
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel en in antwoord op diverse vragen in de Nota 
naar aanleiding van het Verslag en het Nader Verslag wordt gesteld dat onderhavig 
voorstel een rol kan spelen bij het tegengaan van het door afnemers in bulk of herhaald en 
systematisch doorleveren van niet verrijkte gegevens uit het handelsregister, die worden 
gepresenteerd als handelsregistergegevens. Het opnemen van de bepaling over 
databankenrecht creëert dat recht evenwel niet; dat doet de Databankenwet. Naar de 
mening van de indiener verandert voorgestelde bepaling dan ook niks aan het antwoord op 
de vraag óf sprake is van databankenrecht. Desalniettemin geeft het opnemen van deze 
bepaling wel aan hoe de wetgever denkt over (de juridische noties omtrent) 
databankenrecht voor de KvK en gelet op de juridische discussie hierover acht indiener dit 
niet wenselijk. Derhalve het voorstel van de indiener om de bepaling over databankenrecht 
te schrappen. 
Verworpen. Voor: D66, de VVD en de SGP 
 
 


