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Inhoud

De nieuwe KvK wil voor ondernemers een moderne publieke
dienstverlener zijn die haar data, kennis en adviesdiensten

1. De nieuwe Kamer van Koophandel

1

zoveel mogelijk online, plaats- en tijdonafhankelijk beschikbaar
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stelt. Hiermee worden ondernemers in staat gesteld om
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succesvol hun bedrijf te starten, hun diensten en producten te
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innoveren en hun groeiambities waar te maken in binnen- en

4. Beleidsontwikkeling

3

buitenland. Behoeften en vragen van ondernemers zijn het
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uitgangspunt van de dienstverlening:
• Het registreren en informeren van ondernemers.
• Het ondersteunen van groepen van ondernemers.

De nieuwe Kamer van Koophandel
Een moderne publieke dienstverlener
Door het kabinet Rutte I is beleid geformuleerd om de huidige
informatie-, voorlichtings- en ondersteuningsinfrastructuur
op het gebied van (internationaal) ondernemerschap en
innovatie grondig te moderniseren en te stroomlijnen. Het doel
is om versnippering van het bestaande aanbod van publieke
dienstverlening voor ondernemers tegen te gaan, de behoeftes
en wensen van ondernemers (inclusief zelfstandigen zonder
personeel) meer centraal te stellen en beter aan te sluiten bij de
mogelijkheden die digitalisering biedt. In het Regeerakkoord
van het kabinet Rutte I is vastgelegd dat ondernemers voor
al hun overheidszaken terechtkunnen bij één loket, het
Ondernemersplein.
Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe Kamer van Koophandel
(KvK) actief. Syntens Innovatiecentrum, de twaalf regionale
Kamers van Koophandel en KvK Nederland hebben hun

De nieuwe organisatie kent vijf regionale werkgebieden: Noord,

krachten gebundeld in één landelijke organisatie voor

Oost, Noordwest, Zuidwest en Zuid. Er zijn vijf Regionale

ondernemend Nederland. Het Ministerie van Economische

Raden die adviseren over de te ontwikkelen activiteiten.

Zaken is eindverantwoordelijk voor de KvK die staat tussen

Binnen elk werkgebied is er één grote regionale vestiging

overheid en bedrijfsleven en die de status heeft van zelfstandig

(Ondernemersplein), waar ook de backoffice- activiteiten van

bestuursorgaan. De nieuwe KvK is een centraal gestuurde

het Handelsregister zijn ondergebracht.

organisatie met een sterke verankering in de regio. Hierdoor is
het mogelijk om slagvaardig te werken en tegelijkertijd de 
(ver)binding te houden met ondernemers en hun organisaties.
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advies uitbrengen. Zo kan de raad bijvoorbeeld in de aanloop

Ministerie
van EZ

naar het activiteitenplan adviseren over de in zijn optiek
wenselijke aanpassingen in het productassortiment binnen de
landelijke taken. Bij advisering over de registerfunctie betrekt
Regio Raden

Centrale Raad

Raad van
Bestuur

Partnerraad
DOP

Regio Raden

Gebruikersraad
Handelsregister
Organisatie
KvK

de raad waar van toepassing de adviezen van de krachtens de
Handelsregisterwet 2007 ingestelde Gebruikersraad.
Samenstelling en benoeming
De Centrale Raad bestaat met inbegrip van de voorzitter
uit maximaal 12 leden. De leden zijn vertegenwoordigers
van de centrale werkgeversorganisaties (max. 6), centrale
werknemersorganisaties (max. 3) en overige leden (max.

Figuur: Governance KvK

3). De leden van de CR worden benoemd door de minister
voor een periode van 4 jaar. Zij worden voorgedragen in

Governance

overeenstemming met een door de KvK vastgesteld profiel. Voor
de leden van de CR gelden een Gedragscode Centrale Raad

De KvK is een centraal gestuurde organisatie met een

Kamer van Koophandel en een Reglement Centrale Raad Kamer

sterke verankering in de regio. De Raad van Bestuur (RvB) is

van Koophandel.

verantwoordelijk voor de aansturing van de hele organisatie
(strategisch/tactisch). Het Ministerie van Economische Zaken

Regionale Raden

houdt als eindverantwoordelijk departement toezicht op de

Taken

hoofdlijnen. Participatie van het bedrijfsleven is voorwaarde

Voor elk van de vijf regionale werkgebieden komt er één

voor een vraaggestuurde dienstverlening.

Regionale Raad (RR). De Regionale Raden worden met
instrumenten gefaciliteerd om de behoeften van ondernemers

In haar werkzaamheden wordt de RvB terzijde gestaan door

in de regio goed in beeld te krijgen. Deze raden adviseren over

enkele adviesraden (zie figuur Governance KvK):

regionale en regiospecifieke activiteiten van de organisatie

•P
 artnerraad (adviseert de RvB over ontwikkeling en beleid

en stellen daartoe op basis van een regionale visie, in

inzake het Digitale Ondernemersplein);
•G
 ebruikersraad Handelsregister (is een overlegplatform inzake

alle Handelsregisteraangelegenheden);

samenwerking met regionale stakeholders, een regionaal
activiteitenplan op. De Regionale Raden hebben een formele
en zwaarwegende adviesfunctie. De KvK wordt geacht deze

•C
 entrale Raad;

adviezen uit te voeren tenzij het advies strijdig is met de

•R
 egionale Raden.

landelijk gestelde kaders (wettelijk, financieel en inhoudelijk).
Samenstelling en benoeming

De Raden

Een RR bestaat met inbegrip van de voorzitter eveneens uit
maximaal 12 leden. Leden van de RR zijn vertegenwoordigers

Centrale Raad

van de regionale werkgeversorganisaties (max. 6), regionale

Taken

werknemersorganisaties (max. 3) en overige leden (max. 3). De

De Centrale Raad (CR) stelt ten minste eenmaal in de 5 jaar

leden van de RR’en worden door de Raad van Bestuur benoemd

het ontwerp voor het meerjarenprogramma van de KvK vast.

voor een periode van 4 jaar. Zij treden tegelijk af en kunnen

Hierin wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke landelijke

ten hoogste eenmaal worden herbenoemd. Leden van een

werkzaamheden de Kamer zal uitvoeren. Daarmee heeft

Regionale Raad kunnen niet tegelijkertijd lid zijn van de Centrale

de CR een formele, zwaarwegende adviesfunctie en een

Raad. De leden van de Regionale Raden worden voorgedragen in

programmerende adviesrol. Ook kan deze raad ongevraagd

overeenstemming met een door de KvK vastgesteld profiel. Voor
leden van de RR’en geldt een Gedragscode Regionale Raden
Kamer van Koophandel en de RR werkt met een Reglement
Regionale Raden Kamer van Koophandel.
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Profielschets van de raden

•V
 oor de ontwikkeling van strategie en beleid met betrekking

De raden bestaan uit deskundigen op het vlak van ondernemen

tot de wettelijke taken Handelsregister en Ondernemersplein

en innovatie en zij zijn een representatieve afspiegeling van

vindt afstemming plaats met het Ministerie van Economische

het (regionale) bedrijfsleven (in het bijzonder mkb’ers en

Zaken en de Partnerraad Ondernemersplein.

zzp’ers) door een nauwe betrokkenheid bij een onderneming

•H
 et beleid voor Ondernemersondersteuning wordt samen met

of ondernemerschap. De leden zijn gemotiveerd om vanuit

de Centrale Raad en de Regionale Raden op basis van input

hun expertise een bijdrage te leveren aan de totstandkoming

van stakeholders en afnemers ontwikkeld.

van het producten- en dienstenaanbod van de nieuwe Kamer
van Koophandel. Zij hebben een aantoonbare affiniteit met de

Totstandkoming meerjarenplan en jaarplan

(regionale) economische ontwikkeling en innovatie. Zij weten

Het beleid en de plannen komen in een cyclus tot stand.

wat de behoeften en ontwikkelingen in de markt zijn.

De Centrale Raad stelt ten minste eens in de vijf jaar een
ontwerpmeerjarenplan op waarin de hoofdlijnen van de

Beleidsontwikkeling

activiteiten en projecten van de KvK worden gespecificeerd.
Het meerjarenplan wordt onder meer gebaseerd op het

Beleidscyclus: meerjarenprogramma en activiteitenplannen

landelijke economische beleid en op behoeften, signalen

Het proces van strategievorming start vanuit de positie en

en wensen van stakeholders en afnemers. Binnen de kaders

kaders die de wetgever aan de KvK heeft meegegeven. Vanaf

van dit meerjarenplan stellen de Regionale Raden regionale

dit startpunt zal de organisatie zich oriënteren op behoeften

(meer)jaarplannen op voor de regionale activiteiten. De RvB

van afnemers en stakeholders, die zullen blijken uit eigen

stelt op basis van het landelijke en regionale meerjarenplan

onderzoek onder ondernemers en gerichte consultatie van

een jaarplan op dat voor advies aan de Centrale Raad wordt

stakeholders afzonderlijk én via de Centrale Raad en de

voorgelegd. Daarna volgt uitvoering, monitoring en rapportage

Regionale Raden.

over de resultaten naar stakeholders, de Centrale Raad en de
Regionale Raden.

Fase I
Fase V
• Outputmeting (monitoring van
activiteiten)
• KTO onder ondernemers en
stakeholders
• Opstellen jaarrapportage
• Externe monitoring
voor relevante
Fase V
(economische)
Meten
informatie over
nationaal & regionaal
ondernemend NL

• Onderzoek behoefte regionaal en nationaal (bron:
diverse klantenpanelonderzoeken)
• Topsectorenbeleid (bron: topsectoren)
• Facts, figures & trends ondernemersklimaat NL en
internationaal (bron: Business Intelligence KvK)
• Evaluatie input fase V

Fase I

Ondersteuning
vraagformulering

Fase II

Vraagformulering
nationaal & regionaal

Fase IV

• Opstellen thema’s
meerjarenstrategie en jaarplan door
toetsingskader Centrale Raad en
Regionale Raden (input over en
weer)
• Vaststellen meerjarenprog. en
act.plan (definitief door RvB)

Fase III

• Monitoren en bijsturen adhv
(kwartaal)rapportages
• Periodieke communicatie
• Uitvoeren van actieplannen
• Instrumentarium ontwikkelen

Feedback moment

Fase II

Fase IV

Fase III

Uitvoering

Uitwerking

Adviesmoment CR en RRen

• Uitwerken basisproposities landelijke thema’s
en sectoren (business intelligence i.s.m. OO)
• Opstellen programma en projectplannen,
vertaald naar regionale uitvoering, vertaald
naar en verdeeld over elk van de regio’s
• Uitwerken in actieplannen
• Opstellen accountplan (door directeuren
regionale dienstverlening)

Vraagsturing in het proces beleidsontwikkeling
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Praktische zaken
Werkwijze & ondersteuning vanuit de organisatie

Contactpersonen

De CR en RR’en wijzen uit hun midden een voorzitter en

Aanspreekpunten in de regio zijn de directeuren regionale

plaatsvervangend voorzitter aan. De raden vergaderen ten

dienstverlening in de betreffende regio’s:

minste viermaal per jaar. De vergaderingen zijn niet openbaar.

• Noord:

Janika Horvath

De CR wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.

• Oost:

Jeroen Bos

Deze biedt de voorzitter onder meer ondersteuning bij het

• Zuid:

Jaap Docter

opstellen van het ontwerp-meerjarenprogramma en de

• Zuidwest:

Jaap Docter

vergaderingen (zorgdragen voor opstellen en verzenden

• Noordwest: Fons Schootstra

van de vergaderstukken en verslaglegging). Een regionale
raad wordt ondersteund door de werkorganisatie Kamer van

Meer lezen?

Koophandel. Deze biedt de voorzitter onder meer ondersteuning

Meer informatie over de nieuwe Kamer van Koophandel is te

bij het opstellen van het ontwerpmeerjarenprogramma en

vinden in het Detailontwerp. De wettelijke basis is te vinden

de vergaderingen (zorgdragen voor opstellen agenda’s en

in de Wet op de Kamer van Koophandel en de bijhorende

verzenden van de vergaderstukken en verslaglegging). Ten

Memorie van Toelichting. Tevens zijn een aantal reglementen en

behoeve van de raden wordt een website ontwikkeld. De

gedragscodes van toepassing, te weten:

leden van de raden krijgen toegang tot deze afschermde

•R
 eglement Centrale Raad Kamer van Koophandel

internetomgeving. Alle van belang zijnde informatie is te

•G
 edragscode Centrale Raad Kamer van Koophandel

raadplegen via deze website. Daarnaast is deze site ook een

•R
 eglement Regionale Raden Kamer van Koophandel

platform om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het

•G
 edragscode Regionale Raden Kamer van Koophandel

onderhoud en beheer is in handen van de werkorganisatie van
de KvK.
Vergoedingsregeling
De leden van de raden krijgen een beperkte vergoeding. De
hoogte van de vergoeding geeft hiermee mede uitdrukking
aan de gewijzigde rol en taak van de leden ten opzichte van
de functie van bestuursleden bij de voormalige KvK’s. De
vergoeding voor zowel leden als voorzitters van de raden is
bepaald in art. 9, lid 1 en 2 van de Regeling bezoldiging en
schadeloosstelling functionarissen Kamer van Koophandel. De
leden van de raden krijgen een vergoeding van € 250,- voor elke
bijgewoonde vergadering. De vergoeding voor de voorzitters
bedraagt € 325,- per bijgewoonde vergadering.
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