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KVK: het leven van ondernemers makkelijker maken

Veilig en gemakkelijk ondernemen

Beste publieke uitvoerder/
dienstverlener

Zo makkelijk en veilig  
mogelijk zakendoen

Hoogste
waardering

(binnen publieke
uitvoerders)

Ondernemers op een snelle  
en toegankelijke manier 

precies de juiste informatie 
of hulp bieden op hun 

vraagstukken

Met minste 
inspanning en 

hoogst mogelijke
toegankelijkheid

Vanuit onze expertise en data 
in de vraag en behoefte van

ondernemers voorzien

Tegen zo 
laag mogelijke

uitvoeringskosten

Gewaardeerde ‘adviseur’ 
voor ondernemers

Zo snel en toegankelijk mogelijk  
gepersonaliseerde ondersteuning  

op maat bieden

Wendbare organisatie met de juiste competenties, 
ICT-fundament en efficiënte bedrijfsvoering

• Digitale productvernieuwing

•  Veilig zakendoen via Handelsregister en  

introductie Handelsregister-app

•  Waardering bij ondernemers gestegen  

en bereik constant gebleven ten opzichte van 2016

• Open innovatieplatform AddVentured geïntroduceerd

• ONSplein Rotterdam geopend

•  Nieuwe campagnes, zoals KVK Comeback-lijn  

en Startersdag4Kids

•  Publiek-private projecten zoals nlgroeit en  

Bruisende Binnensteden

• Versterking performance en risk management

• In 2017 rechtmatigheid binnen de norm

• Positief financieel resultaat

• Investeren in nieuwe skills medewerkers 

Hoofdpunten 2017 Onze Koers
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KVK: het leven van ondernemers  
makkelijker maken

Veilig en gemakkelijk ondernemen

1.  Dit is onze koers

Onze missie 

‘Het leven van ondernemers zo makkelijk mogelijk maken met zinvolle informatie’. 

Dat is de missie van KVK. Vanuit de basis die we de afgelopen vier jaren hebben 

gelegd, willen we doorgroeien naar een hooggewaardeerde publieke dienstverlener in 

Nederland. We willen ondernemers nog beter helpen om makkelijk en veilig zaken te 

kunnen doen. Dit gaan we doen met toegankelijke dienstverlening die altijd en overal 

beschikbaar is en afgestemd op het type ondernemer en de groeifase van het bedrijf. 

Onze digitale strategie (digital & mobile first) is hierbij leidend. Om te bepalen of we in 

onze missie slagen, meten we continu het bereik (aantal ondernemers dat van onze 

diensten gebruikmaakt) en de waardering (mate waarin ondernemers onze diensten 

van waarde vinden).

Vanuit dit perspectief gaan we in de nabije toekomst onder meer de verplichte 

registratiediensten volledig digitaal aanbieden. Hiermee willen we een substantiële 

stijging in de waardering bereiken. Voor onze informatie- en adviestaak koersen 

we op een beduidend groter bereik onder ondernemers. Op basis van de 

ondernemersbehoeften leveren we binnen ons wettelijke kader onze diensten zo veel 
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mogelijk integraal aan. We zetten het Handelsregister mede in als bron voor onze 

informatie- en adviestaak.

Om op een moderne en effectieve manier te kunnen voldoen aan de actuele 

ondernemersbehoeften, maakt KVK een transformatie door die is ingezet in 2014. Dit 

had en heeft grote gevolgen voor de organisatiestructuur en -cultuur, de governance, 

de bedrijfsvoering én het vereiste medewerkersprofiel.

Onze directe relatie met de ondernemer 

We werken direct vanuit onze belangrijkste klant: de ondernemer. Nieuwe 

diensten ontwikkelen we alleen op basis van aangetoonde en gemeten 

ondernemersbehoeften. We stemmen onze dienstverlening steeds beter af op 

de specifieke ondernemerssegmenten (starters, zzp, klein mkb, groot mkb en 

corporate accounts). Op termijn willen we via intelligente CRM-systemen, big data 

en digitale technologie toe naar persoonlijk maatwerk. Dat leidt er toe dat KVK een 

fundamentele rol kan spelen in het samen met andere dienstverleners faciliteren 

van alle transacties die de ondernemer met de overheid doet (zoals vergunnings- en 

subsidieaanvragen). Afgestemde, integrale dienstverlening dus, om het makkelijker te 

maken voor de ondernemer. Een voorbeeld hiervan is het Digitale Ondernemersplein.

Onze nieuwe diensten 

Het online kanaal is ons belangrijkste servicekanaal voor de makkelijke en snelle 

toegang tot zowel verplichte registratiediensten als informatie en advies. Van 

een multichannel benadering (online/telefonisch/fysiek) bewegen we naar een 

omnichannel aanpak. Dit betekent dat we elk klantcontact, ongeacht aard, inhoud 

en kanaal, gaan inzetten om proactief en op maat het leven van ondernemers 

makkelijker te maken. Om dit mogelijk te maken, zijn we gestart met vernieuwing van 

ons CRM-systeem. 

Nieuwe diensten en producten creëren we steeds meer sámen met ondernemers. 

Dit doen we met nieuwe werkmethodes, zoals Agile werken volgens Scrum, via 

ons Innovatielab (hackathons) en co-creatie met onder meer startuporganisaties. 

Verder helpen de Regionale Raden en de Centrale Raad ons om focus te houden op 

onze missie en de consequenties daarvan voor ons (toekomstige) producten- en 

dienstenportfolio.

Bovenstaande aanpak heeft in de afgelopen vier jaar geleid tot een forse 

productvernieuwing. Een voorbeeld van deze ontwikkeling is de hybride Startersdag 

waarbij we via een combinatie van online én fysiek meer bereik hebben gerealiseerd. 

Andere succesvolle voorbeelden zijn de KVK Connect-app, KVK TrendZetter, de 

chatfunctie, hackathons, webinars, MOOC’s (massive open online courses), de 

Locatiescan en KVK Krachtmeting. Als één landelijke organisatie kunnen we 

nog beter dan voorheen regionale stimuleringsinitiatieven, nieuwe diensten en 

voorlichting, uniform én met een groter bereik en impact organiseren. Voorbeelden 

daarvan zijn publiek-private samenwerkingsverbanden zoals nlgroeit en Bruisende 

Binnensteden. Met ONSplein in Rotterdam waarmee we een geheel nieuwe beleving 

van onze diensten bieden, hebben we dit jaar onze fysieke dienstverlening een 

nieuwe impuls gegeven. Hiermee willen we ontdekken waar, in combinatie met en 

aanvullend op online diensten, nog behoefte is aan de fysieke ontmoeting tussen 

ondernemers in de regio. Afhankelijk van de resultaten van deze pilot besluiten we of 

we dit concept uitrollen naar de rest van Nederland. 

Ondernemersplein.nl: overheidsinformatie voor 
ondernemers  
Op Ondernemersplein.nl staat alle informatie van de (semi-)overheid 

die een ondernemer nodig heeft om te ondernemen, van wetgeving tot 

belastingregels en van subsidies tot branche-informatie. Hierdoor vinden 

ondernemers sneller wat ze zoeken en houden meer tijd over om te 

ondernemen. Ondernemersplein.nl is een initiatief van het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat, KVK, de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, de Belastingdienst, CBS, RDW en UWV.
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Ons nieuw medewerkersprofiel 
Door deze nieuwe strategie en werkwijze, zijn voor onze medewerkers andere 

vaardigheden en competenties belangrijk geworden. Ook de outputgerichte 

aansturing vergt een ander profiel. Daarom zijn we in de afgelopen vier jaar intensief 

gaan om-, her- en bijscholen. Deze ontwikkeling vordert maar is nog niet klaar en 

neemt nog een aantal jaren in beslag. In 2021 heeft 70% van de medewerkers een 

online-gerelateerde functie. Om de vereiste vaardigheden en competenties in huis te 

hebben en te houden, zetten we hiervoor een strategische personeelsplanning in. Om 

de juiste competenties in huis te ontwikkelen, hebben we geïnvesteerd in specifieke 

opleidingsprogramma’s voor bijvoorbeeld e-adviseurs, toptalenten, nieuw leiderschap, 

professioneel accountmanagement en projectmanagement. De stafafdelingen zijn 

verder geprofessionaliseerd met het oog op een moderne inrichting van onder meer 

risicomanagement, performancemanagement en portfoliomanagement. Voor een 

aantal sleutelposities zoals het ontwikkelen van nieuwe online diensten, hebben we 

extern talent aangetrokken.

Met onze omslag van een offline naar een online organisatie, kunnen we veel meer 

ondernemers van dienst zijn. Tegelijkertijd hebben we het werknemersaantal met een 

kleine zevenhonderd fte afgebouwd in vier jaar tijd. Via ons Mobiliteitscentrum heeft 

het grootste deel daarvan met onze ondersteuning een baan buiten de organisatie 

kunnen vinden. Als zorgvuldige en betrouwbare werkgever nemen we onze 

verantwoordelijkheid om mensen van werk naar werk te begeleiden.

Via personeelsmetingen en andere indicatoren zoals ziekteverzuim, weten we goed 

wat er onder de medewerkers speelt en houden we voortdurend de vinger aan de 

pols. Dit is cruciaal. We hebben namelijk te maken met onderdelen in de organisatie 

die groeien, zoals de online dienstverlening, en onderdelen die krimpen, zoals onze 

front- en backoffice.

Onze nieuwe bedrijfsvoering 

In de eerste jaren na de fusie hebben we vooral de nadruk sterk gelegd op het 

in control blijven bij de samenvoeging van veertien organisaties tot één grote, 

professionele resultaat gestuurde organisatie. De grotere schaal vereiste het inrichten 

van geheel nieuwe processen en competenties. Voorbeelden daarvan zijn audit- & 

riskmanagement, sturing op basis van KPI’s, professioneel projectmanagement en 

accountmanagement, productmanagement en portfoliomanagement. De afgelopen 

jaren hebben we vol ingezet op deze vereiste professionaliseringslag. 

Er heeft sterkere en kritischere sturing plaatsgevonden op investeringsplannen. Door 

investeringen die wel begroot waren maar niet uitgevoerd zijn, boekten we in de 

eerste drie jaren betere financiële resultaten dan verwacht. Met name het afgelopen 

jaar hebben we aanzienlijke vooruitgang geboekt in de ontwikkeling en aansturing 

van projecten en programma’s. Nieuwe methoden zoals Devops (Development en 

Operations) en het werken met het Agile Maturity Framework zijn nu geïntroduceerd. 

Zodoende hebben we in 2017 belangrijke en noodzakelijke projecten kunnen 

uitvoeren.

“ Met onze omslag van een offline naar een 
online organisatie, kunnen we veel meer 
ondernemers van dienst zijn.”
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Uitdagingen voor de komende jaren zijn er genoeg. We willen vooral het bereik 

van niet verplichte diensten fors verhogen. Vooral nieuwe, makkelijke en slimme 

online diensten gaan hiervoor de basis leveren. Het Handelsregister, pijler van 

onze dienstverlening, biedt ons nieuwe mogelijkheden om in brede zin de (online) 

identiteit van ondernemers te beheren. Uitgangspunt daarbij is dat we ondernemers 

naast gemak zo veel mogelijk zekerheid gaan bieden in het digitale en zakelijke 

economische verkeer. De afweging tussen gemak en fraudepreventie en het belang 

van de privacy, heeft daarbij onze voortdurende kritische aandacht.

Evaluatie wet Kamer van Koophandel 
In 2017 heeft het bureau AEF een evaluatie uitgevoerd van de uitvoering van de 

wet KvK door de nieuwe organisatie. Deze evaluatie geeft een beeld van de wijze 

waarop de transitie naar de nieuwe KVK is aangepakt en de nieuwe missie en visie 

zijn geëffectueerd. In het algemeen heeft de evaluatie van AEF een positieve teneur. 

AEF constateert dat de transitie goed is aangepakt. Er is een nieuwe organisatie KVK 

neergezet. Op basis van een consistente visie en consequente uitvoering daarvan is 

de opdracht die in de transitie besloten lag effectief gerealiseerd. 

In de loop van het voorjaar 2018 krijgt deze evaluatie een politieke behandeling in de 

Tweede Kamer.

De Raad van Bestuur

Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur 

Rob Coolen, lid Raad van Bestuur 

Henk ten Cate, lid Raad van Bestuur 

Monique Smeijers, lid Raad van Bestuur a.i. 
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Onze maatschappelijke opdracht,  
vastgelegd in wettelijke taken
 
1.  Beheren van het Handelsregister 

We beheren registratie- en mutatieprocessen in het Handelsregister.  

Dit is cruciaal voor de rechtszekerheid in het economisch verkeer.

2.  Inrichten en beheren van Ondernemerspleinen – zowel digitaal als fysiek 

We bieden de ondernemer één samenhangende toegang tot alle relevante 

informatie en partijen waar ondernemers mee te maken hebben.

3.  Het geven van inlichtingen 

We bieden ondernemers algemene informatie aan over het starten en 

runnen van een bedrijf, omdat het van belang is dat er een onafhankelijke, 

betrouwbare bron van informatie is.

4.  Het geven van voorlichting 

We leveren ondernemers informatieproducten op economisch en juridisch 

gebied en helpen zo de ondernemers op weg in relevante wet- en regelgeving.

5.  Innovatiestimulering 

We adviseren ondernemingen over innovatieve ontwikkelingen.  

We begeleiden ondernemers en potentiële ondernemers bij het ontwikkelen 

en implementeren van innovaties.

6.  Regiostimulering 

We bevorderen regionale onderzoeken, overleggen en 

samenwerkingsvormen.

7.  Exportdocumenten 

We leveren ondernemers documenten en faciliteiten voor internationaal 

ondernemen.
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2. Dit doen we voor 
ondernemers

Vraaggestuurd werken 

KVK baseert haar producten- en dienstenaanbod op behoeften van ondernemers. 

Via onderzoek krijgen we zicht op deze behoeften. De vijf Regionale Raden en de 

Centrale Raad hebben een prominente rol bij de totstandkoming van ons producten- 

en dienstenprogamma. Aan het begin van het jaar bespreken we met de Raden welke 

onderzoeken nodig zijn om de behoeften van ondernemers scherp op het netvlies te 

krijgen. Dit onderzoek voeren we per segment uit. In het voorjaar vragen we de Raden 

ons te adviseren over genoemde behoeften. Vervolgens werken we in de zomer 

Ondernemers op een snelle en
toegankelijke manier precies  
de juiste informatie of hulp  

bieden op hun vraagstukken

Vanuit onze expertise en data 
in de vraag en behoefte van

ondernemers voorzien

Gewaardeerde ‘adviseur’ voor ondernemers

Zo snel en toegankelijk mogelijk gepersonaliseerde 
ondersteuning op maat bieden

aan ons activiteitenplan, dat we daarna ter advisering aan de Regionale en Centrale 

Raden voorleggen. Uiteraard houden we ontwikkelingen in de markt die vragen om 

relevante producten en diensten in de gaten. We vragen de Raden regelmatig ons te 

adviseren over in ontwikkeling zijnde producten en diensten.

Productontwikkeling voor en met ondernemers 

Per segment bepaalt KVK de prioritaire kernbehoeften. Vanuit deze behoeften 

ontwikkelen we producten en/of diensten die hieraan invulling geven, met een zo 

groot mogelijke bijdrage aan bereik en waardering.

Naast deze productontwikkeling op basis van klantbehoeften, ontwikkelt het KVK-

InnovatieLab producten op basis van kansen die nieuwe technieken zoals blockchain 

bieden. Ook het combineren van data van verschillende publieke aanbieders biedt 

mogelijkheden. Een voorbeeld daarvan is de Locatiescan. Zodra een eerste versie 

is opgeleverd (proof of concept, minimum viable product) doen we klantonderzoek, 

voordat we het breder in de markt zetten. Zo jagen we productvernieuwing extra aan.

KVK realiseert producten en diensten zo veel mogelijk in co-creatie met ondernemers. 

Digitalisering van de dienstverlening is hierbij een noodzakelijke voorwaarde. Zo 

zijn vernieuwende digitale producten als KVK Connect of de Bedrijvenradar in het 

afgelopen jaar ontstaan. Ook hebben we de HR-app doorontwikkeld waardoor 

ondernemers nu - conform de toezegging door toenmalig minister Kamp – jaarlijks 

dertig keer gegevens uit het Handelsregister kunnen opvragen en inzien, inclusief hun 

eigen gegevens.

Digitalisering betekent niet dat alle face-to-face en telefonische dienstverlening 

overbodig wordt. Deze moet vooral ingezet worden op die momenten in de  

klantreis dat digitale dienstverlening alleen niet voldoende is. Dat geldt bijvoorbeeld 

voor de startfase van een onderneming, of wanneer er sprake is van cruciale fasen in 

de levenscyclus van een bedrijf (groei, betreden van buitenlandse markten, financieel 

zwaar weer). Dat is de reden dat in het afgelopen jaar substantieel is geïnvesteerd in 

de vernieuwing van ONSplein Rotterdam.

2.1 Werken vanuit ondernemersbehoefte
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Handelsregisterinformatieproducten 

Binnen ons aanbod maken we een onderscheid tussen Handelsregister-

informatieproducten (HRIP) en informatieproducten en adviesproducten (I&A). Beide 

zijn relevant voor ondernemers. Bij HRIP producten staan het gebruiksgemak en het 

aansluiten op de bestaande bedrijfsprocessen binnen een onderneming centraal. 

Deze producten leiden vooral tot een hogere klantwaardering. Voorbeelden van 

dergelijke producten zijn de vernieuwing van de HR-dataservice en de introductie van 

de API.

Bij I&A-producten en diensten gaat het er vooral om deze relevanter te maken door 

een groter bereik en een hogere klantwaardering. Deze insteek hebben we gekozen bij 

de introductie van nieuwe producten als de Krachtmeting of de doorontwikkeling van 

het Geldboek.

Overall stijgt de relevantie ook als producten meer in samenhang worden 

aangeboden (productafname dichtheid en conversie). Ook hieraan hebben we in het 

afgelopen jaar hard gewerkt, bijvoorbeeld door het inrichten van klantreizen voor 

groepen ondernemers (te beginnen bij starters en zzp’ers) en door rondom een event 

of bijeenkomst relevante vervolgproducten aan te bieden.

OnderNemerSplein (ONSplein) 

Ondernemers hebben soms behoefte om andere ondernemers en publieke 

dienstverleners fysiek te ontmoeten. Via de ONSpleinen biedt KVK samen met  

20 partners een one-stop-shopping formule aan ondernemers. Daarmee geven we 

invulling aan een wettelijke taak. In 2017 zijn we een pilot gestart waarbij we het 

ONSplein Rotterdam ingrijpend hebben vernieuwd. Deze vernieuwing betrof zowel 

inrichting als dienstverlening en was een co-creatie tussen ondernemers, KVK en 

Rotterdamse partners (gemeente Rotterdam, UWV, RVO en Belastingdienst). 

Nederland telt vijf ONSpleinen (Amsterdam, Rotterdam, Arnhem, Eindhoven en 

Groningen), waarbinnen KVK partners onder regie samenwerken. In 2017 zijn de 

pleinen bezocht door 20.000 ondernemers. Het vernieuwde ONSplein Rotterdam is 

op 29 juni door toenmalig minister Kamp geopend.
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Dit doen we voor starters 
 
�•��Op�het�juiste�moment�aanbieden�van�specifieke�en�relevante�informatie�over�

ondernemerschap, passend bij het type starter en de fase in de klantreis. 

•  Faciliteren van contacten om kennis en ervaringen te delen en/of op te doen 

van soortgelijken en/of ervaren ondernemers.

•��Zelfreflectie�op�ondernemersvaardigheden.

 

Bron:�Ondernemersbehoeften�starters�gedefinieerd�op�basis�van�objectief�

onderzoek dat ter advisering en bespreking aan de Centrale Raad en  

Regionale Raden is voorgelegd.

Startersdynamiek 2017 (zzp, mkb, grootbedrijf  
en parttime bedrijven) 
Totaal starters: 188.052 
 
Sectoren met meeste starters: 
1. Zakelijke diensten 
2. Detailhandel 
3. Bouw

Starters 

Het beginnen van een eigen onderneming wordt steeds gebruikelijker in Nederland. 

De startende ondernemers vormen een relatief heterogene groep. Het grootste deel 

zijn zzp’ers die vanuit huis werken. Binnen de groep van latente en actieve aspirant-

ondernemers is er qua informatie- en adviesbehoefte een grote variatie. 
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Startersdag4Kids 
Twee van de belangrijkste 

voorwaarden voor succesvol 

ondernemerschap zijn de wil en de 

vaardigheden van de ondernemer 

zelf. Gedrevenheid is belangrijk 

voor de groei van ondernemers, 

en om die te ontwikkelen moet 

je zo vroeg mogelijk beginnen. 

We zijn ervan overtuigd dat het 

ontdekken en ontplooien van 

talent en het ontwikkelen van 

een ondernemende houding bij 

jongeren een grote rol spelen in een succesvolle toekomst later als ondernemende 

werknemer of baanbrekende ondernemer. KVK deelt haar expertise daarom 

graag met jongeren en wil hen al in een vroeg stadium vertrouwd maken met het 

ondernemerschap. Ook ten opzichte van ouders, opvoeders en leerkrachten willen we 

het belang van ondernemerschap en het opdoen van ondernemersvaardigheden naar 

voren brengen. Hen willen we informeren over wat er bij komt kijken als hun kind een 

eigen bedrijf wil starten. Het aantal jongeren met een eigen zaak tot achttien jaar is 

de afgelopen vijf jaar gestegen met 54% naar 2.395. 

 

Op 4 november 2017 organiseerden we samen met onze partners in de Jaarbeurs 

Utrecht daarom de Startersdag4Kids. Tijdens deze dag boden we kinderen op 

een verantwoorde wijze een programma dat past bij hun belevingswereld. Het 

programma bevatte veel activiteiten, gericht op doen, leren en ontdekken. Onze 

partners hierbij waren de Rabobank, Belastingdienst, The Brave Box, Studio Kiem, de 

Tubeschool, Quince Amsterdam, The Pitch Academy, Gemeente Utrecht, The Missing 

Chapter Foundation, CoderDoJo, Toverland, Frietboutique en de Jaarbeurs.

De Startersdag4Kids kreeg een waardering van 8,9 en een NPS van +50. De dag 

kreeg landelijk en regionaal veel media aandacht.

Startersdag 

Tijdens Startersdagen krijgt de startende ondernemer een goed overzicht van 

wat er allemaal komt kijken bij het beginnen van een onderneming. Starters 

kunnen informatie en advies inwinnen bij zowel KVK-medewerkers als via een 

uitgebreid netwerk van publieke en private dienstverleners. De editie die we in 2017 

organiseerden in Eindhoven, Groningen en Utrecht, was de hoogst gewaardeerde  

tot nu toe. 

Het online programma liet een NPS van +36 zien en het fysieke evenement kreeg 

een score van +28. Als rapportcijfer kreeg de Startersdag respectievelijk een 8.2 

en 8.0. Met een score van 8.2 scoorde het livestreamprogramma opvallend hoog. 

Deelnemers van het online programma gaven aan dat het programma een goede 

afwisseling van theorie en praktijkverhalen bevatte. Zij waardeerden de mogelijkheid 

tot terugkijken van presentaties en directe beantwoording van vragen via de chat. 

Deelnemers aan het fysieke programma gaven onder meer aan dat er op één plek 

een goede introductie tot essentiële onderwerpen werd gegeven, met een nuttige 

informatiemarkt en inspiratie voor vervolgstappen. 

In totaal waren er ruim 11.000 bezoekers, waarvan 6.000 fysiek en 5.548 online. In 

de weken na de Startersdag werd de terugblik nog ruim 5.000 keer bekeken. Van de 

bezoekers gaf 91% aan bruikbaar advies te hebben ontvangen en liet 83% weten door 

het evenement te weten welke stappen ze moeten zetten om goed van start te gaan. 

Zowel jong als oud was vertegenwoordigd en van de deelnemers was ruim 97% een 

echte (pré)starter. 

“  Ik was aanwezig op de Dag van de 
inspiratie en ik heb KVK van een heel 
andere kant gezien.”
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Angel Island 

Het doel van Angel Island is het verbinden van startups met Angels (investeerders). 

Toegang tot alternatieve financiering (zoals Business Angel-financiering) wordt 

immers steeds belangrijker voor deze startups. Samen met de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

hebben we Angel Island voor de tweede maal actief ondersteund. Dit deden we onder 

meer door inhoudelijke sessies aan te bieden en door als klankbord te fungeren voor 

de organisatie. Daarnaast heeft KVK vanuit het Business Angel-programma een 

socialmedia-campagne gevoerd. Dit heeft bijgedragen aan meer bekendheid voor 

deze financieringsvorm en de promotie van het Angel Island-evenement als  

onderdeel van de Amsterdam Capital Week. 

Het Klokhuis en KVK slaan handen ineen 

Een tweede initiatief gericht op jongeren was de samenwerking met 

jeugdprogramma Het Klokhuis (NTR). In mei 2017 lanceerden we samen een 

crossmediaal project over ondernemen. Een webshop, een eigen ontbijtservice, een 

oppascentrale; steeds meer kinderen beginnen een eigen onderneming. Hoe doe je 

dat eigenlijk, een bedrijf opstarten en runnen?

Het project bestond onder meer uit een 9-delige serie van Het Klokhuis over 

Ondernemen, een doe-boek en een evenement: het Klokhuis Onderneemt Backstage. 

Tijdens deze landelijke ‘Open Bedrijven Dag’ openden 120 bedrijven hun deuren. Meer 

dan 1.300 kinderen namen er een kijkje. Naar de televisieserie keken wekelijks tussen 

de 200.000 en 300.000 kijkers per aflevering, nog afgezien van Schooltv kijkers.
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Zo’n vierhonderd startups en investeerders bezochten de bijeenkomst. Hierdoor 

is een beter beeld ontstaan van de behoefte van startups en Angels en zijn er vele 

relevante verbindingen tussen ondernemers en Business Angels ontstaan.  

Voor zowel KVK als Angel Island kreeg het evenement via verschillende media een 

goed bereik. Het evenement vond op 26 september plaats op het eiland Pampus,  

nabij Amsterdam.


KVK Comeback-lijn 

KVK helpt ondernemers bij de start of groei van hun bedrijf. Ze weten echter vaak 

niet dat we er óók voor ze zijn als ze in zwaar weer zitten. En dat is juist het moment 

waarop ze onze ondersteuning goed kunnen gebruiken. Voor deze ondernemers 

staan wij klaar met de Comeback-lijn. Juist in zo’n moeilijke periode wil KVK 

ondernemers helpen om weer te werken aan een mooie toekomst en om er sterker 

uit te komen. We hebben de Comeback-lijn op 23 november 2017 geïntroduceerd via 

een uitgebreide mediacampagne die een grote landelijke aandacht opleverde. De lijn 

is gedurende een week 24 uur per dag bereikbaar geweest. Sinds de introductie wordt 

er veelvuldig gebeld door ondernemers die in moeilijkheden zitten. De Comeback-

lijn is te raadplegen via www.kvk.nl/comeback en telefonisch via 0800-1014. De 

campagne heeft ook bijgedragen om het taboe rond dit thema te doorbreken. 

 

Geldboek voor ondernemers 

Uit onderzoek van KVK in 2016 bleek dat de helft van alle ondernemers in Nederland 

onzeker is over zijn financiële kennis. Ruim de helft van de zzp’ers (52%) en bijna 

twee derde van de mkb’ers (62%) gaf aan in de drie jaar daarvoor geconfronteerd 

te zijn met een ongewenste financiële situatie. Toch betrekken ruim vier op de tien 

ondernemers geen extra steun bij hun financiën en administratie.  

 

Het Geldboek voor ondernemers biedt hulp door specifieke informatie voor 

(startende) ondernemers te bundelen. Daarbij gaat het om geldzaken, het vinden 

van financiering, administratie en belastingen. In 2017 bracht KVK de tiende editie 

uit, waarin nu ook informatie is opgenomen over inkomen bij arbeidsongeschiktheid 

en pensioen. In het afgelopen jaar is het Geldboek voor Ondernemers 222.042 

gedownload. Het Geldboek is een gezamenlijke uitgave van KVK, Nibud en 

Zuidweg&Partners.
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KVK Krachtmeting 

Veel starters worstelen met de vraag of zij gaan slagen als ondernemer. Met KVK 

Krachtmeting krijgen zij reflectie op hun ondernemersvaardigheden. Via een online 

test krijgen ze 23 gerichte vragen over ondernemerschap, marketing, netwerken 

en financiën. Als resultaat ontvangen ze een persoonlijke rapportage waarin ze 

vergeleken worden met een benchmark van 1.500 ondernemers. Per thema wordt 

hierin aangegeven hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen. Daarbij verwijzen we 

gericht naar passende KVK-producten en -diensten. De doelgroep is nauw betrokken 

bij de ontwikkeling van de test.

KVK Krachtmeting staat online sinds 23 maart 2017 (www.kvk.nl/krachtmeting), 

is sindsdien erg succesvol en wordt ook zeer goed gewaardeerd door deelnemers. 

Eind 2017 heeft KVK Krachtmeting bijna 100.000 clicks opgeleverd, waarmee 

de doelstelling qua bereik van dit jaar ruim is behaald. Ruim 87% van de 2.200 

gebruikers van de Krachtmeting geeft aan deze test aan te bevelen aan andere 

ondernemers.

“ Veel gebruikers van de  
KVK Krachtmeting bevelen deze test  
aan andere ondernemers aan.”
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Dit doen we voor zzp’ers 
 
 •  Tijdige en relevante (overheids)informatie (met name over gewijzigde wet- en 

regelgeving) vertaald naar de praktijk van de zzp’er. 

•  Voorlichting over effectief samenwerken en daarbij van elkaar leren en faciliteren 

van het leggen van relevante contacten om samenwerken en uitwisselen van 

kennis te stimuleren. 

•  Ontwikkeling van vaardigheden voor ondernemerschap, verkoop en netwerken. 

In het bijzonder kennis en vaardigheden op het gebied van geldzaken en de 

organisatie daarvan en kennis en inzicht over het bestrijden van cybergevaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:�Ondernemersbehoeften�zzp’ers�gedefinieerd�op�basis�van�objectief�

onderzoek dat ter advisering en bespreking aan de Centrale Raad en Regionale 

Raden is voorgelegd.

Dynamiek zzp 2017 (fulltime en parttime)

Totaal: 1.162.562 
Starters: 146.064 
Stoppers: 82.008

Zzp 

Nederlanders werken steeds vaker in flex-vorm en eind 2017 telt Nederland ruim 

1 miljoen zzp’ers. Dit varieert van fulltime zzp-schap tot een vorm van deeltijd zzp 

in combinatie met een (tijdelijk) dienstverband bij een werkgever. Bij deze groep 

bepalen ondernemersvaardigheden in belangrijke mate het succes. Vaak blijkt dat 

de financiële problemen worden veroorzaakt door weinig kennis van geldzaken bij de 

ondernemer of een slechte organisatie daarvan.
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KVK Connect  
Voor zzp’ers is het handig om hun netwerk altijd bij de hand te hebben. Samen met 

hen bouwen we daarom aan KVK Connect. Met deze app komen zzp’ers gemakkelijk 

in contact met andere zelfstandigen en hun bedrijf. Via de app kunnen ze zich 

ook vergelijken met branchegenoten en actueel ondernemersnieuws ontvangen. 

KVK Connect is alleen beschikbaar voor zzp’ers die staan ingeschreven in het 

Handelsregister. 

KVK Connect is een MVP (minimum viable product, vroege testversie) en voortdurend 

in ontwikkeling. Via de feedback van zzp’ers verbeteren we de app. Eind 2017 hadden 

al ruim achtduizend zzp’ers hun profiel in KVK Connect gezet.

Actieve benadering via pilot Klantfocus 

Ondernemers in het micro-mkb (twee tot tien medewerkers) hebben behoefte aan 

praktische informatie en advies. Dit ontvangen ze graag via e-mail of persoonlijk 

contact. Veel ondernemers in dit segment zijn echter nog onbekend met de 

dienstverlening van KVK, zoals het informatie- en adviescentrum (KIA) en de 

nieuwsbrieven. Met Klantfocus benaderen we deze ondernemers telefonisch om hun 

gegevens in het Handelsregister te kunnen actualiseren. Daarbij maken we gebruik 

van de gelegenheid om KVK nieuwsbrief onder de aandacht te brengen. We zijn in 

november 2017 gestart met Klantfocus in de vorm van een pilot. Hierbij hebben 

tien medewerkers in twee maanden tijd twaalfduizend bedrijven bereikt. Dit heeft 

geresulteerd in de gegevensactualisering bij 40% van deze bedrijven. Bijna 30% bleek 

interesse in de KVK-nieuwsbrief te hebben.

Locatiescan 

Voor een (startende) ondernemer die zich richt op de consument, zoals een winkelier 

of schoonheidsspecialiste, kan een goede locatie essentieel zijn. Klanten komen vaak 

uit de omgeving, dus is kennis over de bevolkingssamenstelling en aanwezigheid 

van mogelijke concurrenten van belang. De Locatiescan geeft helder inzicht in 

deze factoren. Op de website kiest de aanvrager branche en verzorgingsgebied,  

en ontvangt vervolgens alle relevante kengetallen per mail. De Locatiescan is een 

samenwerking met het CBS, dat de bevolkingscijfers levert. In het eerste jaar zijn er 

14.000 scans afgenomen, waarmee onze verwachting ruimschoots overtroffen werd. 

De scan wordt gewaardeerd met een 7,4.
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Klein mkb 

Onder klein mkb scharen we ondernemingen met twee tot vijftig werkzame 

personen. Ondernemers in dit segment willen continuïteit voor het bedrijf waarbij het 

aantrekken van nieuwe klanten en het behoud van bestaande klanten, belangrijk is.  

Ze onderzoeken de mogelijkheden die digitalisering biedt om processen efficiënter  

en flexibeler in te richten. Ze zoeken groeikansen via nieuwe binnenlandse  

en/of buitenlandse markten, of door onderscheidend te zijn in producten of diensten. 

Daarbij leren ze graag van snelgroeiende bedrijven en staan ze open voor andere 

manieren van aanpak. Essentieel daarbij is de (alternatieve) financiering om dit  

te realiseren. 

Dynamiek klein mkb 2017 (2-49 werknemers)

Totaal: 434.912  
Starters: 19.805 
Stoppers: 20.692

Dit doen we voor klein mkb 
 
 •  Bieden van snelle praktische oplossingen en relevante contacten om direct 

een volgende stap te kunnen zetten bij innovatie, internationaal ondernemen, 

financiering,�groei,�bedrijfsvoering,�regelgeving�en�fraude.

 

•  Bewustmaken van de innovatiekansen met nieuwe (digitale) technologieën zoals 

big data, cloud computing en internet of things en van de urgentie van de gevaren 

van cybercrime via aansprekende praktijkvoorbeelden. 

•  Faciliteren van het leggen van contacten tussen ondernemers voor het benutten 

van kansen die maatschappelijke en technologische ontwikkelingen bieden, zoals 

digitalisering en duurzaamheid via digitale platforms, zoals AddVentured.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:�Ondernemersbehoeften�klein�mkb�gedefinieerd�op�basis�van�objectief�

onderzoek dat ter advisering en bespreking aan de Centrale Raad en Regionale 

Raden is voorgelegd.
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MKB Innovatie Top 100
De MKB Innovatie Top 100 bestaat uit bedrijven die succesvolle innovaties hebben 

doorgevoerd voor een product, dienst, proces of organisatie. Hiermee hebben 

deze ondernemers hun omzet verhoogd, voortbestaan zeker gesteld of bestaande 

producten verbeterd. De ranglijst geeft een goed beeld van de innovatiekracht van 

het mkb op dit moment en wordt gepubliceerd door KVK. De aanvoerder van de lijst 

mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland noemen. 

De onafhankelijke jury van de MKB Innovatie Top 100 staat onder leiding van Ruud 

Koornstra, innovator en eerste energiecommissaris van Nederland. 

De twaalfde editie is gewonnen door het Maastrichtse Greentom, ontwerper en 

leverancier van ’s werelds eerste ‘groene’ kinderwagen. Alle door Greentom gebruikte 

materialen zijn duurzaam. Greentom werd door de jury onder meer geroemd om het 

knappe design, de aanzienlijke omzetstijging, de stevige marktpositie in China en het 

mooie uitgangspunt voor het ontwerpproces dat een kinderwagen circulair moet zijn. 

Additive Industries uit Eindhoven veroverde de tweede plek. Vorig jaar verkochten 

ondernemers Daan Kersten en Jonas Wintermans hun eerste volwaardige 

metaalprinter. Wat in 2012 begon met een idee, groeide de afgelopen jaren uit tot 

een bètaversie. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van 3D-printen, juist voor 

metalen onderdelen. 

Dutch Quinoa Group uit Den Bosch prijkte op de derde plaats. De onderneming richt 

zich op de duurzame teelt, verwerking en verkoop van Nederlandse quinoa. 

Noord-Holland is met 22 bedrijven het meest vertegenwoordigd in de lijst, gevolgd 

door Noord-Brabant met 21 en Zuid-Holland met 15 bedrijven. Na de industriesector 

zijn de meeste innovaties afkomstig uit de sectoren health en de creatieve industrie. 

Opvallend is de sterke vertegenwoordiging dit jaar van Noord-Brabant in de sector 

Food & Agro: Negen van de twaalf genomineerde ondernemingen komen uit deze 

provincie.
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nlgroeit 
Nederland telt relatief weinig ‘doorgroeiondernemers’, terwijl deze bedrijven nodig 

zijn voor de toekomstige welvaart van Nederland. De doelstelling van nlgroeit is 

het vergroten van groeiambities, verbeteren van ondernemersvaardigheden, en het 

samenbrengen van het bestaande leeraanbod. Het programma loopt van 2016 tot 

en met 2018. De belangrijkste partners zijn het Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat, de stichting NLevator en het netwerk NL2025. Daarnaast werkt nlgroeit 

samen met de grootste groeibedrijven van Nederland, ruim 150 mentoren van de 

grotere mkb-ondernemingen en ruim 70 marktpartijen die ondernemers helpen met 

hun groeivaardigheden. Het programma werkt bovendien samen met het Comité van 

Ondernemerschap en Financiering, waarin koningin Máxima zitting heeft.

De aanpak van nlgroeit kent drie stappen: inspireren om te gaan groeien (via 

aansprekende content op website, social media en via mediapartners), activeren 

om aan hun eigen ontwikkeling te werken (online groeitest) en het mogelijk maken 

van een match van groeiondernemers met het best passende aanbod. Dit kan een 

mentor zijn, een groeiprogramma, een opleiding, een evenement of een adviseur/

coach. De dienstverlening van nlgroeit vindt bijna volledig digitaal plaats. nlgroeit 

organiseert bovendien landelijke en regionale evenementen en is zelf ook onderdeel 

van grootschalige evenementen zoals de Week van de Ondernemer en  

de Next Women Summit.
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Beste helden van nlgroeit, 
 
In januari 2016 was ik op jullie openingsevenement. Ik was toen moderator (via 

EO Accelerator) aan een tafel met Alexander Ribbink. Graag wil ik jullie informeren 

over en bedanken voor wat jullie al voor ons betekend hebben: 

 

 •  Alexander heeft in de tussentijd een investeringsfonds opgezet en StudyPortals 

was de eerste investering die het fonds gedaan heeft. 

•  Jullie adviseur Arna Arnoutovic heeft me met Jan Peter Balkenende in contact 

gebracht. Hij helpt me als coach vooral verder met de sociale missie van het 

bedrijf en heeft me onder andere geïntroduceerd bij de Amerikaanse overheid 

(onze belangrijkste groeimarkt).

 

•  Twee van onze drie commissarissen zijn Groeiambassadeur bij nlgroeit – Han de 

Groot en Alexander Ribbink. 

•  Op jullie kick-off in 2016 heb ik ook voor het eerst koningin Máxima ontmoet. 

Afgelopen vrijdag heeft ze met geweldig spektakel ons nieuwe hoofdkantoor 

geopend op de bovenste verdieping van het Klokgebouw in Eindhoven.

 

•  Kees de Jong heeft ons in 2016 enorm geholpen bij de ontwikkeling van het 

‘extended leadership team’ (managementteam met een -nieuwe- laag van 

middenmanagement daaronder) van onze organisatie, vooral door een training in 

‘Scaling UP’.

In één woord: fantastisch!  

Groet uit Boston,  

 

Edwin van Rest, CEO StudyPortals

Met een NPS van +50 en een cijfer van 8.2 wordt dit programma door ondernemers 

hoog gewaardeerd. Het programma heeft tot en met 2017 geleid tot 375 een-op-een 

matches (tussen groeiondernemer en mentor), meer dan 600 peer-to-peer matches 

(tussen twee groeiondernemers) en meer dan 1.000 ingevulde groeitesten. Meer dan 

170 ondernemers (CEO’s, grote groeibedrijven, mkb-ondernemingen) hebben de rol 

van mentor op zich genomen. Ruim 5.000 ondernemers bezochten de evenementen 

waarvan nlgroeit deel uitmaakt. De eigen regionale events mochten meer dan 400 

ondernemers verwelkomen en de nlgroeit website trok ruim 109.000 bezoekers in 2017.

TrendZetter 
Om zich blijvend te kunnen onderscheiden in de markt, willen ondernemers 

voortdurend op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ze krijgen echter te 

maken met een enorm informatieaanbod, wat het lastig maakt om de bruikbare 

informatie eruit te filteren. Voor hen ontwikkelen we TrendZetter, een online applicatie 

met een slim, digitaal hart. De applicatie weet precies wat een ondernemer bezighoudt 

en voorziet deze op basis daarvan van gepersonaliseerde informatie. We hebben 

de ontwikkeling op een Agile wijze aangepakt. In het afgelopen jaar hebben we de 

technologie en klantbeleving onderzocht met tweehonderd proefgebruikers, waarmee 

we een eerste Proof of Concept hebben gerealiseerd. Voor de komende periode staat 

een doorontwikkeling op het programma.
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KVK Bedrijvenradar 

Mkb’ers willen nauwgezet kunnen volgen wat er gebeurt in hun bedrijfsomgeving. 

Met de KVK Bedrijvenradar hebben ze deze informatie altijd bij de hand. Via de app 

kunnen ze zien of er in hun omgeving recentelijk bedrijven zijn gestart of gestopt, 

zodat ze bijvoorbeeld op zoek kunnen gaan naar nieuwe klanten of leveranciers. KVK 

Bedrijvenradar biedt de mogelijkheid om selecties te maken op basis van branche 

en geeft snel toegang tot KVK-informatie over een bepaald bedrijf. Behalve voor de 

mkb’er is de app ook van waarde voor zzp’ers en starters. KVK Bedrijvenradar is in 

de appstores te downloaden sinds de zomer van 2017. Het betreft een product in 

ontwikkeling met circa drieduizend gebruikers (eind 2017). In 2018 zullen we de app 

doorontwikkelen tot een voldragen product en in de markt zetten.

“ Mkb’ers willen nauwgezet kunnen volgen 
wat er gebeurt in hun bedrijfsomgeving.”
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Groot mkb en corporate accounts 

Het segment groot mkb beslaat circa zevenduizend bedrijven. Industrie, zakelijke 

dienstverlening en groothandel zijn de grootste sectoren binnen dit segment. 

Vaak zijn deze bedrijven internationaal actief en worden ze geleid door ervaren 

ondernemers met een sterk netwerk. Kenmerkend voor dit segment is de hevige 

concurrentie binnen de eigen sector en van nieuwe toetreders op de markt. Voor 

deze bedrijven is kostenbeheersing en procesoptimalisatie door inzet van ICT 

cruciaal. Er liggen kansen om met nieuwe technieken aan een toekomstbestendig 

businessmodel te werken. Hiervoor zoeken ondernemers innovatiepartners in hun 

netwerk of leggen ze verbinding met kennisinstellingen. 

Dynamiek groot mkb en grootbedrijf 2017  
(>50 werknemers)

Totaal: 8.095 
Starters: 40  
Stoppers: 155

Dit doen we voor groot mkb en  
corporate accounts 
 
•  Het aanbieden van digitale producten via geautomatiseerde processen  

door de doorontwikkeling van HR-dataservice en de API.

 

•  Om de samenwerking en bevordering van innovatie tussen het grotere en het 

kleinere bedrijfsleven te ondersteunen, wordt het programma AddVentured  

verder ontwikkeld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron:�Ondernemersbehoeften�Groot�mkb�en�Corporate�accounts�gedefinieerd�op�

basis van objectief onderzoek dat ter advisering en bespreking aan de Centrale 

Raad en Regionale Raden is voorgelegd.
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Grote klanten in dit segment bedienen we met accountmanagement. We benutten 

onze goede relaties met deze ondernemingen door samen onze productportfolio te 

optimaliseren en de strategische samenwerking uit te bouwen naar afname van meer 

dan onze Handelsregisterinformatieproducten. Een voorbeeld van zo’n product is de 

verbeterde service voor nieuwe KVK API-afnemers.

Het segment Corporate accounts omvat circa duizend bedrijven. Net als in het 

groot mkb zijn industrie, zakelijke dienstverlening en de groothandel de dominante 

sectoren. Veruit de meeste bedrijven zijn internationaal actief. Ook bij deze groep 

ondernemingen is er veel aandacht voor ICT om processen te optimaliseren en aan 

digitale transformatie te werken. Via (big) data en nieuwe analyse-instrumenten 

werken organisaties aan vernieuwing op gebieden als compliance, fraudebestrijding 

en internationalisering. Daarnaast vormen deze bedrijven uit data een klantbeeld 

dat als basis dient voor productontwikkeling. Steeds meer zoekt het grootbedrijf 

hierbij de samenwerking met jonge, creatieve bedrijven die innovatief vermogen en 

flexibiliteit brengen.

AddVentured: het beste van twee werelden voor mkb  
en corporates 

Grote bedrijven (corporates) blijken vaak goed in exploitatie en beschikken over 

expertise en financiële middelen om innovatie aan te jagen. De kracht van kleine 

bedrijven ligt eerder in exploratie, creativiteit en wendbaarheid. Daardoor kunnen 

ze verrassend innoveren en snel inspelen op trends. AddVentured is een digitaal 

platform waarmee grote en kleine bedrijven bij elkaar worden gebracht om samen 

te innoveren. Op basis van een videochallenge van de corporate, kunnen innovatieve 

bedrijven gedurende zes weken reageren, chatten en hun eerste ideeën voor een 

oplossing presenteren. Hierna selecteren de corporates de mkb’ers met de beste 

ideeën en ontmoeten de partijen elkaar voor de eerste keer live. AddVentured 

stimuleert innovatie binnen, maar tevens buiten de eigen sector en richt zich ook  

op internationale innovatie. Zo’n duizend Nederlandse en internationale bedrijven  

hebben zich inmiddels aangesloten bij het platform.



T-Mobile en i D & vinden elkaar 

Luuk Stultiens van i D & bouwde voor de iPhone een oplossing om 
zonder apps beeld en geluid te kunnen sturen naar een andere 
smartphone. Het doel was om zonder apps te kunnen alarmeren, 
informeren en amuseren. Het ontbrak i D & echter aan de 
mogelijkheden om testen uit te voeren. Via AddVentured kwam het 
bedrijf in contact met Ewout Karel van FutureLab (T-Mobile). FutureLab 
beschikt als mobiele netwerkbeheerder over de knowhow en laboratoria 
om samen met Stultiens de vereiste testen te kunnen uitvoeren.

Mede hierdoor kan Stultiens zijn vinding binnenkort gaan inzetten in 
een pilot bij het Traumacentrum Zuidwest-Nederland, een belangrijke 
mijlpaal voor de onderneming. De pilot richt zich op de zeer snelle 
communicatie om ambulances met patiënten zo snel mogelijk bij 
het juiste ziekenhuis te krijgen. Een andere beoogde pilot heeft als 
doelstelling om de handhygiëne in heel Azië te bevorderen met inzet 
van de mobiele telefoon.
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Handelsregister Dataservice integreert data bij relaties 
Handelsregister Dataservice is een webservice waarmee de gegevens van 

ondernemingen en rechtspersonen geautomatiseerd in software of een systeem 

geïntegreerd kunnen worden. Actuele data over ondernemingen en rechtspersonen 

kunnen zo eenvoudig in een CRM, ERP of database worden verwerkt. Hierdoor 

krijgen corporate accounts inzicht in hun klanten, kunnen ze risico’s beheersen en 

financiële schade beperken. In oktober 2017 hebben we een nieuwe, flexibelere versie 

van Handelsregister Dataservice in productie genomen. Bij wijzigingen in producten 

(bijvoorbeeld door Handelsregisterwetswijzigingen) is het voor klanten makkelijker 

om de technische aanpassingen die dit aan hun zijde vereist door te voeren op een 

door hun gewenst moment. Ook hebben we op basis van klantenfeedback nieuwe 

inzichten in deze versie verwerkt. Meer informatie: www.kvk.nl/dataservice. 

Verbeterde service voor nieuwe KVK API-afnemers  
KVK API (Application Programming Interface) is een koppeling met het 

Handelsregister waardoor ondernemers bedrijfsgegevens niet meer hoeven te 

zoeken, controleren of overtypen. Dit voorkomt onnodige fouten en resulteert in een 

hogere efficiëntie.

Het aantal KVK API-afnemers stijgt gestaag. Deze groei willen we mogelijk maken en 

tegelijkertijd tegemoetkomen aan klantwensen. Daardoor is de inzet van selfservice 

voor simpele aansluiting, gebruik, inzage in verbruik en betalen noodzakelijk. Nieuwe 

KVK API-afnemers kunnen zich vanaf september 2017 zelf online aanmelden 

(https://developers.kvk.nl) en krijgen bovendien toegang tot het dashboard van 

ons developersportal. De verbeterde service biedt mogelijkheden om analyses en 

rapportages over het dataverbruik uit te voeren, applicaties en eigen inloggegevens 

te beheren en nieuwe API-keys aan te vragen. Ook kunnen ondernemers nu 

verschillende gebruikers van KVK API’s binnen een organisatie beheren, de actuele 

status van KVK API’s monitoren en kosteloos een speciale test-API met fictieve  

data uitproberen.
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Waar hebben ondernemers vragen over?

In 2017 hebben we ruim 770.000 vragen van ondernemers beantwoord. Het varieert 
van eenvoudige vragen tot zeer complexe vragen. De gemiddelde klanttevredenheid 
bij deze laatste categorie bedraagt 8,2.  Circa 50% procent van de ondernemers geeft 
hiervoor een negen of tien als cijfer.

Verdeling van vragen op thema

Algemeen 41%

Start 34%

Buitenland 13%

Financiering 10%

Vernieuwing 2%

Meest gestelde vragen op onderwerp:

Wijzigingen Handelsregister

Afspraak

Inschrijfprocedure

Startersvragen algemeen

Bestellen van producten

Inzage Handelsregister waaronder eigen gegevens

Inloggen/toegangscode

Formulieren: hulp/vragen over invullen

Handelsnaamwet

Digitalisering en nieuwe vormen van 
klantcontact
Door onze omnichannel strategie stellen we onze diensten steeds meer digitaal 

beschikbaar en heeft de ondernemer via nieuwe kanalen contact met KVK, wanneer 

en waar dan ook. Zo kan de ondernemer steeds meer zaken zelf online regelen, 

zoals het muteren van gegevens.  Sinds 2017 kan de ondernemer via de chatfunctie 

informatie en advies inwinnen. Hier wordt veelvuldig gebruik van gemaakt en wordt 

door ondernemers hoog gewaardeerd. Chat maakt inmiddels structureel zo’n 8% uit 

van het klantcontact van het Service Center. Bij WhatsApp zien we meer dan een 

verdubbeling  in het gebruik. Deze nieuwe vormen van klantcontact laten tevens  

een substantieel hogere klant waardering (8.5 tot 9) zien dan de telefoon (8) en  

e-mail (6.9).

Interactiestrategie  
De digitale transformatie is een overheidsbrede ontwikkeling. Juli 2016 heeft de 

ministerraad ingestemd met de voorstellen voor de herbouw van de Berichten-

voorziening. De opdracht om de functionaliteit van de berichtenvoorziening 

te continueren en door te ontwikkelen, gecombineerd met verdere 

digitaliseringswensen, heeft de vraag opgeroepen hoe de interactie tussen gebruikers 

en overheid in de toekomst vorm krijgt. Om die vraag te beantwoorden heeft de 

overheid behoefte aan een interactiestrategie, die bestaat uit een integrale visie 

op overheidsinteractie, aan gedeelde uitgangspunten en aan actiepunten voor de 

komende vijf jaar. De opdracht is opgepakt door een stuurgroep van MijnOverheid 

voor Ondernemers (MOvO), bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, KVK (Claudia Zuiderwijk, voorzitter), de Belastingdienst, het UWV, 

de Sociale Verzekeringsbank, KING/VNG, Logius en de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. Deze opdracht is in 2017 uitgevoerd door een overheidsbrede werkgroep 

en met aanbevelingen voor een vervolgopdracht opgeleverd aan de stuurgroep.
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De samenleving digitaliseert steeds meer en sneller. Digitale trends en ontwikkelingen 

bieden kansen om de interactie met burgers en ondernemers te verbeteren. 

De overheid blijft daarbij niet achter, maar heeft aandacht voor die burgers en 

ondernemers die kwetsbaar zijn bij digitale overheidsinteractie. Het onderzoek van 

de werkgroep heeft duidelijk gemaakt dat de behoefte van burgers en ondernemers 

redelijk stabiel is. Deze kunnen daarom de komende jaren het uitgangspunt vormen 

voor iedere vorm van interactie met de overheid. Vervolgens is een raamwerk 

ontwikkeld voor interactie gericht op context van de klant, zijn randvoorwaarden 

benoemd om de interactie goed uit te kunnen voeren en vervolgstappen uitgewerkt.

MijnOverheid voor Ondernemers vermindert regeldruk 
Een betere integrale digitale overheidsdienstverlening aan ondernemers leidt tot 

een hogere effectiviteit en efficiëntie. Daarmee ontstaat een hogere bedrijvigheid, 

kans op meer succesvolle ondernemingen, meer banen en een groeiende economie. 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft daarom MijnOverheid voor 

Ondernemers (MOvO) in het leven geroepen. Dit is een samenwerkingsverband 

dat een veelheid aan ondernemersreizen ondersteunt. MOvO is bereikbaar vanuit 

de online kanalen van de overheid. Ondernemers worden op basis van hun 

ondernemingsprofiel tijdens hun ondernemersreizen geassisteerd om deze simpeler, 

sneller en goedkoper te maken. MOvO voert daarbij de regie en coördinatie over de 

betrokken gekoppelde overheidsdiensten van verschillende (uitvoerings)organisaties. 

MOvO is gericht op het verminderen van de regeldruk voor ondernemers, en 

op het stimuleren van uitvoeringsorganisaties om hun diensten digitaal en 

gestandaardiseerd aan te bieden. Dit moet leiden tot een vergemakkelijking van het 

contact tussen ondernemer en overheidsinstantie én meer inzicht en overzicht voor 

de ondernemer.
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Regiostimulering 

 

Bruisende Binnensteden 
Bruisende Binnensteden bepleit een nieuwe aanpak voor de kansen én uitdagingen 

van verstedelijking. Zo moet er een kwart miljard euro per jaar worden vrijgemaakt 

voor regiodeals om Nederland te ontwikkelen naar één netwerk van onderscheidende 

stedelijke regio’s, bruisende binnensteden en vitale kernen. Ook willen de decentrale 

overheden en ondernemers met hun uitvoeringskracht bijdragen aan grote landelijke 

transities op het vlak van energie en klimaat, bereikbaarheid, digitalisering en wonen.

Bruisende Binnensteden organiseert de samenwerking tussen relevante partijen 

voor revitalisatie van de stedelijke economie en het regionale ondernemersklimaat. 

KVK bevordert de regionale economie met regionale onderzoeken, zoals de KVK 

regiostimuleringstool en nieuwe samenwerkingsvormen. Hiermee leveren we een 

bijdrage aan onze wettelijke regiostimuleringstaak. We willen deze samenwerking 

verder uitbouwen op basis van een gedeelde visie op effectieve regio- en 

innovatiestimulering en de ontwikkeling van regionale ecosystemen. 

Tijdens een co-creatiesessie geïnitieerd door KVK op 5 april 2017 is gewerkt aan 

een voorstel voor bruisende stedelijke regio’s in heel Nederland. Het resultaat, 

het manifest ‘Laat stad en regio bruisen’, is tijdens een bijeenkomst voor alle 

stakeholders overhandigd aan twee toenmalige D66 Tweede Kamerleden Ingrid van 

Engelshoven en Jan Maarten Paternotte. Vervolgens is het manifest verstuurd naar 

de leden van de Tweede Kamer en ambtenaren. Het manifest is inmiddels meer dan 

duizend keer gedownload. 

Activiteiten in 2017:
•  Ontwerplab met Drechtsteden tijdens opening ONSplein Rotterdam
•  Ontwerplab Dag van de Stad inclusief bestuurdersprogramma  

en workshop
• Eerste versie KVK regiostimuleringstool gereed
• Twee onderzoeken gestart rond Shopping Tomorrow:
 •  ‘Hoe kunnen we ondernemers helpen bij het (her)definiëren  

van hun business model’?
 • ‘Shopping Smart Future Retail City Centre’
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De cijfers

Waardering (NPS*) van ondernemers neemt verder toe

*   Definitie: waardering op basis van Net Promotor Score (NPS). Hierbij wordt gemeten hoe  

klanten van KVK, de producten en/of diensten aanbevelen bij collega of zakenrelatie. 

De NPS wordt berekend als het verschil tussen het percentage Promotors en Criticasters. Men 

onderscheidt 3 categorieën van mensen:  

• Promotors = respondenten die een score van 9 of 10 gegeven hebben  

• Passief Tevredenen = respondenten die een score van 7 of 8 gegeven hebben  

• Criticasters = respondenten die een score van 0 tot 6 gegeven hebben 

De NPS zelf wordt niet uitgedrukt als een percentage maar als een absoluut getal, dat zich 

ergens tussen -100 en +100 situeert. 

Q1 -16 -12

Q2 -14 -12

Q3 -13 -12

Q4 -13 -10

2016 2017

Business Intelligence 

 

KVK brengt ieder kwartaal de ‘Bedrijvendynamiek’ uit. Hierin wordt de dynamiek 

van bedrijven in Nederland beschreven in termen van bedrijvenstanden, starters, 

stoppers en faillietverklaringen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de 

ontwikkelingen naar segment (zzp en mkb), naar economische sectoren en 

de ontwikkelingen per provincie. De Bedrijvendynamiek die in januari 2018 is 

uitgebracht, heeft betrekking op heel 2017. Publicaties van de Bedrijvendynamiek 

krijgen in het algemeen veel aandacht in de landelijke en regionale media. 

KVK verricht ook regelmatig onderzoek naar thema’s die voor ondernemers 

relevant zijn. De onderzoeken worden gedaan in het KVK Ondernemerspanel. 

Het Ondernemerspanel is representatief opgebouwd en bestaat uit ruim 4.000 

startende en ervaren zzp’ers en mkb-ondernemers, die gemiddeld 8 keer per jaar 

gevraagd worden aan onderzoek mee te doen en een vragenlijst in te vullen. 

 

In 2017 zijn de volgende onderzoeken gepubliceerd:

•  Hoe innoveert Nederland?

•  Onderzoeksrapportage Fraude

•  Zzp’ers en hun opdrachten

•  Gebruik van social media door ondernemers

•  Investeren in Smart Industrie: inzet loont!

•  Ondernemen met (big) data door het mkb

•  Ondernemers in zwaar weer



|   Jaarverslag 201730

Totaal bereik bij ondernemers laat vanaf 2014 stijgende trend zien

51% 52% 55% 55%

2014 2015 2016 2017

Gebruik van onze kanalan verschuift van call en fysiek naar digitaal

* Dit is inclusief deelnemers aan online Startersdag en innovatie bootcamp. 

**  Dit is exclusief online bereik Startersdag en online events georganiseerd  

door Product Management.

Click (digitaal, via  
websites, portals, digitale 
bijeenkomsten, webinars)

24.258.747 27.362.468 25.426.831 27.844.509

Call (telefonische  
dienstverlening) 
(bron 2017: Call 
dashboard)

1.028.383 867.541 797.150 751.782

Face (baliebezoeken) 338.582 339.255 262.667 281.264

Face (regionale  
bijeenkomsten) 

59.923 59.801 63.915* 45.217**

Kanaal 2014 2015 2016 2017 
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Hoge waardering van ondernemers voor onze evenementen in 2017

Startersdag fysiek 5.995 8,2 +28

Startersdag online  
op de dag

5.548 8 +36

Startersdag online  
na afloop

5.000

Startersdag4Kids 300 8,9 +50

Finale, MKB Innovatie
top 100

308 8,2 +23

Event Bereik Waardering NPS

Digitale nieuwsbrieven hebben steeds meer gebruikers

Bereikcijfers social media in 2017

*  Nieuwsbrief Buitenland is in 2016 gestopt. Nieuwsbrief Overheden en non-profit is in  

2017 gestart.

Zzp 128.049 135.457

Start 25.301 29.482

Mkb 60.166 99.342

Overheden en non-profit* n.v.t. 12.021

Buitenland* 50.139 n.v.t.

Totaal 263.655 276.302

10.424.749 9.371.506

Segment Abonnees 2016 Abonnees 2017

Twitter LinkedIn
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Beste publieke uitvoerder/
dienstverlener

Zo makkelijk en veilig  
mogelijk zakendoen

Hoogste
waardering

(binnen publieke
uitvoerders)

Met minste inspanning  
en hoogst mogelijke

toegankelijkheid

Tegen zo 
laag mogelijke

uitvoeringskosten

2.2 Werken aan veilig zakendoen

Het Handelsregister bevat de gegevens van ondernemingen en rechtspersonen en 

waarborgt daarmee de rechtszekerheid in het economisch verkeer. Het is daarom 

één van de pijlers waarmee we de essentiële waarden van onze dienstverlening 

(onafhankelijkheid, objectiviteit en betrouwbaarheid) invullen. Elke ondernemer heeft 

met dit register zicht op wie zijn of haar handelspartner is. Zo is het een essentiële 

bron van alle belangrijke basisinformatie over ondernemend Nederland, zowel voor 

ondernemers als voor de overheid. 

Beheer van het Handelsregister 

De gegevens uit het Handelsregister zijn in beginsel openbaar. Behalve genoemde 

rechtszekerheid in het economisch verkeer, is dit cruciaal voor de economische 

belangen van handel, industrie, ambacht en dienstverlening en draagt het 

Handelsregister bij aan een efficiënte overheid.

Als onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties, bevragen overheden bij hun 

publieke taken steeds minder de ondernemer en steeds meer het Handelsregister. 

Dat verlaagt de administratieve lasten van het bedrijfsleven en het is efficiënter voor 

alle betrokkenen.

In 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet aangeboden aan 

de Tweede Kamer. Hierin is opgenomen dat het Handelsregister ook een bijdrage 

levert aan het tegengaan van fraude. Zo wordt de rol versterkt die KVK speelt bij 

de bestrijding van malafide praktijken. Onze eerder ingezette inspanningen rond 

het signaleren van misbruik van rechtspersonen, identiteitsfraude, uitbuiting en 

mensenhandel kunnen we hiermee intensiveren.
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Datakwaliteit 

De basis voor de kwaliteit van het Handelsregister wordt gevormd door de juiste 

en tijdige verwerking van de opgaven van ondernemers. Waar nodig hebben de 

medewerkers van het Handelsregister contact met ondernemers om gegevens aan 

te vullen en/of te verbeteren. Permanente interne metingen laten zien dat 99,9% van 

de opgaven in 2017 juist is verwerkt. In 98,7% van de gevallen is de opgave binnen 

36 uur opgenomen in het Handelsregister. De samenwerking met andere overheden 

leidt tot een steeds hogere kwaliteit van het Handelsregister. Van overheden en 

derden heeft KVK in 2017 bijvoorbeeld elfduizend meldingen op onjuiste gegevens 

ontvangen en deze verwerkt in het Handelsregister. In het nieuwe wetsvoorstel is een 

verplichting opgenomen voor bestuursorganen om op nog meer onjuiste gegevens 

terug te melden aan KVK. Daarbij wordt gedacht aan de SBI-code (bedrijfsactiviteit) 

en functionarisgegevens.

Online muteren
In 2017 registreerden we meer dan 1,5 miljoen wijzigingen. Daarbij 
kan het gaan om een gewijzigde handelsnaam, bedrijfsactiviteiten, 
adres, functionarissen en andere ondernemingsgegevens. Sinds 
augustus 2017 is er de mogelijkheid om deze wijzigingen online in te 
dienen. Het aantal klanten dat gebruikmaakt van deze optie is boven 
verwachting. 

De nieuwe dienst wordt hoog gewaardeerd door ondernemers. Drie 
maanden na de introductie waren er al 50.000 wijzigingsverzoeken 
via de nieuwe service ingediend. Dagelijks komen er vijfhonderd 
minder enveloppen binnen op onze kantoren en worden meer dan 
duizend wijzigingsverzoeken online ingediend. Komend jaar bouwen 
we deze dienst verder uit met nieuwe wijzigingssoorten en betere 
ondersteuning bij het invoeren en aanleveren van de mutaties.



|   Jaarverslag 201734

Verstrekking exportdocumenten 

In 2017 verstrekten we ruim 820.000 exportdocumenten. De digitale afgifte van 

exportdocumenten steeg van 81 naar 86%. De overige 14% verloopt nog per post. 

Om ondernemers verder te helpen met exporteren hebben medewerkers daarnaast 

veelvuldig klantcontact per e-mail en telefoon. Ook hebben we inmiddels de 

mogelijkheid tot chatten opgenomen in onze dienstverlening.

Deponeren jaarrekeningen via Standard Business Reporting (SBR)
Kapitaalvennootschappen en bepaalde andere ondernemingen deponeren jaarlijks 

de jaarrekening bij het Handelsregister. Hiermee hebben derden financieel inzicht 

in de onderneming, waarmee bijvoorbeeld debiteurenrisico’s ingeschat kunnen 

worden. Ook kan inzage in de jaarcijfers van nieuwe klanten interessant zijn voor 

ondernemers. Nadat eerder de micro en kleine ondernemingen elektronisch zijn 

gaan deponeren, gebeurt dit met ingang van 1 januari 2018 ook door middelgrote 

ondernemingen. Het opmaken en deponeren van de jaarrekening in het 

standaardformaat van SBR zorgt voor efficiënt hergebruik van gegevens. Met SBR 

wordt rapporteren beter, sneller en eenvoudiger, zowel voor de ondernemer als de 

overheid.

Nationale en internationale ontwikkelingen die het 
Handelsregister raken 

Europese bedrijvenregisters binnen de Europees Economische Ruimte (BRIS) 

In 2012 is via een Europese richtlijn bepaald dat er een ‘Business Register 

Interconnection System (BRIS)’ komt. Sinds juli 2017 is het mogelijk om via een 

Europees internetportaal in één keer kosteloos in de bedrijvenregisters van alle 

lidstaten te zoeken. Zo is snel te zien of een kapitaalvennootschap in één of 

meer lidstaten staat ingeschreven. Ook is bepaald dat, wanneer de registratie 

van een kapitaalvennootschap in het moederland wijzigt, door het betreffende 

Handelsregister via BRIS een bericht wordt gestuurd naar de bedrijvenregisters 

in de andere lidstaten waar deze rechtspersoon is gevestigd. Verder sturen de 

bedrijvenregisters elkaar berichten bij fusies tussen kapitaalvennootschappen 

uit verschillende Europese lidstaten. Deze berichten verhogen de kwaliteit van 

deze bedrijvenregisters. KVK heeft voor deze aansluiting in 2017 stapsgewijs de 

benodigde voorzieningen opgeleverd. De Europese Commissie werkt nog aan een 

betaalvoorziening waardoor de Europese bedrijvenregisters ook informatie waarvoor 

een vergoeding is vereist, beschikbaar kunnen stellen.

Legal Entity Identifier (LEI) 

Om de kwaliteit van financiële gegevens te verbeteren en marktmisbruik en 

financiële fraude terug te dringen, heeft de G20 na de financiële crisis in 2008 het 

initiatief genomen om alle wederpartijen op duidelijke wijze te identificeren via 

een wereldwijde unieke en verplichte referentiecode. Dit is de zogenoemde Legal 

Entity Identifier (LEI).Nadat KVK in 2014 op voordracht van de Nederlandse Bank 

en de Autoriteit Financiële Markten is begonnen met het uitgeven van LEI’s aan 

ondernemingen en rechtspersonen in Nederland, is dit proces in 2017 opgeschaald 

als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen. Eind 2016 heeft KVK ruim 14.000 

actieve LEI’s uitgegeven. In 2017 waren dat er circa 75.000.

Uiteindelijk belanghebbende (UBO) 

Een UBO is een natuurlijk persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een 

vennootschap of een andere juridische entiteit uiteindelijk aan de touwtjes trekt 

(ultimate beneficial owner, oftewel de uiteindelijk belanghebbende). Het betreft 1,5 

miljoen ondernemingen waarvan de UBO’s worden ingeschreven. Deze registratie 

biedt accurate en actuele informatie over de uiteindelijke belanghebbenden. Het 

registreren van de UBO draagt bij aan het voorkomen van witwassen van geld en 

terrorismefinanciering en het opsporen van criminaliteit. Zo moeten financiële 

instellingen nagaan wie de UBO is voordat zij een dienst verlenen. Momenteel  

wordt bezien op welke wijze het UBO-register door KVK kan worden uitgevoerd.



|   Jaarverslag 201735

Beroeps- en bestuursverboden  

In 2016 is de Faillissementswet gewijzigd. Hierbij is bepaald dat een (civielrechtelijk) 

bestuursverbod kan worden opgelegd aan personen die faillissementsfraude hebben 

gepleegd of die zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeheer in de aanloop naar 

een faillissement. Deze door een rechter uitgesproken bestuursverboden worden 

gepubliceerd bij het Handelsregister op de website van KVK. We hebben de hiervoor 

benodigde voorziening in 2017 gerealiseerd. Wanneer het wetsvoorstel tot wijziging 

van de Handelsregisterwet wordt aangenomen in de Tweede Kamer verandert 

ook het Handelsregisterbesluit. Hierin wordt opgenomen dat KVK een persoon 

met een beroepsverbod of een civielrechtelijk bestuursverbod uitschrijft uit het 

Handelsregister en deze persoon niet toestaat zich nog in te schrijven als bestuurder 

zolang het verbod van kracht is. Ook hiermee levert KVK een bijdrage aan de 

preventie van fraude en een betrouwbaar economisch verkeer. 

Digitale machtigingen 

Het Handelsregister geeft antwoord op de vraag of iemand tekeningsbevoegd 

is namens een onderneming of rechtspersoon. Een aantal bevoegdheden 

wordt verplicht ingeschreven, zoals de bevoegdheid van een bestuurder om de 

rechtspersoon te vertegenwoordigen. Andere bevoegdheden worden vrijwillig 

ingeschreven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bevoegdheden van gevolmachtigden. 

In een samenleving die steeds verder digitaliseert, ontstaat de behoefte bij afnemers 

om deze bevoegdheden elektronisch te kunnen raadplegen. 
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De samenhang 

De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn in onderstaand plaatje weergegeven. 

Over elke onderneming en rechtspersoon in Nederland worden gegevens 

geregistreerd over de onderneming of maatschappelijke activiteit, de persoon, de 

vestiging(en) en de functionaris(sen). De persoon is degene aan wie de onderneming 

of activiteit toebehoort; bijvoorbeeld de eigenaar van een eenmanszaak. Een 

functionaris vervult een functie bij de onderneming zoals de vennoot van een vof of 

de bestuurder van een bv.

Huidige ontwikkelingen bij het Handelsregister

Open data 

In juli 2016 heeft minister Kamp ons onderzoek naar de mogelijkheden om het 

Handelsregister meer te ontsluiten als open data naar de Tweede Kamer gezonden, 

in combinatie met de review van het rapport door het Kenniscentrum Open Data van 

de Technische Universiteit Delft. In de begeleidende brief heeft de minister een aantal 

toezeggingen gedaan aan de Tweede Kamer. In 2017 heeft KVK hieraan uitvoering 

gegeven. 

 

1.  Sinds juli 2017 worden wekelijks twee gratis open datasets ter beschikking gesteld 

op de website van KVK en op data.overheid.nl. Het betreft één bestand met alle 

Handelsregisterinformatie en één met alle cijfers uit de bij KVK gedeponeerde 

jaarrekeningen. Beide datasets zijn geanonimiseerd. Hiermee kunnen visualisaties 

en doorsnedes worden gemaakt, analyses uitgevoerd voor onder andere 

benchmarking, strategie en beleid en kunnen verbanden worden gelegd met 

andere databronnen.

2.   Iedereen kan sinds juli 2017 via de KVK Handelsregister-app jaarlijks dertig 

keer gratis Handelsregister gegevens inzien. Hiermee kunnen ondernemers de 

eigen gegevens gratis inzien, maar ook Handelsregistergegevens van andere 

ondernemingen. Naar verwachting wordt het in de nabije toekomst mogelijk voor 

ondernemers om via de website van KVK online de eigen gegevens onbeperkt 

gratis in te zien en 25 maal andere KVK-dossiers gratis in te zien.

Met bevoegdheid

Of digitale  
machtiging

Standaard 
Business  
Reporting 

(SBR)

BRIS

Bestuursverbod
LEI

In het Handelsregister staan
Jaarrekening

deponeren

Koppeling Europese registers

Personen

Onderneming/
Maatschappelijke  

activiteit

Vestiging(en)

Functionaris

CAHR

UBO



|   Jaarverslag 201737

De toezeggingen zijn mede gedaan nadat KVK in haar onderzoeksrapport aangaf 

voorstander te zijn van het verder verlagen van de drempels voor het beschikbaar 

stellen van gegevens uit het Handelsregister. Dit ondersteunt zowel grote als kleine 

bedrijven bij hun bedrijfsvoering en draagt bij aan innovatie. 

Daarbij hebben we aangegeven dat KVK als uitvoeringsorganisatie van het 

Handelsregister niet zelf kan beslissen over de wijze waarop de financiering van een 

eventuele verdere gratis ontsluiting plaatsvindt. Dat is een politiek-beleidsmatige 

keuze waarbij we ons kunnen indenken dat dit een bredere politieke discussie over 

de financiering van alle (basis)registraties in Nederland vereist. Daarbij moet worden 

bezien of en in hoeverre persoonsgegevens hiervan onderdeel kunnen uitmaken. 

Eind 2017 hebben leden van de Tweede Kamer bij de behandeling van het 

wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet opnieuw aan de nieuwe 

staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat gevraagd naar de mogelijkheden 

om het Handelsregister verder als open data ter beschikking te stellen.

Fraude en mensenhandel 

Het Handelsregister heeft een belangrijke functie in het bestrijden van allerlei 

vormen van fraude. In 2018 krijgen we met de mogelijke komst van de te wijzigen 

Handelsregisterwet meer mogelijkheden om fraude te bestrijden. Onze inspanningen 

voor het signaleren van schijnzelfstandigheid, misbruik van rechtspersonen, 

identiteitsfraude, uitbuiting en mensenhandel kunnen we dan verder intensiveren. 

Bovendien leidt deze herziening tot verdere reductie van administratieve lasten voor 

ondernemers en verbetering van de kwaliteit en actualiteit van onze gegevens. Verder 

krijgen we met de herziene wet de beschikking over nieuwe big databronnen, zoals 

actuele werkgelegenheidsgegevens. Het Handelsregister breidt de komende jaren uit 

met nieuwe gegevens.

Handelsregister in cijfers

Totaal aantal inschrijvingen in 
het Handelsregister

2.692.576 2.688.847 2.630.145 2.541.976

Totaal aantal opgaven aan 
het Handelsregister (exclusief 
jaarstukken)

1.866.070 1.806.787 1.791.617 1.767.234

Totaal aantal nieuwe  
inschrijvingen

249.190 242.648 238.402 224.249

Gedeponeerde jaarstukken 862.425 826.059 802.297 772.412

Voornemen tot ontbinding  
door KVK

2.877 3.281 5.022 2.324

Gemeenschappelijke inschrijving 
voor de Belastingdienst

157.298 149.890 147.200 140.479

Handelsregisterinschrijvingen 2017 2016 2015 2014

Certificaten van Oorsprong 496.845 472.783 465.347 437.365

EUR 1/EUR MED-certificaten 61.595 59.495 58.843 56.287

Legalisaties 258.797 255.338 248.984 247.766

ATA-carnets 3.344 3.205 3.064 2.920

Exportdocumenten 2017 2016 2015 2014
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Uittreksels 475.190 557.035 586.541 611.532

Uittreksels inzien via internet 11.475.421 11.727.119 11.736.920 10.709.958

Bedrijfsprofiel 1.821.907 1.958.161 1.811.235 1.746.627

Jaarrekeningen 1.079.275 1.144.104 1.106.567 1.054.169

Jaarrekeningen in het kort 317.955 322.849 332.766 350.966

Historie 1.057.301 2.409.364 2.647.231 2.216.611

Deponeringen 809.848 1.643.493 2.020.768 1.650.212

Concernrelaties internet 767.659 811.638 871.616 729.224

HR Dataservice 35.896.026 25.661.595 14.018.501 -

API Company Search 12.517 - - -

API Company Profile 3.270 - - -

Handelsregisterproducten 2017 2016 2015 2014
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3. Dit is onze organisatie

Wendbare organisatie met de juiste competenties, 
ICT-fundament en efficiënte bedrijfsvoering

KVK en haar medewerkers 

Zoals beschreven in hoofdstuk 1 Dit is onze koers vraagt onze huidige strategie 

om een ander medewerkersprofiel. Belangrijke elementen hierin zijn meer 

resultaatgerichtheid, wendbaarheid (Agility), leiderschap en digitale vaardigheden en 

competenties. Deze elementen drukken dan ook onmiskenbaar een stempel op het 

HR-beleid voor de ontwikkeling van huidige medewerkers en de werving en selectie 

van nieuwe medewerkers. Aangezien er meer wordt gevraagd van medewerkers, is 

het bovendien van belang dat we hun welzijn en betrokkenheid regelmatig peilen, 

bijvoorbeeld door Engagement-metingen, indicatoren als ziekteverzuim en periodieke 

Gevoelsthermometers.

Ontwikkeling van medewerkers 

Ook in 2017 hebben we flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze medewerkers. 

Een aantal programma’s van vorige jaren loopt nog door, zoals de leergangen 

e-adviseur en Toptalent. Ook in het afgelopen jaar hebben verschillende groepen 

medewerkers deze trainingen succesvol afgerond. 
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Bovendien hebben we verschillende nieuwe opleidings- en trainingsprogramma’s 

opgezet voor: 

•  Agile projectmanagement (Power to the Projects, Agile Maturity Framework  

en diverse andere Agile onderwerpen);

•  expertisevergroting en implementatie van de expertrol voor KVK-medewerkers 

(Power to the Expertise);

•  opleiding voor nieuwe rollen zoals Growth Hacking (Power to the future jobs);

•  Lean Six Sigma;

•  klantgerichtheid.

Omdat we zijn gestart met het werken via een omnichannel benadering, is hiervoor 

een leergang in de maak. In 2017 hebben medewerkers bovendien veel geleerd via 

online trainingen. Naast alle genoemde programma’s heeft op individuele basis 

veel ontwikkeling plaatsgevonden zoals het op maat gesneden Fit for the Future 

programma, het Toptalent programma en het e-adviseurs programma.

 

In 2017 heeft KVK 3,3% van de totale loonsom uitgegeven aan opleidingen voor 

medewerkers. 

Betrokkenheid  

Het betrokkenheidscijfer is het gemiddelde van de score op loyaliteit en bevlogenheid. 

In 2017 is de gestelde ambitie niet gehaald. Verbetering is een zaak van lange 

adem en vergt structurele aandacht. De acties, opgesteld door teams, afdelingen 

en organisatie hebben als doel een consistente en continue verbetering en 

verandering. De effecten hiervan worden zichtbaar in naar verwachting hogere 

betrokkenheidscijfers in het uitgebreide medewerkersonderzoek in maart 2018.

Werving en selectie 

KVK vindt het belangrijk om tot één van de betere publieke werkgevers van 

Nederland te behoren. Mede om die ambitie te verwezenlijken, hebben we onze 

wervingsprocessen en arbeidsmarktcommunicatie-uitingen verbeterd. Zo zijn we 

voor vacaturestelling en behandeling van sollicitaties van een decentrale naar een 

centrale benadering gegaan. De wervingsprocessen hebben we aangesloten op de 

HRM-, Inkoop- en Finance-systemen en vacatureteksten zijn gestandaardiseerd. 

Onze werving willen we in toenemende mate een proactief karakter laten hebben. 

Ook voor onze arbeidsmarktcommunicatie benutten we de online mogelijkheden 

zoals video’s, social media en arbeidsmarktportals, zo veel mogelijk. 

In 2017 hebben meer dan 2.800 kandidaten gesolliciteerd voor een vaste functie 

bij KVK. We hebben 276 nieuwe professionals mogen verwelkomen, waarvan 

213 ingehuurd en 63 in vast dienstverband. Hiervan zijn er zes aangedragen door 

medewerkers zelf. Voor onze ICT-afdeling hebben we twintig medewerkers geworven 

voor een vaste functie en 78 mensen ingehuurd. 

In-, door- en uitstroom 

De totale doorstroom in 2017 bedroeg 8,8% waarvan 6% interne doorstroom en 

2,8% uitstroom. Dit ligt boven het gestelde doel van 4%. Daarnaast hebben we in het 

kader van Fit for the Future veel activiteiten georganiseerd, zoals 4 workshops met 

361 deelnemers. Veel medewerkers van de afdelingen waar krimp gaat plaatsvinden 

hebben hieraan deelgenomen. 

Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) 

Twee belangrijke speerpunten in ons Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) zijn 

het verhogen van de inzetbaarheid en het terugdringen van het ziekteverzuim. In 

2017 hebben we de focus gericht op complexe dossiers. Daarnaast hebben we de 

aandacht voor preventie geïntensiveerd.
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Hiervoor zijn ingezet:

• Een tweedaagse workshop voor medewerkers, gericht op vitaliteit en inzetbaarheid.

•  Een verzuimcoach die leidinggevenden adviseert over de re-integratie van  

langdurig zieken.

•  Opleiding van diverse medewerkers tot ergocoach, gericht op het creëren van  

een gezonde werkplek.

Meldingsfrequentie 1,06 1,03

% 0-verzuim 38 % 40 %

% verzuim 4,94 % 5,19 %

% inzetbaarheid 95,06 % 94,81 %

2016 2017

N.B.: het verzuimpercentage is t.o.v. 2016 licht gestegen als gevolg van toename van het aantal 

langdurig zieken (merendeel niet-werk gerelateerd). De meldingsfrequentie en % 0-verzuim zijn 

licht verbeterd.
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Opbouw medewerkerspopulatie 

Er is een beperkt verschil tussen het aantal fulltimers en parttimers ten opzichte van 

het totaal. Bij de externe medewerkers is het percentage parttimers 16% van het 

totaal aantal parttimers en bij de fulltimers ligt dit op 23%. 

Bij KVK werken twee keer zo veel externe mannelijke medewerkers dan externe 

vrouwelijke medewerkers.
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Interne medewerkers zijn vooral vertegenwoordigd in leeftijdscategorieën 45-54 en 

55-64 terwijl externe medewerkers gelijkmatiger verdeeld zijn over de categorieën 

25-34, 35-44 en 55-64. Daarmee is de gemiddelde leeftijd van externe medewerkers 

lager dan van interne medewerkers. De strategische personeelsplanning is erop 

gericht om de verhouding van het aantal externe medewerkers om te zetten naar 

interne medewerkers. Het doel hiervan is de kennis en ervaring beter in de organisatie 

te borgen.

Van het totaal aan leidinggevenden is 37,65% vrouw. Voor de vrouwen geldt een 

gelijkmatige vertegenwoordiging in de leeftijdscategorieën 38-42, 43-47 en 53-57.  

De meeste mannelijke leidinggevenden bevinden zich in de leeftijdscategorie  

53-57 jaar.
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Mobiliteitscentrum 

De twaalf regionale Kamers van Koophandel, KvK Nederland en Innovatienetwerk 

Syntens zijn 1 januari 2014 samengevoegd. Sindsdien is ons Mobiliteitscentrum 

actief om medewerkers die boventallig zijn geworden, te begeleiden naar ander 

werk. Een team van onafhankelijke en gecertificeerde mobiliteitsadviseurs helpt 

deze kandidaten focus aan te brengen in hun oriëntatie en zoektocht. Een team van 

arbeidsmarktdeskundigen met een groot netwerk om vacatures te ontsluiten en 

een realistisch uitstroomperspectief in beeld te brengen, begeleidt hen succesvol 

naar ander werk. Van de oorspronkelijke instroom in 2014 van 334,2 fte zijn eind 

2017 nog 68,5 fte’s in begeleiding bij het Mobiliteitscentrum. Gerekend vanaf 

de genoemde transitiestart zijn 265,7 fte uitgestroomd. Van de instroom van 

58 fte in de 2015-groep heeft een uitstroom plaatsgevonden van 26,5 fte en zijn 

eind 2017 nog 31,5 fte in begeleiding. Eind 2017 is als gevolg van digitalisering 

een nieuwe groep van 43,6 fte ingestroomd. Dat brengt de populatie van het 

Mobiliteitscentrum ultimo 2017 op 143,6 fte. Het thema van het Mobiliteitscentrum 

in 2017 is: ‘Iedereen in beweging en in beeld’. Als resultaat daarvan is meer dan 

negentig procent van de kandidaten actief via een externe detachering, opleiding, 

stage of een maatschappelijke opdracht. Het mobiliteitscentrum gelooft in een 

actieve houding, veel aandacht voor kansen op de arbeidsmarkt en behoud van 

arbeidsritme. Medewerkers van KVK volgen de wet- en regelgeving uit het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het daarin beschreven van werk naar werk-

beleid.

Verslag van de ondernemingsraad (OR) 
 

Voor de ondernemingsraad stond het jaar 2017, naast de in de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR) verankerde advies- en instemmingsrechten, in het 

teken van twee onderwerpen. De OR kreeg een nieuwe samenstelling en maakte 

afspraken met de bestuurder over een eigentijdse en proactieve vorm van 

medezeggenschap.

Nieuwe OR 

Op 1 juni 2017 trad er een nieuwe OR aan. Met negen leden en een toegevoegde 

externe strategisch adviseur heeft deze OR een mandaat tot mei 2020. 
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Moderne medezeggenschap: ‘Dichtbij’ 

Zowel bestuurder, OR als medewerkers hebben vastgesteld dat er behoefte is 

aan meer slagvaardigheid in de besluitvorming binnen KVK. Uit het onderzoek 

medewerkerstevredenheid is onder meer naar voren gekomen dat medewerkers zich 

onvoldoende betrokken voelen bij de besluitvorming. Daarnaast constateerden zowel 

de OR als de bestuurder dat het proces voor advies- en instemmingsaanvragen te 

stroperig verloopt en vaak te lang duurt. Op 30 mei 2017 heeft de OR daarom met 

de bestuurder een overeenkomst gesloten met afspraken over een nieuwe aanpak. 

Hierin bepaalt de RvB de grote lijnen van de strategie zoals dat nu ook gebeurt, maar 

worden medewerkers eerder bij de uitvoering betrokken. De OR gaat de mening 

van�de�medewerkers�eerder,�sneller�en�ongefilterd�ophalen.�Daarnaast�organiseren�

we medezeggenschap in bepaalde gevallen op afdelings- of teamniveau, via het 

instellen van medezeggenschap-adviesteams. Deze teams bestaan uit betrokken 

medewerkers, HRM en het management. Conform de WOR, heeft de OR daarbij 

een faciliterende en controlerende rol. De adviesteams adviseren de OR over zowel 

advies- en instemmingsaanvragen als over trends en ontwikkelingen binnen de 

organisatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de ontwikkeling van de digitalisering, 

strategisch personeelsbeleid, ICT-infrastructuur en arbeidsomstandigheden. De 

nieuwe aanpak is een groeimodel, waar we experimenterend aan werken.  

 

Nieuw OR-reglement 

In nauwe samenspraak met de vakbonden is in maart 2017 een nieuw OR-reglement 

vastgesteld. Hierin zijn goede (proces)afspraken vastgelegd en zijn de uit de WOR 

voortvloeiende rechten en plichten verankerd.  

 

Relatie OR en bestuurder 

Ook in 2017 is de relatie tussen de OR en de bestuurder goed geweest. 

Meningsverschillen bestaan er uiteraard. Maar deze worden in een open en 

vertrouwde sfeer met elkaar besproken met steeds als doel om er samen uit 

te komen. Waar nodig hebben wij de bestuurder aangesproken op hiaten in de 

processen, zoals het laten meewegen van het ziekteverzuim in de beoordeling 

bij de personeelscyclus. 

Adviezen en instemmingen 

In 2017 heeft de OR positief geadviseerd over de volgende adviesaanvragen:

• samenvoeging ICT en I&A in tijdelijke werkorganisatie 13-3-2017;

• vertrekregelingen afdeling Deponeringen 25-4-2017;

• herhuisvesting kantoor Middelburg 27-7-2017;

•  regeling bijzondere éénmalige mogelijkheid deel te nemen aan VWNW-beleid 2017 

19-9-2017;

• verplaatsing afdeling IT naar kantoor Utrecht 19-9-2017;

• verhuizing kantoor Apeldoorn 17-11-2017. 

 

En ingestemd met de volgende instemmingsverzoeken:

• Systeem Quality Monitoring (QMS) 8-5-2017;

• Bedrijfsnoodplan en Actieplan BHV 11-5-2017;

• ICT Gedragscode 26-5-2017;

• gebruik van Personeelsvolgsystemen 27-6-2017;

• deelbeleid Cameratoezicht 5-11-2017;

• protocol Toegangscontrole 17-11-2017. 

 

Terugkijkend is het jaar 2017, waarin het onderzoek voor de evaluatie van de 

Wet op de Kamer van Koophandel is uitgevoerd, wederom voor velen turbulent 

geweest. Daarbij houdt vooral de wetenschap dat er in 2019 wederom een krimp 

wordt voorzien veel medewerkers bezig. Zowel bestuurder als OR zijn zich ervan 

bewust dat de medewerkers optimaal gefaciliteerd moeten worden om hun 

kansen op de arbeidsmarkt te verkennen. Dit vraagt ook van de medewerkers een 

verantwoordelijkheid�om�hun�arbeidsmarktfitheid�op�peil�te�houden�en/of�verder�uit�

te breiden. 

 

De OR van KVK 
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Risicomanagement & Risicobeleid  
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voeren we 

verschillende wettelijke, op ondernemers gerichte taken uit. Het is van belang dat deze 

taken naar behoren worden uitgevoerd. Risico’s in onze bedrijfsvoering dienen tijdig te 

worden onderkend, zodat gepaste actie kan worden ondernomen. We voeren daarom 

een integraal risicomanagementbeleid uit, dat van toepassing is op zowel de reguliere 

bedrijfsvoering als op programma’s en projecten. 

 

Risicobereidheid en risicotoleranties 

De risicobereidheid van KVK is gematigd. We streven ernaar om de risico’s die onze 

doelstellingen kunnen bedreigen, proactief te identificeren en te beheersen. Risico’s 

worden op basis van impact en kans van optreden geprioriteerd. In het algemeen 

geldt dat hoe hoger de prioritering, hoe meer aandacht wordt besteed aan mitigerende 

maatregelen. Het risicomanagementbereik omvat strategische, operationele, 

financiële en compliance risico’s.  

 

Organisatie van risicomanagement 

Binnen KVK wordt met het ‘three lines of defense model’ gewerkt. De eerste lijn is het 

management, dat primair verantwoordelijk is voor risicomanagement. Hiertoe behoort 

het identificeren van de belangrijkste risico’s en het implementeren van adequate 

beheersingsmaatregelen. De tweede lijn wordt gevormd door de staffuncties die ten 

aanzien van risicomanagement een kaderstellende, coördinerende en monitorrol 

vervullen. De derde lijn is de afdeling Audit, Risk & Compliance. Zij voeren audits uit en 

geven de Raad van Bestuur onafhankelijk en objectief zekerheid over de inrichting en 

de effectiviteit van het risicomanagementsysteem. 

Het risicobewustzijn (‘awareness’) van onze medewerkers is cruciaal voor een 

effectief risicomanagementsysteem. Risicomanagement is dan ook een regulier 

onderdeel in gesprekken met medewerkers, opleidingen, introductieprogramma’s en 

interne communicatie-uitingen. Daarnaast bevatten alle belangrijke besluitvormings-

documenten - waaronder jaarplannen en business cases - een expliciete risicopara- 

graaf. Via een rapportagecyclus wordt er gerapporteerd over beheersing van risico’s.  

Terug- en vooruitblik belangrijke risico’s 
 

Rechtmatigheid van inkopen 

Ook in 2017 is het inkoopproces van KVK verder geprofessionaliseerd en 

aangescherpt. Gerealiseerde functiescheidingen in het gehele inkoopproces, met 

duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, hebben er toe geleid dat het risico op 

onrechtmatigheid gemitigeerd is.  

 

Programma KernGezond (Legacy) 

Wij zijn gestart met een omvangrijk programma voor de renovatie van 

de informatievoorziening en het onderliggende IT-landschap rondom het 

Handelsregister. Dit is noodzakelijk om een verdere digitalisering van onze 

dienstverlening mogelijk te maken. Binnen dit programma heeft risicomanagement 

een prominente rol met een riskmanager die volledig aan dit programma is 

toegewezen. De uitvoer van het programma loopt, waarbij de planning is herijkt als 

gevolg van de blootgelegde complexiteit. Monitoring vindt adequaat plaats.  

 

Cultuur en competenties in verhouding tot realisatie strategie 

Gewenste cultuur en competenties krijgen binnen KVK een steeds prominentere 

rol. Medewerkers moeten in staat zijn om mee te ontwikkelen met de veranderende 

omgeving. Om dit verder te ondersteunen zijn er diverse initiatieven zoals 

opleidingsprogramma’s en een KVK-breed integraal cultuurprogramma. Dit draagt bij 

aan de executiekracht van de organisatie.

Bedrijfsvoering conform de wettelijke vereisten.  

Het naleven van wettelijke vereisten is een basisuitgangspunt. Nieuwe wettelijke 

vereisten worden veelal projectmatig geïmplementeerd waarbij er aandacht is 

voor een adequate borging. Projectgroepen worden multidisciplinair samengesteld 

waarbij kaderstellende en toezichthoudende afdelingen ook vertegenwoordigd zijn. 

Tevens is in 2017 gestart met de invoering van een internal control framework (ICF). 

Voor de belangrijkste processen zijn op een gestructureerde wijze de risico’s en 

beheersmaatregelen in kaart gebracht. Indien relevant zijn hierbij ook compliance 
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risico’s betrokken. Periodiek wordt de werking van de beheersmaatregelen getoetst.  

In 2018 krijgt de implementatie van het ICF een vervolg. 

 

Informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging heeft in 2017 veel aandacht gekregen. KVK is ISO 27001 

gecertificeerd en jaarlijks wordt door een externe audit de certificering geëvalueerd. 

In 2017 is tevens verder invulling gegeven aan het plan van aanpak ‘Integrale 

Beveiliging’. Naast fysieke beveiliging en informatiebeveiliging gaat er veel aandacht 

uit naar permanente bewustwording (“awareness”) onder medewerkers. Binnen KVK 

is tevens een Informatie Beveiligingscoördinator (IBC-CISO) werkzaam. Voor 2018 

staat een verdere ontwikkeling in volwassenheid van informatiebeveiliging gepland. 

In 2017 zijn in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

inventarisaties gedaan betreffende de consequenties van de invoering van deze 

wet voor KVK. De daaruit voortvloeiende actiepunten zijn geadresseerd en worden 

uitgevoerd conform een vastgestelde planning.  

 

Reorganisaties 

Mede als gevolg van een algehele trend in de samenleving om te digitaliseren en 

processen efficiënter in te richten heeft KVK te maken met personele inkrimping. 

Deze transitie leidt tot financiële verplichtingen die voortvloeien uit het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement (ARAR) en die zijn opgenomen in het sociaal flankerend 

beleid. De verplichting nemen wij op in voorzieningen op de balans zodra de 

verplichtingen bekend zijn. Om de omvang van deze verplichtingen zoveel mogelijk te 

beperken wordt de mobiliteit ondersteund door het Mobiliteitscentrum van KVK. Het 

Mobiliteitscentrum heeft in 2017 alle doelstellingen behaald. 

 

Financiering KVK 

Een eventuele verdere invoering van open data, mogelijke doorbelasting 

GDI kosten en financiële taakstellingen vormen een belangrijk risico voor de 

financiering. Daarnaast zijn er geen beperkingen aan de doorlevering van KVK-data 

(databankenrecht) en is de kostenstructuur beperkt flexibel. Hierdoor kan druk 

ontstaan op de financiële robuustheid. Het tijdig digitaliseren van de dienstverlening 

en een personeelsreductie heeft een positief effect op de financiële robuustheid. Dit 

brengt naast organisatorische ook financiële risico’s met zich mee. Deze aspecten 

zijn onderwerp van gesprek met het Ministerie van EZK.  
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Bovenstaande getallen voor bezwaar betreffen alleen de zaken die daadwerkelijk 

hebben geleid tot een formele beslissing op bezwaar. Daarnaast is een groot aantal 

zaken informeel afgehandeld. De hoeveelheid bezwaren is gedaald ten opzichte van 

2016. Het aantal beroepzaken is licht gestegen ten opzichte van 2016. In elf gevallen 

is KVK overgegaan tot vergoeding van gemaakte juridische kosten conform het 

Besluit proceskosten bestuursrecht. In zeven gevallen ging het om een bezwaar en in 

vier gevallen om een beroepzaak. De toegekende bedragen varieerden van  

€ 121,- tot € 1.323,-. In geen enkel geval is er met succes een beroep gedaan op de 

Wet Dwangsommen. Op twee zaken na zijn alle beslissingen op bezwaar (inhoudelijk) 

in beroep in stand gelaten. Er is in 2017 geen enkele schadeclaim met succes 

doorgezet. Een aantal beroepzaken bij het college uit 2016 is nog in behandeling.

 

Klachten bezwaar/beroep op besluiten inzake Handelsregisterregistraties

Noord en Noordwest 145 112

Zuidwest 153 184

Zuid 72 42

Oost 129 113

Totaal 499 451

Bezwaar per regio: 2016 2017

Aantal beroepszaken: 28 31

Afgezet tegen het aantal mutaties per dag in het Handelsregister, vallen 

bovenstaande hoeveelheden mee. De behandeling van bezwaar en beroep conform 

de Algemene wet bestuursrecht kent formaliteitsvereisten en noodzakelijke 

civielrechtelijke analyses. Dit vraagt van KVK een zeer secure behandeling. Het aantal 

uren per zaak varieert daarbij enorm. Dit is afhankelijk van de aard van de zaak, het 

type appellant, en of deze wordt ondersteund door een advocaat. 

Bedrijfsvoering 

In deze paragraaf leggen we verantwoording af over de totstandkoming van 

beleidsinformatie, het financieel beheer, financiële rechtmatigheid en overige 

aspecten van de bedrijfsvoering. Het gaat om aandachtspunten die voortvloeien uit 

de reguliere planning en control-cyclus (P&C cyclus). De belangrijkste verbeterpunten 

in de interne beheersing en aandachtspunten zijn in deze paragraaf opgenomen. 
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Totstandkoming beleidsinformatie

KVK werkt met een gestructureerde P&C-cyclus. Hierbij benaderen we het proces 

van richting geven (besturen/plannen) en op koers houden (beheersen/control) van 

de organisatie op een systematische manier. Via deze cyclus borgen we de (kwaliteit 

van) de bedrijfsvoering en sluiten we de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cirkel. In het 

proces is ook de relatie met de toezichthouder en opdrachtgever, het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat opgenomen, van kaderstelling tot en met 

verantwoording. 

Onze planning & control-cyclus bestaat uit vier fasen: 

1. Meerjarenplan en -raming

2. Jaarplan en Begroting

3. Maand- en kwartaalrapportages

4. Verantwoording (jaarrekening en jaarverslag)

Fase 1 en 2: Vraagsturing en planning

Ieder jaar stelt KVK een jaarplan op waarin we missie, visie en strategie vertalen naar 

de belangrijkste organisatiedoelstellingen. Het jaarplan bevat een activiteitenplan 

en begroting voor het komende jaar en een meerjarenplan voor een periode van 

vier jaar. De Centrale Raad en de vijf Regionale Raden zijn intensief betrokken bij de 

planvorming. Zij adviseren de RvB over ondernemersbehoeften en activiteiten voor 

de verschillende doelgroepen ondernemers. Het jaarplan wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Fase 3 en 4: Rapportage en verantwoording

Sinds de start van de nieuwe organisatie op 1 januari 2014 wordt er op maandbasis 

gerapporteerd aan het management en de RvB. KVK rapporteert op kwartaalbasis 

aan de toezichthouder. De rapportages vormen de basis voor uitvoering van 

vastgestelde plannen conform planning en begroting. Ze zijn het uitgangspunt 

voor het bepalen van maatregelen bij afwijking van het vastgestelde jaar- en 

activiteitenplan.

KVK heeft periodiek overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

Hierin wordt het gevoerde en te voeren beleid en de analyse en monitoring van onze 

bedrijfsvoering besproken.

Financieel beheer/risicomanagement

Voor 1 januari 2014 bestond de financiële administratie van KVK nog uit de 

diverse financiële administraties, en HRM- en salarisadministraties van de veertien 

samengevoegde organisaties. In 2014 hebben we de eerste stappen gezet op 

weg naar harmonisatie en het in control komen van de financieel administratieve 

processen. Daardoor heeft KVK de basis van deze processen in 2015 op orde kunnen 

brengen en goede vorderingen kunnen maken om financieel in control te komen. 

In 2016 en 2017 zijn we verder geprofessionaliseerd door het risicomanagement 

uit te werken in beleid en een opzet te maken voor een internal control framework. 

Wat betreft laatstgenoemde heeft KVK in 2017 voor de inkoop-, verkoop-, HRM- 

en productmanagementprocessen de belangrijkste stappen gezet. Dit deel van 

het raamwerk hebben we getoetst, en vormt de basis voor het beheer van onze 

(financiële) risico’s. In 2018 ontwikkelen we hiervoor een auditprogramma dat de 

basis gaat vormen voor het toetsen van de werking. Tevens voegen we een aantal 

processen toe om tot een compleet Internal control framework te komen. Op deze 

manier werken we toe naar een in control statement. 

Fiscaliteit 

Eind 2016 hebben KVK en de Belastingdienst een convenant Horizontaal 

Toezicht getekend. Dit convenant heeft betrekking op de controle van de 

vennootschapsbelasting, de loonheffing, en de omzetbelasting:

Vennootschapsbelasting

KVK is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en was tot en met 2015 als zodanig 

vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). De wetgeving is aangepast 

waardoor de algehele vrijstelling is vervallen. In mei 2015 is de Wet modernisering 

Vpb-plicht overheidsondernemingen aangenomen. De Europese Commissie (EC) 

neemt het standpunt in dat de huidige wet op de vennootschapsbelasting tot 
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concurrentieverstoring en verboden staatssteun leidde. De EC heeft Nederland 

gevraagd de wet aan te passen. Voor overheidsondernemingen gelden vanaf 

2016 dezelfde verplichtingen voor de vennootschapsbelasting als voor private 

ondernemingen. KVK heeft in 2016 en 2017 in samenwerking met een extern 

bureau haar activiteiten in het licht van deze wetgeving aan een nader onderzoek 

onderworpen. Uit dit onderzoek volgt de inschatting dat het risico dat over onze 

activiteiten Vpb heffing plaatsvindt, beperkt is.

Rechtmatigheid

Deze paragraaf gaat in op de rechtmatigheid zoals genoemd in paragraaf 2.5 van het 

accountantsprotocol. Het gaat hierbij om de totstandkoming van de baten, lasten 

en balansmutaties in overeenstemming met de begroting en de regelingen zoals 

opgenomen in het kader rechtmatigheid.

Inkopen/aanbestedingen

In 2017 zijn wij rechtmatig en voldoen wij aan de geldende aanbestedingsregels 

(Aanbestedingswet 2012) dat wil zeggen: wij blijven met onze onrechtmatige 

uitgaven onder de norm van € 2 miljoen. Als gevolg van de fusie van veertien 

organisaties was in 2015 de totale contractwaarde van inkopen die onrechtmatig 

tot stand zijn gekomen € 37,9 miljoen. Circa twee derde hiervan was gerelateerd 

aan contracten die zijn afgesloten voorafgaand aan de fusie. Vorig jaar hebben we 

hierover uitgebreid gerapporteerd, alsmede over de getroffen maatregelen. Uit extern 

advies bleek dat het oplossen van deze problematiek bij vergelijkbare organisaties 

minimaal drie jaar in beslag neemt. In 2016 hebben we diverse maatregelen getroffen 

waardoor de totale contractwaarde van inkopen die onrechtmatig tot stand zijn 

gekomen, is gedaald naar € 16,5 miljoen. Voor 2017 geldt dat we met een bedrag van 

€ 475 duizend onder de norm zitten en rechtmatig zijn. Om dit te bereiken hebben we 

de volgende verbeteringen doorgevoerd:

•  training van alle direct en indirect met inkoop belaste medewerkers (170 in totaal), 

gericht op het vergroten, borgen en onderhouden van aanbestedingskennis in de 

organisatie;

• inrichting van een professionele helpdesk voor aanbestedingen;

• kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de afdeling inkoop;

• inrichting van een escalatieprocedure;

•  afweging door de RvB van alle operationele gevolgen van de toepassing  

van aanbestedingsregels;

• regelmatige audits door de externe accountant. 

Overige aspecten van de bedrijfsvoering: verkoop van eigendomspanden

KVK moet de transitiekosten van boventalligheid van medewerkers onder 

ambtenarenrecht grotendeels zelf dragen. Mede vanuit dat gegeven heeft KVK 

in het kader van haar meerjarig financieel beleid in 2013 met het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat afgesproken dat het uit oogpunt van 

financierbaarheid verstandig is om de eigendomspanden te verkopen en (kleiner) 

terug te huren. In 2017 heeft KVK twee panden verkocht: Roermond en Middelburg. 

Het pand in Roermond wordt voor een beperkt deel terug gehuurd van de nieuwe 

eigenaar. In Middelburg heeft KVK een alternatieve vestigingslocatie gevonden 

in het Stadskantoor van Middelburg. De verkoop van panden heeft in 2017 tot 

een boekwinst geleid van € 0,9 miljoen. KVK heeft eind 2017 nog twee panden in 

eigendom, te weten Eindhoven en Breda. Voor beide panden is gepland dat deze in 

2018 en op zijn laatst in 2019 worden verkocht.



|   Jaarverslag 201751

4. Dit zijn onze financiële 
cijfers
Balans per 31 december 2017

In € miljoen

1. Materiële vaste activa 10,9 11,5

2. Vlottende activa 14,4 15,1

3. Liquide middelen 196,4 204,4

Totaal activa 221,7 231,0

4a. EV: Algemene reserve 33,4 25,0

4b. EV: Bestemmingsreserve 42,3 27,4

5. Voorzieningen 116,0 136,7

6. Kortlopende schulden 30,0 41,9

Totaal passiva 221,7 231,0

Balans 31-12-2017 31-12-2016

Balans 31-12-2017 31-12-2016

Toelichting op de balans 

1. Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa bestaan met name uit 2 kantoorpanden die eind 2017 nog 

in eigendom zijn en investeringen in het fysieke ondernemersplein Rotterdam. In 

2017 zijn de panden Roermond en Middelburg verkocht, waarbij een positief resultaat 

van € 0,9 miljoen is gerealiseerd. 

2. Vlottende activa 

De vlottende activa bestaan voor € 8,3 miljoen uit debiteuren. Dit saldo is relatief 

gelijk gebleven ten opzichte van 2016. De overige vlottende activa betreffen 

voornamelijk vooruitbetaalde (ICT-licentie)kosten, vorderingen uit hoofde 

van subsidiegelden voor projecten en vorderingen op overheidspartijen uit 

inputfinanciering. 

 

3. Liquide middelen 

De liquide middelen bedragen € 196,4 miljoen per eind 2017. De mutatie liquide 

middelen wordt veroorzaakt door een negatieve kasstroom uit operationele 

activiteiten (€ 5,7 miljoen) en een negatief saldo uit investeringsactiviteiten  

(€ 2,3 miljoen).  

 

4. Eigen vermogen (EV) 
Het resultaat boekjaar (€23,2 milljoen) is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Vanwege de digitaliseringsstrategie wordt er de komende jaren verder 

gereorganiseerd. Om de hiermee samenhangende transitiekosten op te kunnen 

vangen is een bestemmingsreserve Transitie gevormd. Van het resultaat 2017 is een 

bedrag van (€ 14,9 miljoen) toegevoegd aan deze bestemmingsreserve (totaal € 42,3 

miljoen). Het resterende resultaat boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve 

(totaal € 33,4 miljoen). 

 

5. Voorzieningen 

De voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor transitie. De 

afname van € 20,7 miljoen heeft voornamelijk betrekking op betaalde uitkeringen en 

salarisbetalingen van € 10,7 miljoen, een vrijval van de voorziening van € 24,6 miljoen 

en instroom in de voorzieningen van € 17,9 miljoen. Deze instroom heeft betrekking 

op medewerkers die hebben ingetekend op de Stimulansregeling die in 2017 is 

opengesteld voor KVK medewerkers en op medewerkers binnen de Backoffice en 

Frontoffice waarvan de functies zijn vervallen vanwege de verregaande digitalisering 

van de dienstverlening. 



|   Jaarverslag 201752

A. Rijksbijdrage 116.665 113.714 116.665 116.131 0 0 0

B. Opbrengsten uit  
operationele activiteiten

95.274 90.071 92.357 88.386 1.500 2.917 2.835

Bedrijfsopbrengsten 211.939 203.785 209.022 204.517 1.500 2.917 2.835

C. Lonen en salarissen 73.712 77.759 73.313 73.060 400 399 367

D. Sociale lasten en overig 27.450 27.788 29.669 27.145 14.255 -2.219 -2.529

E. Kosten uitbesteed werk 47.514 37.187 45.604 37.810 2.199 1.910 2.427

F. Afschrijving op mva 2.872 3.036 2.872 3.274 0 0 0

G. Overige bedrijfskosten 37.097 41.156 36.995 38.488 100 102 31

Bedrijfslasten 188.645 186.926 188.453 179.777 16.954 192 296

Bedrijfsresultaat 23.294 16.859 20.569 24.740 -15.454 2.725 2.539

Financieel resultaat 0 0 0 143 0 0 0

Netto resultaat 23.294 16.859 20.569 24.883 -15.454 2.725 2.539

In € duizend Werkelijk 2017 Begroting
Regulier 2017

Werkelijk
Regulier 2017

Werkelijk
Regulier 2016

Begroting
Transitie 2017

Werkelijk
Transitie 2017

Werkelijk
Transitie 2016

Resultatenrekening 2017

 
6. Kortlopende schulden 

De daling in de kortlopende schulden is voornamelijk toe te wijzen aan het eerder 

ontvangen voorschot van de rijksbijdrage van € 13,6 miljoen in 2016. In tegenstelling 

tot eind 2016 is in 2017 geen voorschot ontvangen op de rijksbijdrage 2018.
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Toelichting op de resultatenrekening  
Het resultaat over 2017 bedraagt € 23,3 miljoen positief, te specificeren naar € 20,6 

miljoen regulier resultaat en € 2,7 miljoen positief transitieresultaat. 

Het regulier resultaat (€ 20,6 miljoen) is € 3,7 miljoen hoger dan de begroting.  

Hieraan wordt bijgedragen door:

•  De bedrijfsopbrengsten zijn € 4,9 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt voor  

€ 3,0 miljoen veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage als gevolg van diverse 

indexaties en additionele werkzaamheden. Daarnaast zijn de LEI opbrengsten  

€ 3,4 miljoen hoger dan begroot, hiertegenover staan ook hogere kosten voor 

de uitvoeringsorganisatie van LEI. Dit is ontstaan door aangepaste wetgeving 

inzake financiële instrumenten. Aan de andere kant zijn de opbrengsten voor 

automatiseringsdiensten € 1,1 miljoen lager dan gepland. 

•  Het niveau van de kosten is € 1,2 miljoen hoger dan begroot. Deze afwijking 

ontstaat door het bespoedigen van het programma KernGezond en om de online 

dienstverlening aan de klanten te verbeteren.

Het transitieresultaat (€ 2,7 miljoen) is € 18,1 miljoen positiever dan begroot.  

Hieraan wordt bijgedragen door:

•  Gunstige ontwikkeling in de uitstroom uit het Mobiliteitscentrum; daardoor is er een 

vrijval ontstaan in de verschillende voorzieningen waaronder de Voorziening SFB 

en de Voorziening Vertrek 2014-2015. Daartegenover staat dat 42 medewerkers 

gebruik hebben gemaakt van de Stimulansregeling waarvoor een aanvullende 

voorziening is getroffen. Het netto effect bedraagt € 8,1 miljoen positief.  

•  Een tweetal geplande reorganisaties hebben wij kunnen doorvoeren door natuurlijk 

verloop en de afbouw van externen bij betreffende afdelingen. De hiervoor begrote 

kosten ad € 10,0 miljoen zijn niet nodig gebleken.
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De komende tijd staat vooral in het teken van een nieuwe bijdrage aan onze ambitie 

naar de beste online publieke dienstverlener. Onze strategie van digitalisering van 

onze dienstverlening is daarbij de belangrijkste drager. Speerpunten daarin zijn de 

ontwikkeling van multichannel naar omnichannel werken en het verbeteren van onze 

informatie en advies-diensten. Het bereik en de waardering voor onze dienstverlening, 

als indicatoren van ons succes, kunnen verder omhoog. Dat doen we door gedrag 

en behoeften van onze klanten nauwkeurig te volgen en op basis van die kennis 

relevante diensten aan te bieden op het moment dat de ondernemer daar ook 

behoefte aan heeft. Steeds meer maatwerk dus. De eisen aan onze CRM-systemen 

en aanverwante technieken gaan de komende tijd dan ook flink omhoog om dat 

mogelijk te maken.   

In 2017 is een begin gemaakt met het volledig digitaal maken van alle handelingen 

rond de verplichte Handelsregisterregistratie. Ontwikkelingen worden voorzien in 

het makkelijk inloggen, betalen, eigen gegevens inzien en actualiseren van de eigen 

inschrijving. Ook gaat KVK nieuwe initiatieven nemen om MOvO verder te ontwikkelen 

en daarmee een bijdrage te leveren aan de ambities van de E-Overheid. Doel is 

om hiermee het digitale verkeer van ondernemers met de overheid aanzienlijk te 

vergemakkelijken.  

5. Korte vooruitblik
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KVK wordt steeds meer geconfronteerd met de behoefte om de registratie van 

gegevens van ondernemers uit te breiden. Die behoefte komt onder andere voort uit 

de behoefte om fraude en misbruik te bestrijden. KVK gaat in 2018 en ook de jaren 

daarna steeds meer taken uitvoeren rond de registratie van ondernemers gericht op 

het bieden van waarborgen van de identiteit van ondernemers en extra zekerheid 

in het digitale zakelijke en economische verkeer. Tegelijk legt deze ontwikkeling ook 

meer druk bij KVK om de balans te bewaken tussen transparantie en openheid van 

gegevens en privacy van ondernemers. Daarom exploreert KVK in 2018 intensief de 

mogelijkheden om de digitale identiteit van ondernemers opnieuw te definiëren en 

daarmee de rechtszekerheid en privacy van onze registraties ook in digitale tijden te 

waarborgen. We gaan tegen deze achtergrond met een aantal activiteiten ook meer 

werk maken van de kwaliteit van de gegevens in onze registraties. 

Hoofdlijn in de activiteiten in 2018 op de diverse segmenten is vooral invulling geven 

aan maatwerk in onze dienstverlening, praktische toepasbaarheid, tijdigheid en 

relevantie. Dat komt steeds terug in ons portfolio van informatie en adviesproducten: 

zoals het leveren van content, nieuwsbrieven, video’s, webinars, (online) events, 

MOOC’s, apps en andere digitale producten. Maar ook in partnerprogramma’s als 

Bruisende Binnensteden, Startup Delta en nlgroeit, en bijvoorbeeld de programmering 

van het eerste fysieke ONSplein in Rotterdam. Onze kanalen krijgen in 2018 nieuwe 

impulsen met nieuwe webchatfuncties, services via de socials en zelfs wordt een 

start gemaakt met proactieve webfuncties. 

 

In onze manier van werken is samenwerking met andere organisaties elementair. 

Samenwerking die bijdraagt aan onze ambities en het bereiken van resultaten. 

De afgelopen jaren is er veel opgebouwd en dat gaan we in 2018 met kracht 

voort zetten. In 2018 zetten we verder vooral in op de nieuwe governance rond 

de ontwikkeling van de E-Overheid waarin het Ministerie BZK nu de hoofdrol heeft 

en KVK de rol van vertegenwoordiger van het bedrijvendomein heeft verkregen. 

Interne uitdagingen hebben we nog voldoende, onder meer het versterken van 

onze resultaatgerichte cultuur. Samenwerking, verantwoordelijkheid nemen en het 

klantbelang altijd voorop, zijn cruciale waarden om de ambitie van beste online 

publieke dienstverlener waar te maken. Diverse programma’s gaan daar een 

belangrijke bijdrage aan leveren. Verder zal in 2018 het programma KernGezond 

en de ICT programmering de nodige aandacht vragen. Prioriteiten stellen en het 

verder ontwikkelen en veilig stellen van de benodigde competenties zijn daar de 

hoofdaandachtspunten.
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Colofon:
Opdrachtgever | Raad van Bestuur

Status | Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 februari 2018

Verspreiding | Openbaar

Maart 2018

Kijk voor meer informatie op:
KVK.nl


