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Voorwoord
Afgelopen jaar was voor al onze medewerkers een enorme uitdaging. Het was een jaar van samenvoeging,
reorganisatie en herpositionering. We zijn van 14 kleine organisaties, met allemaal eigen directies, besturen, een
eigen cultuur en gebruiken, naar één middelgrote organisatie gegaan. Er was een stevige reorganisatie nodig
door de opgelegde budgetreductie van in totaal circa € 80 miljoen (40%). En het was duidelijk dat ook de
dienstverlening van de Kamer van Koophandel (KvK) aan een grondige modernisering toe was. Dienstverlening
die veel beter aansluit op de behoeften van ondernemers en ook veel meer ondernemers aanspreekt.
Hiermee heeft 2014 voor de medewerkers grote veranderingen gebracht: een nieuwe manier van werken, een
andere manier van sturen, werken aan andere producten en diensten. Dat vraagt veel.
Toch is tijdens deze omvorming de reguliere dienstverlening aan onze klanten gewoon doorgegaan. En is de
tevredenheid gecontinueerd. Daarom zijn we trots op wat we in ons eerste jaar als nieuwe KvK hebben bereikt.
Wij zijn nu hard op weg naar een organisatie die op basis van unieke data-informatie, kennis en netwerken
bijdraagt aan de ontwikkeling en groei van de Nederlandse ondernemers. Het is ons doel om meer ondernemers
te bereiken en voor hen van waarde te zijn, door hen op het juiste moment en zoveel mogelijk op maat van
informatie en ondersteuning te voorzien. Dat doen we met minder mensen en minder middelen.
In nauwe samenspraak met het Ministerie van Economische Zaken hebben we in de tweede helft van het jaar het
tempo van de transitie verhoogd. Dit is nodig voor een toekomstbestendig en financieel robuust fundament voor
de nieuwe Kamer van Koophandel. De digitalisering van onze dienstverlening en het inzetten op nieuwe, digitale,
vraaggestuurde producten en diensten willen we versneld doorvoeren.
Binnen deze context hebben wij het afgelopen jaar een aantal mijlpalen bereikt. Minister Kamp heeft op 20
januari het Digitale Ondernemersplein officieel geopend, een belangrijke stap in onze ambitie naar meer digitale
dienstverlening. Dat geldt ook voor onze digitale apps die de ondernemers goed hebben bereikt. Daarnaast zijn
onze adviesraden (de Centrale Raad en de Regionale Raden) benoemd en hebben we vijf fysieke KvKOndernemerspleinen geopend. En dankzij de marketingcampagnes van afgelopen jaar hebben veel meer
ondernemers dan voorheen onze telefonische adviesdienst weten te vinden en ook gebruikt om hun vragen
beantwoord te krijgen.
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Dit hebben wij allemaal kunnen bereiken met onze medewerkers. Wij danken hen voor hun inzet, flexibele
houding en doorzettingsvermogen in het afgelopen jaar.
Namens de Raad van Bestuur,
Claudia Zuiderwijk, Hankie van Baasbank, René van de Kieft en Piet van Staalduinen (tot 31 december 2014)
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Verslag van de Raad van Bestuur
Transitie naar één nieuwe Kamer van Koophandel
Met de komst van de kwartiermaker (huidige voorzitter Raad van Bestuur) in november 2012 werd de
samenvoeging voorbereid van 14 organisaties (12 regionale KvK’s, hun samenwerkingsverband KvK Nederland
en het Innovatienetwerk Syntens) tot één landelijke organisatie KvK met een regionaal kantorennetwerk. In de
nieuwe wet KvK heeft de KvK een ruimer takenpakket gekregen, een eenvoudigere governancestructuur en een
gewijzigde financiering. Dit betekent een reductie van circa 40% op ons budget en een formatiereductie van zo’n
1000 fte’s die we in 2018 willen voltooien. De basis voor deze transitie was uitgewerkt in een organisatieontwerp,
waarmee de minister van Economische Zaken (EZ) in april 2013 formeel instemde.
Begin 2014 werd duidelijk dat als gevolg van extra budgetreducties (Kabinet Rutte II), maar vooral als gevolg van
de uitkomst van het in 2013 gesloten Sociaal Flankerend Beleid voor ambtenaren, dat de oorspronkelijke
uitgangspunten van het organisatieontwerp gewijzigd dienden te worden, om tot een financieel robuust
langetermijnscenario te kunnen komen. Afgezien van de aanzienlijke ICT-legacy die binnen de oude organisaties
was opgebouwd, kregen we te maken met het feit dat vanaf 1 januari 2016 geen reorganisatieontslag mogelijk is
en de pensioenleeftijd verhoogd wordt naar 67 jaar en zelfs 70 jaar.
Met deze nieuwe inzichten hebben wij in april 2014 het initiatief genomen om de strategiebesprekingen met de
top van EZ te voeren, gericht op het gezamenlijk bepalen van een realistisch scenario voor het vervolg van de
transitie. Het doel bleef ongewijzigd: het realiseren van een nieuwe KvK die effectief moderne dienstverlening
levert aan ondernemers, functioneert op basis van een solide financieel fundament en binnen enkele jaren een
economisch verantwoorde exploitatie kent.
De strategiebesprekingen hebben nog voor de zomer geleid tot consensus over een bijgesteld scenario. De kern
hiervan: versnelde digitalisering van onze services, versnelde digitalisering van onze producten en diensten,
versnelde ontwikkeling en verhoging van de verkoop van nieuwe producten en diensten en verhoogde efficiency
van onze processen door digitalisering. Beoogd effect: een exponentieel groter bereik van ondernemers, een
hogere waardering van ondernemers over de waarde van onze dienstverlening en een aanzienlijk groter
omzetpotentieel. Dit is noodzakelijk om tot een structureel gezonde financiering te komen. Deze versnelling en
verscherping van koers, de digitalisering van onze dienstverlening, heeft een verdere afslanking van de
organisatie als gevolg.
Bij deze bespreking met het ministerie van EZ is door EZ onderkend, dat de laatste ontwikkelingen in het Sociaal
Flankerend Beleidskader een dusdanig grote financiële impact kunnen hebben, dat de kosten van
boventalligheid, bij een tegenvallende uitstroom in de komende jaren, de financiële mogelijkheden van de KvK te
boven kunnen gaan. Daarom is het bevorderen van de uitstroom van boventallige medewerkers naar andere
functies een prioriteit waar KvK en EZ vanuit hun eigen verantwoordelijkheden gezamenlijk aan werken.
Iedere strategie kent risico’s en consequenties. De gekozen strategie en haar aanscherping vergen aanzienlijke
investeringen in nieuwe ICT-voorzieningen en nieuwe competenties van de medewerkers. Het rendement hiervan
staat niet op voorhand vast. Toch verwachten wij dat de exploitatie vanaf 2018 weer positief is en ons eigen
vermogen weer groeit, door de structurele inkomstenstroom uit digitale diensten, beperkte tariefsverhogingen en
verdere formatiereductie. Het doel is om te komen tot een organisatie die kleiner en flexibeler is dan nu en met
minder middelen en minder mensen (toch) meer weet te bereiken.
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De hoogte van de transitiekosten blijft een hoofdbreker. De verplichtingen voor ons als werkgever ten gevolge
van het voorgeschreven ARAR/SFB-kader hebben een omvang die wij niet zelfstandig kunnen dragen. Wij doen
er alles aan om de kosten van de afslanking te beperken. Zo hebben wij bijvoorbeeld een professioneel
Mobiliteitscentrum, waarin zoveel mogelijk boventallige medewerkers naar nieuw werk begeleid worden. Van de
KvK kan verwacht worden dat zij er binnen de gegeven kaders (het oorspronkelijke uitgangspunt van de
reorganisatie was ontslag per 1 januari 2016) alles aan doet om redelijkerwijs de transitiekosten te dragen.
Wat betreft de financiële resultaten hebben wij ook een bijzonder bewogen jaar achter de rug. Het reguliere
nettoresultaat bedraagt in 2014 € 35,8 miljoen, terwijl de begroting € 1,9 miljoen bedroeg. Deze begroting was tot
stand gekomen ten tijde van de voorbereiding van de nieuwe organisatie op basis van het eerste
organisatieontwerp van begin 2013, met de toen beschikbare inzichten in de financiële effecten van de transitie.
De KvK heeft in het afgelopen jaar meer dan de geplande schaalvoordelen gerealiseerd op het gebied van
personeel, huisvesting en marketing. Verder heeft de KvK, mede als gevolg van de hoge transitiekosten, sterk
gestuurd op de reguliere bedrijfslasten. De bedrijfsopbrengsten liggen in lijn met de begroting, de opbrengsten uit
informatieproducten staan echter onder druk. Dit is enerzijds het gevolg van een verouderd productaanbod,
waardoor klanten andere aanbieders zoeken, en anderzijds van de ICT-legacy-issues waardoor het aanbod van
nieuwe, moderne, digitale producten en diensten langzaam op gang komt.
Een gewijzigde interpretatie van het vigerende SFB Rijk heeft geleid tot fors hogere transitiekosten dan voorzien
in het organisatieontwerp, dat de basis is geweest voor de begroting 2014. De financiële consequenties hiervan
hebben geleid tot een nettoresultaat inclusief transitiekosten van € 63,1 miljoen negatief. Dit heeft per eind 2014
geleid tot een negatief eigen vermogen.
Wij realiseren ons dat we bezig zijn met een zware, maar ook bijzondere uitdaging. De samenvoeging van
veertien organisaties en de reorganisatie en herpositionering zijn complex, maar bieden ook enorme kansen om
onze dienstverlening aan ondernemers meer betekenisvol te maken. Daar is een langere periode van grote
inspanningen voor nodig. In 2014 hebben wij een belangrijke eerste stap gezet.
Wij zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.
Raad van Bestuur Kamer van Koophandel,
Utrecht, 28 april 2015.

Claudia Zuiderwijk, voorzitter Raad van Bestuur

Hankie van Baasbank, lid Raad van Bestuur

René van de Kieft, CFO ad interim
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1 Kerngegevens
Resultaat
Som der bedrijfsopbrengsten

€ 218.500.000

Nettoresultaat regulier

€

Nettoresultaat transitie

€ -98.900.000

Nettoresultaat (inclusief transitiekosten)

€ -63.100.000

35.800.000

Vermogen
Eigen vermogen

€ -39.100.000

Voorzieningen

€ 213.800.000

Waardering & Bereik
Waardering

7,1

Bereik

51%

Handelsregister
Nieuwe inschrijvingen
Mutaties

224.249
1.767.234

Verstrekte producten
Uittreksels
Exportdocumenten
Jaarcijfers

11.321.490
744.338
1.405.135

Arbeidsplaatsen
Aantal arbeidsplaatsen in fte’s eind 2014

1.388

Uitstroom fte’s via het Mobiliteitscentrum

123
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2 Profiel
Wij zijn een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met negentien kantoren.
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Wettelijke taken
Ons bestaansrecht is gebaseerd op de volgende wettelijke taken:

Kerntaken
Registreren, informeren en adviseren zien wij als onze kerntaken.
Dit verankeren wij in onze producten en diensten om ondernemers zekerheid en kansen te bieden.

2.1 Missie
Wij zorgen ervoor dat:


ondernemers beschikken over betrouwbare en actuele basisgegevens om veilig zaken te doen;



ondernemers op eenvoudige wijze toegang hebben tot relevante (overheids)informatie;



ondernemers beschikken over betrouwbare, onafhankelijke informatie en advies voor alle fasen van het
ondernemerschap.
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2.2 Visie
Ondernemers hebben te maken met continue veranderingen; op technologisch gebied, ICT en proces en op het
terrein van toenemende mondiale concurrentie en financieringsmogelijkheden.
Elke dag staan zij voor de uitdaging om keuzes te maken. Verder internationaal groeien? In welke nieuwe
technologie investeren? Een nieuw bedrijf starten? Met welke partners samenwerken in binnen- en/of buitenland?
Of hoe aan een samengestelde financiering te komen.
Al deze vraagstukken vereisen up-to-date informatie op het moment dat je die als ondernemer nodig hebt. Het
liefst 24/7, makkelijk toegankelijk, absoluut betrouwbaar, makkelijk vindbaar en liefst ook onafhankelijk.
Onze visie is, dat wij als moderne Kamer van Koophandel hier een rol van betekenis kunnen vervullen. Omdat we
beschikken over veel data, kennis en netwerken. Opgebouwd in het Handelsregister, maar ook opgebouwd in de
jarenlange regionale netwerken van diverse ondernemers, kennisinstellingen en andere publieke partijen waar we
in Nederland contact mee hebben, dan wel via de vele duizenden contacten die we telefonisch of via onze
website met ondernemers hebben.
Wij willen voor ondernemers graag een betrouwbare bron zijn van informatie en hen ondersteunen. Er zijn, als zij
dat aan ons vragen.


Wij zijn een dienstverlenende, onafhankelijke organisatie waar individuele ondernemers terechtkunnen
voor alle vragen over ondernemerschap, financiering, internationalisering, starten en innovatie.



Wij zijn een publieke dienstverlener die ondernemers ondersteunt op het moment dat onvolkomenheden
in de markt groeimogelijkheden in de weg staan.



Wij werken vraaggestuurd. We onderzoeken telkens wat de belangrijkste vragen en behoeften van
verschillende typen ondernemers zijn en baseren daar ons aanbod op. Onze adviesraden, de Centrale
Raad en de Regionale Raden, geven ons zwaarwegend advies over de activiteiten die wij ontplooien op
basis van de belangrijkste behoeften die ondernemers hebben. Uiteindelijk beoordelen ondernemers
onze inzet.
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2.3 Ambitie
De nieuwe Kamer van Koophandel heeft de volgende ambities:


een veel groter bereik van onze dienstverlening bij ondernemers;



een hogere waardering van ondernemers voor onze dienstverlening;



meer omzet en een beter resultaat voor een robuuste financiële basis en continuïteit van onze
dienstverlening.

2.4 Strategie
Wij willen het ondernemers zo makkelijk mogelijk maken om onze verplichte diensten af te nemen. Daarnaast
willen we onze informatie- en adviesdiensten verbeteren. Door inhoudelijk meer diepgaande informatie te leveren
die een grotere groep ondernemers bereikt. Om de toegankelijkheid en het gemak voor ondernemers te
vergroten, kiezen we voor digitalisering van veel van onze producten en diensten.
De strategie van de KvK berust op vier pijlers:



onze dienstverlening is relevant, op maat en naar behoefte van de ondernemer;



het vergemakkelijken van verplichte registratietaken voor ondernemers;



investeren in de ontwikkeling van onze organisatie en onze medewerkers;



realisatie van onze financiële doelstellingen.
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Dit is waar wij voor staan
Als Kamer van Koophandel vinden wij dat ondernemers in Nederland
moeten kunnen beschikken over betrouwbare, actuele basisgegevens
waarmee zij veilig zaken kunnen doen.
Wij vinden dat ondernemers op een eenvoudige manier toegang moeten hebben
tot relevante overheids- en andere informatie die nodig is
voor het optimaal (en wettig) organiseren van hun (nieuwe) onderneming.
Ook andere organisaties leveren wij onze informatiebronnen.
Wij vinden dat ondernemers op belangrijke momenten in het ondernemerschap moeten kunnen
beschikken over betrouwbare en onafhankelijke informatie en advies
dat nodig is om succesvol te kunnen zijn.

Dit is wat we doen
Als Kamer van Koophandel beheren wij het Nederlandse Handelsregister en zorgen wij
voor een efficiënte en klantvriendelijke registratie.
Wij ontsluiten ondernemers - informatie van de overheid op een makkelijke, toegankelijke
en daar waar nodig, persoonlijke wijze.
Wij leveren (digitale) informatie - producten en publieke adviesdiensten waarmee ondernemers
succesvol kunnen starten, innoveren en ondernemen in binnen- en buitenland.
Wij verbinden ondernemers met elkaar en met relevante organisaties
voor het realiseren van hun (groei)ambities.

Dit is hoe wij werken
Als Kamer van Koophandel nemen wij de behoeften en vragen van ondernemers
als uitgangspunt voor onze dienstverlening.
Wij zijn onafhankelijk en betrouwbaar omdat wij een publieke dienstverlener zijn
zonder winstoogmerk.
Wij bereiken onze doelen door samen te werken
met andere overheidsorganisaties en marktpartijen.
Wij zijn complementair aan anderen en leveren geen diensten
die ook door marktpartijen worden geleverd.
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3 Realisatie doelstellingen 2014
In aansluiting op onze ambities hebben wij drie prestatie-indicatoren opgenomen als kernprestaties
(KPI’s): resultaat, waardering en bereik. Daarover rapporteren wij in dit jaarverslag. Daarnaast doen wij
verslag van een aantal operationele prestaties met betrekking tot onze stakeholders, datakwaliteit en
onze medewerkers.

3.1 Resultaat

De begroting was tot stand gekomen ten tijde van de voorbereiding van de nieuwe organisatie op basis van het
organisatieontwerp, met de op dat moment beschikbare inzichten in de financiële effecten van de transitie. Deels
gebaseerd op achterhaalde aannames. De KvK heeft in het afgelopen jaar meer dan de geplande
schaalvoordelen gerealiseerd op het gebied van personeel, huisvesting en marketing.
Verder heeft de KvK, mede als gevolg van de hoge transitiekosten, sterk gestuurd op de reguliere bedrijfslasten.
De transitiekosten hebben per saldo geleid tot een negatief nettoresultaat. Deze hoge transitiekosten hangen
samen met de aangekondigde formatiereductie waarvoor een voorziening is gevormd van ongeveer € 69,5
miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting 2015 is rekening gehouden met deze ervaringen uit 2014 en zijn
de betreffende kostenniveaus naar beneden bijgesteld.
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Tegenvallende opbrengsten zijn terug te herleiden naar drie belangrijke oorzaken:


Informatieproducten: dit is het gevolg van tegenvallende opbrengsten vanuit uittreksels KvK online en
EGU. Er is in de loop van 2014 een aantal acties in gang gezet om de omzet te verhogen. Dit heeft in
het boekjaar nog niet tot omzet geleid.



Inschrijfvergoeding: door een vertraagde inwerkingtreding van de wettelijke regeling zijn de inkomsten
hiervan aanzienlijk lager dan begroot.



Subsidies: zowel op doorlopende als op nieuwe projecten wordt een lagere opbrengst gerealiseerd dan
begroot. In de aanloop naar 2014 en in het verslagjaar zijn minder projecten gecontracteerd op basis
van cofinanciering dan wel EFRO-subsidies. Daarnaast bleven de inkomsten uit doorlopende projecten
achter, omdat er in de opstartfase van de organisatie geplande bijeenkomsten zijn geannuleerd of
uitgesteld. Ook de inkomsten uit acquisitie van nieuwe projecten zijn vertraagd als gevolg van de
opstartproblemen voor de nieuwe organisatie.

Om de omzet uit en het gebruikersgemak ten aanzien van met name informatieproducten te verhogen, is een
aantal initiatieven ondernomen. Hieronder vallen het verder ontwikkelen van dataservices, het introduceren van
nieuwe apps en application programming interfaces (API’s) en de lancering van KvK op Maat, waarbij specifieke
Handelsregisterdata worden gecombineerd met andere bronnen.

Kostenbeheersing is een zeer belangrijk thema binnen de KvK. Op alle gebieden, zoals ICT, marketing en advies,
hebben wij scherp aan de wind gevaren en strak op de kosten gestuurd. Voor het management is het opstellen
van een businesscase een nieuwe competentie. De kwaliteit van de businesscases is gedurende het jaar
gegroeid, maar het heeft er wel toe geleid dat er minder budgetten zijn vrijgegeven. Daarnaast zijn de
schaalvoordelen groter geweest dan oorspronkelijk verwacht en is ook de formatie kleiner dan begroot.
Hoewel het nettoresultaat negatief is, is deze indicator toch groen, omdat de KPI gerelateerd is aan het
exploitatieresultaat. De kosten voor reguliere bedrijfsvoering zijn namelijk veel lager (circa € 40 miljoen) dan
begroot.

3.2 Waardering
De overall klanttevredenheid over 2014 bedraagt 7,1. Dat is een stijging van 0,1 ten opzichte van vorig jaar. Er is
sprake van een relatief grote spreiding van de tevredenheid over de verschillende diensten/kanalen:
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Kanaal

Waardering

Overige kanalen (balie, bijeenkomsten)

7,7

DOP-website

7,4

KvK-website

7,1

KCC-diensten

7,2

Waardering per klantsegment
Segment

Waardering

Starters

7,6

ZZP / MKB klein / MKB groot

7,1

Internationaal ondernemen

6,8

De dienstverlening van de KvK sluit het meest natuurlijk aan bij starters. In die periode van het ondernemerschap
blijken wij veel voor ondernemers te kunnen betekenen en dat komt tot uiting in de waardering.
De digitale tevredenheid is in een klanttevredenheidsonderzoek gemeten voor de websites KvK.nl en
Ondernemersplein.nl. De score ten aanzien van de tevredenheid over de digitale informatievoorziening is
gebaseerd op de combinatie van een aantal aspecten. Ten eerste wordt de tevredenheid over de digitale kanalen
gemeten. Daarnaast bevat deze score een oordeel over het oplossen van de grootste issues op het gebied van
klanttevredenheid. Hoewel de overall tevredenheid over de digitale kanalen positief is, heeft de KvK een aantal
van de issues nog niet opgelost in 2014.

Kanaal

Tevredenheid

Waardering

KvK.nl

69% (-1)

7,1

Ondernemersplein.nl

71% (+1)

7,4

Gebruikers van KvK.nl zijn het meest tevreden over de duidelijkheid en de snelheid waarmee zij informatie krijgen
en vinden. Over de doorverwijzingen is men het minst tevreden. Verder zijn er klachten over de overzichtelijkheid
en indeling van de website.
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De gebruikers van Ondernemersplein.nl blijken het meest tevreden over de bruikbaarheid en duidelijkheid en het
minst tevreden over de gebruikersvriendelijkheid.
Innovatie van de dienstverleningskanalen
Om de waardering te hogen wordt in 2015 gewerkt aan het versneld aanpakken van de top 5 issues op het
gebied van klanttevredenheid. Deze issues zijn in 2014 nader geanalyseerd en er is een plan van aanpak
opgesteld. Het gaat om issues over toegangscodes, wachtwoorden, manier van betalen, betalen voor het inzien
van eigen gegevens en omslachtige bureaucratische processen rond het doorgeven van wijzigingen.

Top 5

Issues klanttevredenheid

1

Toegangscode/betaalgemak (nieuwe klanten)

2

Toegangscode/betaalgemak (terugkerende klanten)

3

Betaalgemak officiële documenten

4

Makkelijk wijzigingen doorgeven in het handelsregister

5

Inzicht in eigen gegevens.

In 2014 is op het gebied van de telefonische afhandeling van klantvragen actief gewerkt aan verbetering van de
telefonische dienstverlening. Aandachtspunten in de performance waren:


responstijd;



aantal afgehandelde contacten per uur;



monitoring van de opvolging;



kwaliteit van de beantwoording.

Daarnaast werd aanzienlijk beslag gelegd op de telefonische capaciteit door knelpunten in andere
bedrijfsprocessen. Ter verbetering is een uitvoerig plan opgesteld, om kwalitatief en kwantitatief zo optimaal
mogelijk in te kunnen spelen op de vragen van de klant. Kernelementen waren de implementatie van een
uitgebreid informatiesysteem en een opleidingsprogramma. Mede daardoor is in het vierde kwartaal de
klanttevredenheid van het Servicecentrum gestegen van 7,5 naar 7,9. Aandachtspunt blijft het aantal
afgehandelde contacten per uur; daarin zien we graag verbetering, die we in het tweede kwartaal van 2015
denken te realiseren.
Innovatie binnen de dienstverlening
Klantsegmenten
In 2014 is het besluit genomen om de dienstverlening van de KvK vorm te geven op de specifieke kenmerken en
behoeften van verschillende typen ondernemers. Dit heeft geresulteerd in zeven klantsegmenten: pre-starters,
zzp’ers, klein mkb (2-50 werkende personen), groot mkb (meer dan 50 werkende personen), grootbedrijf,
information brokers en overheden. Deze benadering maakt het mogelijk om tot een specifieker en daarmee
relevanter aanbod van diensten te komen en het bereik hierbinnen te vergroten.
Productmanagement
Halverwege 2014 zijn maatregelen genomen om tot een gerichter productaanbod te komen dat beter aansluit bij
de behoeften van de verschillende typen ondernemers (klantsegmenten). Daarbij ligt de nadruk op de
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intensivering van de digitale dienstverlening via de online kanalen. Dit leidt tot een prioritering in de
productportfolio (ontwikkeling en beheer), gericht op een optimale inzet van mensen en middelen en op een
maximale bijdrage aan de beoogde resultaten. Daarom richten wij in 2015 een productboard op, die onder andere
advies uitbrengt over de productportfolio en de daarvoor in de begroting opgenomen budgetten.
Evenementenbeleid
Om het bereik van onze diensten te vergroten, is een groot aantal kleine bijeenkomsten en evenementen in 2015
vervangen door een beperkt aantal grote evenementen. Zo laten wij uiteenlopende doelgroepen zien waar de
KvK voor staat en vanuit welke overtuigingen wij werken. Dat maakt onze dienstverlening voor grotere groepen
relevant en geeft onze producten meer (emotionele) waarde.

3.3 Bereik

Het bereik gemeten volgens het klanttevredenheidsonderzoek bedraagt 51%, dat is een stijging van 1% ten
opzichte van 2013. De beoogde stijging van het bereik is echter niet gerealiseerd vanwege de daling in de afzet
van handelsregisterproducten en het aantal bijeenkomsten dat de KvK organiseert. De inschrijvingen en mutaties
in het Handelsregister zijn licht toegenomen (zie ook 4.1.2).

Bereikcijfers absoluut
Kanaal

Bereik

Click

24.258.747

Call

1.028.383

Face baliebezoeken

246.766

Face bijeenkomsten

59.923
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De nabijheid van de dienstverlening wordt in het klanttevredenheidsonderzoek gemeten aan de hand van de
merkwaarden 'altijd toegankelijk' en 'bereikbaarheid van de medewerker‘. In het vierde kwartaal ervaart 59% van
de ondernemers de KvK als ‘altijd toegankelijk’ (ten opzichte van 62% in het derde kwartaal). Bij gebruikers van
de KvK-diensten is dit 67% (ten opzichte van 70% in het tweede kwartaal) Dit is onder de gestelde norm van 70%.
De bereikbaarheid van de medewerker van het Klantcontactcentrum (KCC) laat in het laatste kwartaal een lichte
stijging zien van 62% naar 67%. Per saldo is de score gedaald en onder het normniveau uitgekomen. Er zijn geen
direct aanwijsbare oorzaken die de daling verklaren. Wij volgen deze indicator nauwlettend.

3.4 Stakeholders

De Centrale Raad en de Regionale Raden zijn in het derde kwartaal formeel geïnstalleerd en inmiddels
operationeel. Een representatief deel van de belangrijke centrale en regionale werkgevers- en
werknemersorganisaties en brancheorganisaties neemt deel in deze raden. De goede inbedding in de organisatie
van de raden moet in 2015 met onder meer een landelijke gecoördineerde agendasetting verder zijn beslag
krijgen. In 2015 zullen de raden conform hun adviesrol deelnemen aan de ontwikkeling van het activiteitenplan
2016.
Op 1 oktober jongstleden is de conceptversie van de begroting 2015 en het Jaarplan 2015-2018 aangeboden aan
ministerie van EZ. Conform de wettelijke termijn is op 15 oktober de definitieve versie aangeboden. De relatie met
de toezichthouder EZ heeft zich in 2014 zakelijker en ook aanzienlijk constructiever ontwikkeld. EZ toont steeds
meer eigenaarschap naar de nieuwe Kamer van Koophandel, steunt expliciet de gekozen strategie en zoekt
actief en constructief naar nieuwe mogelijkheden voor nieuwe inzet van de KvK als publieke infrastructuur voor
ondernemers.
De grote werkgevers- en brancheorganisaties staan in beginsel positief tegenover de ingezette transitie en de
visie die hiermee wordt gerealiseerd. De goede samenwerking met deze organisaties is van groot belang voor de
nieuwe Kamer van Koophandel. Wij zijn overwegend positief over de KPI ‘Stakeholders’. De indicatiestatus is op
neutraal gezet, omdat pas in 2015 een onderzoek onder stakeholders is ingepland. Belangrijke onderdelen van
de planning- en controlcyclus zijn gehaald, maar andere (nog) niet. De ontwikkelingen van plannen voor 2016 zal
in het voorjaar 2015 starten om volgend jaar de planning- en controlcyclus conform planning te realiseren.
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3.5 Datakwaliteit
Op basis van de Handelsregisterwet wordt één keer in de drie jaar extern onderzoek gedaan naar de juistheid
van authentieke gegevens in het Handelsregister.
De score was 99,2% (ten opzichte van 96,8% in 2011).

Deze KPI bestaat uit twee delen: de kwaliteit van de input in het Handelsregister en de volledigheid en juistheid
van de jaarrekeningen. De norm voor het eerste deel, de inputkant van het Handelsregister, is in 2014 gehaald.
Hoewel in 2014 de focus heeft gelegen op de inputkant van het Handelsregister, wordt in 2015 een integrale
aanpak voorgestaan. Hierbij zal ook meer aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de data aan de
outputzijde.
De norm voor jaarrekeningen voor wat betreft actualiteit en juistheid van de verwerking is in 2014 net niet
gehaald. In 2015 gaan wij de volgende verbetermaatregelen uitvoeren:
•
•

de rappelbrief deponeringen wordt in 2015 in maart verstuurd;
het ‘vier ogenprincipe’ is ingevoerd, wat inhoudt dat een tweede medewerker geconstateerde fouten
terugkoppelt en corrigeert.

3.6 Medewerkers
De ondernemer staat centraal in de dienstverlening van de KvK. Onze medewerkers leveren een grote bijdrage
aan de manier waarop ondernemers ondersteuning ervaren, antwoord vinden op hun vragen en verder geholpen
worden. Dat doen zij vanuit onze merkwaarden: actueel, betrouwbaar en toegankelijk.

Man-vrouw-verdeling bij de KvK

De leeftijdsopbouw van onze medewerkers

Van alle KvK-medewerkers heeft 85,6% een contract voor onbepaalde tijd en meer dan 60% van onze
medewerkers is 10 jaar of langer bij ons in dienst.
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Formatie
Formatieoverzicht gemiddeld fte
Fulltime equivalent (fte) vast

Begroting 2014

Werkelijk 2014

1.510,2

1.383,7

200,5

209,1

1.710,7

1.592,8

Fulltime equivalent (fte) inhuur*
Totaal

*In de begroting 2014 zijn voor een deel van de inhuur wel de kosten opgenomen maar niet het aantal
fte. In deze tabel is het aantal fte inhuur in de begroting herrekend naar het juiste aantal.
De totale formatie valt bijna 118 fte’s lager uit dan voorzien in de begroting. De gemiddelde vaste formatie
(waarbij de inzet van VWNW-kandidaten is inbegrepen) is bijna 127 fte’s lager dan begroot. Het grootste deel van
de vacatures (circa 100) is met het oog op het bijgestelde scenario bewust niet ingevuld; de vacatures bij ICT
konden niet worden opgevuld door schaarste aan medewerkers met ervaring in ICT en
Handelsregistersystemen.
Verzuim
Het gemiddelde verzuimpercentage van de KvK over het jaar 2014 bedraagt 5,15 %. Dit is aan de hoge kant. Een
groot deel van het verzuim is transitiegerelateerd en wordt mede veroorzaakt door bestaande gevallen vanuit de
oude organisaties. De doelstelling voor 2015 is om organisatiebreed het gemiddelde verzuimpercentage per
ultimo 2015 terug te dringen naar 4,2%. De inmiddels hiertoe getroffen maatregelen zijn zowel curatief als
preventief van aard.

Op basis van een analyse van verzuimcijfers naar standplaatsen en afdelingen komen grote onderlinge
verschillen in uitkomsten naar voren. Met deze analyse als basis stellen teams lokale plannen van aanpak op om
het hoge verzuim terug te dringen. Daarnaast worden met de arbodienst afspraken gemaakt voor een verdere
aanpak om het verzuim op een verantwoorde wijze terug te dringen.
In preventieve zin worden alle leidinggevenden ondersteund bij het tijdig onderkennen van potentiële nieuwe
ziektegevallen en het treffen van maatregelen om dit te voorkomen. Daarnaast wordt extra aandacht gegeven
aan de implementatie van Integraal Gezondsheidsmanagement (IGM), het ‘eigen regiemodel’ (meer
verantwoordelijkheid nemen in het eigen verzuim) en het hierbij begeleiden van leidinggevenden.
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3.7

Mobiliteitscentrum

Als gevolg van het transitieproces naar één centrale Kamer van Koophandel is medio 2013 het Mobiliteitscentrum
opgericht. Dit centrum ondersteunt alle boventallige medewerkers die vanwege de transitie uit dienst van de KvK
gaan. Alle activiteiten zijn gericht op het vinden van een passende nieuwe baan voor deze medewerkers
(kandidaten van het Mobiliteitscentrum) door middel van VWNW-beleid.

Activiteiten Mobiliteitscentrum
Het Mobiliteitscentrum zorgt ervoor dat alle kandidaten via een mobiliteitsadviseur persoonlijke begeleiding
krijgen bij het onderzoek naar wat zij willen en kunnen met betrekking tot een nieuwe functie. Alle kandidaten
krijgen hierover advies en stellen samen met de adviseur een van-werk-naar-werk (VWNW)-plan op.
Na ondertekening van het plan start het VWNW-traject waarin kandidaten op regelmatige basis begeleid worden
door hun adviseur. Het Mobiliteitscentrum biedt aanvullend informatie over werk, de arbeidsmarkt, banen en
vacatures. Via het team van arbeidsmarktmakelaars krijgen kandidaten wekelijks vacaturemails, deskundige
begeleiding bij sollicitaties en een warme introductie in het netwerk.
Het Mobiliteitscentrum biedt een veelvoud aan (netwerk)activiteiten: workshops en trainingen, opleidingen en
omscholing met uitzicht op een baan, regionale netwerktafels, banenbeurzen, matchtafels en meet & greets met
bedrijven. Daarnaast heeft het centrum een arbodeskundige voor actief en preventief beleid.
Deze inspanningen hebben geresulteerd in de uitstroom van 133 kandidaten. Een kleine 40% van deze
kandidaten heeft een nieuwe functie buiten de KvK gevonden. Ruim 20% is alsnog binnen de KvK geplaatst. Het
Mobiliteitscentrum sluit 2014 af met nog 255 te plaatsen kandidaten.

Uitstroom Mobiliteitscentrum tot eind 2014
Start 2014

Uitstroom

364 kandidaten + 24 extra kandidaten medio 2014

133 kandidaten gerealiseerd
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4 Kernactiviteiten
Registreren, informeren en adviseren beschouwen wij als onze kerntaken. We willen het ondernemers zo
makkelijk mogelijk maken om onze verplichte diensten af te nemen. Dat heeft betrekking op alle diensten en
producten die met het Handelsregister te maken hebben. Daarnaast willen we onze informatie- en adviesdiensten
verbeteren. Door inhoudelijk meer diepgaande informatie te leveren die een grotere groep ondernemers bereikt.
Om de toegankelijkheid te vergroten, kiezen we voor verregaande digitalisering van veel van onze producten en
diensten.

4.1 Registreren
Een van onze wettelijke taken is het beheren van het Handelsregister, de ‘burgerlijke stand’ van ondernemend
Nederland, zodat ondernemers efficiënt en eenvoudig mutaties en inschrijvingen kunnen (laten) doen.

4.1.1 Handelsregister
Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle
andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer in Nederland staan ook in dit register. Dat geeft
ondernemers rechtszekerheid bij het zakendoen: zij zien met wie zij te maken hebben, wie tekenbevoegd is en of
er misschien sprake is van een faillissement. Daarom moet het Handelsregister aan een aantal kwaliteitscriteria
voldoen, zoals een verwerkingstijd van maximaal 48 uur en een correcte verwerking van minimaal 99,5%.
Basisregistratie
Het Handelsregister is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. Het wordt dé basisregistratie voor
ondernemingen en rechtspersonen. Door de basisregisters aan elkaar te koppelen, beschikt de overheid altijd
over complete, betrouwbare en actuele gegevens en hoeven bedrijven (en burgers) niet steeds hun
basisgegevens te verstrekken.

Inschrijvingen en mutaties Handelsregister

2014

2013

Totaal aantal inschrijvingen in het Handelsregister

2.541.976

2.437.050

Totaal aantal opgaven aan het Handelsregister (exclusief jaarstukken)

1.767.234

1.808.730

Totaal aantal nieuwe inschrijvingen

224.249

254.8347

Gedeponeerde jaarstukken**

772.412

682.758

Gemeenschappelijke Intake (inschrijving voor de Belastingdienst)

140.479

143.181

2.324

4.235

Voornemen tot ontbinding door de KvK

**Verklaring voor het verschil met 2013: het daadwerkelijke aantal gedeponeerde jaarstukken is nu
geteld in plaats van het aantal ontvangen ‘enveloppen’. Een envelop kan meerdere jaarstukken
bevatten.
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4.1.2 Handelsregisterproducten
In 2014 is ongeveer 70% van de jaarlijkse opgaven aan het Handelsregister digitaal aangeleverd. In 2013 was dit
nog 60%. Bij de jaarrekeningen willen we meer ondernemers (en/of hun boekhouders en accountants)
stimuleren om digitaal aan te leveren; tot nu toe blijft dat aantal achter met 14% van alle opgaven.
Ondernemers moeten nog wel langs komen voor inschrijving van eenmanszaken, vof’s, cv’s en maatschappen
en voor het doorgeven van wijzigingen van functionarissen bij ondernemingen. Hiervoor geldt namelijk een
fysieke legitimatieplicht.

2014

2013

611.532

617.454

10.709.958

10.267.337

Bedrijfsprofiel

1.746.627

1.894.042

Jaarrekeningen

1.054.169

1.349.092

350.966

327.970

Historie via internet

2.216.611

2.399.109

Deponeringen

1.650.212

1.810.463

729.224

815.118

Handelsregisterproducten*
Uittreksels en afschriften papier
Uittreksels inzien via internet

In het kort

Concernrelaties internet

* Dit betreft het aantal verstrekte producten. Deze informatie is inclusief overheidsafname waarvoor een
nultarief geldt. De afzet van producten is in zijn algemeenheid wat teruggelopen in 2014, met name door
het beschikbaar komen van alternatieven voor grote afnemers. Een totaaloverzicht van alle beschikbare
handelsregisterproducten is te vinden op www.kvk.nl.
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4.1.3 Exportdocumenten
Ondernemers kunnen ook bij ons terecht voor exportdocumenten. De Europese Unie heeft een aantal
vrijhandelsakkoorden afgesloten. Dat is gunstig voor ondernemers, omdat daardoor bij import en export van
goederen eventueel korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Voorwaarde is dat de goederen van
'preferentiële oorsprong' zijn. Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kunnen ondernemers een EUR.1 of
EUR-MED certificaat gebruiken. Naast EUR.1 en EUR-MED certificaten verstrekken wij ook Certificaten van
Oorsprong, ATA-carnets, legalisaties en certificeringen.

Exportdocumenten
Certificaat van Oorsprong
EUR.1 / EUR MED certificaten
Legalisaties / certificeringen
ATA-carnets

2014

2013

437.365

399.417

56.287

56.347

247.766

251.167

2.920

3.071

In 2014 is het percentage digitaal aangevraagde exportdocumenten gestegen naar 73%. In 2013 ging het om
43%. Deze aanzienlijke groei is voor een groot deel gerealiseerd door het ‘face’-kanaal (het fysieke loket) uit te
faseren. Dit was op 1 november 2013 afgerond. Daarnaast heeft de toegenomen functionaliteit in de
webapplicaties bijgedragen aan de groei van het aantal digitale aanvragen.

4.2 Informatie en advies
Onze dienstverlening wordt waar mogelijk digitaal aangeboden en nog sterker afgestemd op de vraag van
ondernemers, om het gemak en bereik voor onze doelgroepen te vergroten. Wij informeren en adviseren
ondernemers zowel een-op-een telefonisch als digitaal, met webinars en via andere digitale vormen van
(interactieve) dienstverlening.
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4.3 Kanalen: click-call-face
Omdat wij de dienstverlening rondom onze kernactiviteiten (registeren, informeren en adviseren) zoveel mogelijk
willen verschuiven naar digitale kanalen, zijn we dat vanaf 2014 gaan doen volgens het zogenaamde click-callface-principe. Hierbij worden klanten zo veel mogelijk in de gelegenheid gesteld om zelf antwoord op hun vragen
te vinden via onze digitale kanalen (‘click’). Wanneer dit niet het gewenste antwoord oplevert, kunnen zij altijd
telefonisch contact opnemen met ons Servicecenter (‘call’) en mocht dat niet volstaan, dan is persoonlijk contact,
op afspraak of tijdens een evenement of bijeenkomst, de volgende stap (‘face’).
De uitvoering van de kernactiviteiten wordt ondersteund door het Digitale Ondernemersplein (DOP), de fysieke
Ondernemerspleinen en de programma’s waarbij de kernthema’s Starten en Overdracht, Financiering,
Vernieuwing en Internationaal Ondernemen centraal staan.
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Onze dienstverlening verschuift naar digitale kanalen.
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4.3.1 Digitale kanalen (click)

KvK.nl
Wij bieden ondernemers steeds meer informatie en diensten aan via KvK.nl. Informatie is hiermee snel en op elk
moment van de dag voor iedereen beschikbaar. Via KvK.nl is informatie te vinden over hoe een inschrijving of
een wijziging in het Handelsregister verloopt. De openbare informatie uit het HR, zoals uittreksels en
jaarrekeningen, is digitaal 24/7 op te vragen via KvK.nl of via de KvK Handelsregister App. Starters die zich
oriënteren, vinden op veel van hun vragen antwoord via KvK.nl. Daarnaast is op de site veel informatie
beschikbaar over innoveren, internationaal ondernemen en financiering. De behoefte aan online dienstverlening
neemt elk jaar verder toe. KvK.nl en het Digitale Ondernemersplein spelen meer en meer in op deze behoeften.
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Digitaal Ondernemersplein
Het Digitale Ondernemersplein (DOP) is hét informatiepunt van de (semi-)overheid voor ondernemers. De KvK
draagt namens de minister van EZ zorg voor de inrichting, instandhouding, werking, ontsluiting en beveiliging van
het DOP. Daarmee helpen wij de ondernemer om zaken met de overheid snel en efficiënt af te handelen.

Doelstelling 2014

Resultaat

Minimaal een 7 score in tevredenheidsonderzoeken

7,4

bij ondernemers



Verdubbeling van het aantal succesvolle

Het CBS, UWV en de VNG zijn in 2015

aansluitingen van (semi)-overheidspartijen

volwaardig partners geworden. Het aantal
aangesloten gemeenten steeg van 111 naar 356.

Een beschikbaarheid van 98,8%

De beschikbaarheid was gemiddeld > 99,9% en
heeft voldaan aan de afgesproken service levels.




Sinds de introductie heeft de website Ondernemersplein.nl een sterke groei doorgemaakt. Ook de groei van
externe links naar Ondernemersplein.nl zet stevig door. De mijlpaal van 500.000 bezoekers per maand hebben
we in november bereikt.
Op de website van het Ondernemersplein wordt het onderwerp ‘starten’ het meest bezocht. Daarnaast bekijken
ondernemers veel informatie over rechtsvormen, financiering, administratie, marketing, bedrijfsgegevens
(Handelsregister) en belastingen.
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Digitale dienstverlening
Onze digitale dienstverlening aan startende ondernemers bestaat uit:


algemene informatie op de websites KvK.nl en Ondernemersplein.nl;



scans, waarmee ondernemers hun ondernemerschapsvaardigheden en hun groeikansen kunnen
beoordelen;



webinars, waar klanten in korte tijd achter de PC kennis kunnen opdoen;



filmpjes van startersactiviteiten op internet, waaronder op YouTube.

Webinars
In 2014 zijn vier webinars ontwikkeld voor de doelgroep startende ondernemers en pas gestarte ondernemers.
Ondernemers kunnen deze webinars live volgen of na afloop op een zelf gekozen moment. In totaal hebben wij
inmiddels zes webinars gemaakt die het hele jaar door goed bekeken zijn.

Webinar

Totale aantal

Aanmeldingen

live kijkers

Uitzenddatum

2114

1485

21-11-2013

26.069

Hoe kom ik aan financiering?

881

482

24-4-2014

1446

Starten als freelancer of zzp'er

2582

1389

17-6-2014

12.605

Ondernemen in het buitenland

372

259

25-9-2014

534

1035

750

07/10/14

1472

Meer business

1449

588

20-11-2014

511

Totaal

8433

4953

Starten van je bedrijf

Succesvol ondernemen
met een webwinkel

kijkers 2014

42.637

Social media
In 2014 hebben we in totaal 8.679 vragen beantwoord via social media. We hebben 1.069 berichten verstuurd via
onze verschillende socialmediakanalen. Dat komt neer op gemiddeld 20 berichten per week.

Volgers en fans
Social media

2014

2013

19.800

11.361

Facebook

9.749

7.182

LinkedIn

4.403

2.545

Twitter

#Crowdfunding Scan
In 2014 deden 3344 ondernemers de Crowdfunding Scan.
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4.3.2 Telefonische kanalen (call)
KvK Servicecenter
Een bedrijf starten, een rechtsvorm kiezen, zakendoen met China, of een (ver)nieuw(end) product op de markt
brengen? Geen ondernemersvraag is vreemd. Afgelopen jaar waren het er meer dan één miljoen. 98% van die
vragen kan zeer snel worden beantwoord. En waar nodig verwijzen de adviseurs door naar de juiste instanties.

Bijna al die vragen komen binnen bij ons Servicecenter, dat de algemene en specifieke informatie rond registratie
verzorgt en informatie- en adviesdiensten levert aan ondernemers.

Meest voorkomende onderwerpen Servicecenter (call)

Het grootste deel van de vragen, 64%, komt binnen via de telefoon, 18% via e-mail. De rest van de vragen kwam
voort uit bijeenkomsten (6%) of kwam binnen via intern (3%), chat (<1%), social media (1%) en partners (<1%).
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Informatie- en Advieslijn

Wij kregen in 2014 bijna 26.000 (meer) complexe vragen van ondernemers. Een kwart van deze vragen (24%)
had betrekking op het voorbereiden van de start op het eigen bedrijf. Het thema Start is van oudsher een thema
waarmee de KvK verbonden is. Driekwart van de vragen (76%) is afkomstig van het gevestigde bedrijfsleven. Zij
zijn geïnteresseerd in uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten in of met het buitenland (19%) en financiering (9%).
Nog eens 30% van de vragen heeft betrekking op subthema’s die gerelateerd zijn aan het thema Vernieuwing. In
totaal kan ruim 80% van alle complexe vragen duidelijk toegekend worden aan de vier hoofdthema’s van de KvK:
Start, Vernieuwing, Internationaal Ondernemen en Financiering.

Doorverwijzingen naar organisaties

Top 5

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

1

Belastingdienst

2

Gemeenten

3

Qredits Microfinanciering Nederland

4

Stichting Ondernemersklankbord

5

Financieringsdesk
Het is voor veel ondernemers lastig om aan financiering te komen. Daarom zijn wij begin 2014, op verzoek van
het ministerie van Economische Zaken en de Tweede Kamer, gestart met de Financieringsdesk. De
Financieringsdesk helpt ondernemers bij hun zoektocht naar geld. Ondernemers kunnen hier van maandag tot en
met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur terecht via telefoonnummer: 0800 - 8014.
Wij vinden dat een goed ondernemersidee nooit mag stuklopen op gebrek aan financiering. Daarom is het thema
financiering een speerpunt in onze dienstverlening. In het financieringslandschap is vooral voor het mkb veel
veranderd. Banken hanteren strengere kredieteisen, waardoor steeds meer ondernemers behoefte hebben aan
private financiering en nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding en kredietunies.
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Sinds de lancering hebben wij ruim 5.000 financieringsvragen beantwoord. Wij geven ondernemers voorlichting
over de mogelijkheden vanuit overheidsregelingen, bancaire en private financiering en advies over welke
(combinatie van) financiering in hun specifieke situatie het meest geschikt is.
Los van de telefoongesprekken kwamen vragen ook binnen via het e-mailadres financiering@kvk.nl en via
medewerkers. In totaal heeft de Financieringsdesk in het startjaar 4.450 vragen beantwoord. Bovendien kwam
het onderwerp financiering bij één op de drie gesprekken met het KvK Servicecenter aan bod.

#Financiering 500.000 clicks
Alle digitale content op KvK.nl en Ondernemersplein.nl over financiering had in 2014
een bereik van meer dan 500.000 clicks.

4.3.3 Persoonlijk contact (face)
Wij hebben op verschillende manieren rechtstreeks contact met ondernemers:



bezoeken aan de vestigingen (op afspraak);



bijeenkomsten;



evenementen.

Fysieke KvK Ondernemerspleinen
De KvK Ondernemerspleinen zijn dé ontmoetingsplek voor ondernemers, overheid, onderwijs en andere
intermediairs met als doel ondernemers verder te brengen met ondernemen. Op de pleinen worden
bijeenkomsten gehouden voor ondernemers die daar ook terecht kunnen voor producten en diensten van de
deelnemende partners.
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Samen met onze partners:
•

organiseren wij thema- en netwerkbijeenkomsten waar ondernemers andere ondernemers,
kennisinstellingen en overheden ontmoeten;

•

informeren wij over actuele thema’s die voor ondernemers van belang zijn;

•

ontsluiten we netwerken;

•

faciliteren wij een-op-een-gesprekken en spreekuren;

•

bundelen wij onze krachten als partners om ondernemers optimaal te informeren en ondersteunen.

We hebben nu vijf KvK Ondernemerspleinen, waar ondernemers allerlei diensten onder één dak kunnen vinden.
Op woensdag 26 november zijn vier KvK Ondernemerspleinen geopend in Amsterdam, Arnhem, Eindhoven en
Groningen. Eerder dit jaar is al een plein in Rotterdam geopend.
Partners Ondernemerspleinen
Landelijke partners van het KvK Ondernemersplein zijn de Belastingdienst, Stichting Ondernemersklankbord,
Qredits, UWV, Octrooicentrum Nederland (RVO) en de KvK zelf. Daarnaast zijn er per plein ook regionale
partners aangesloten. De Ondernemerspleinen zijn gevestigd in de gebouwen van de KvK en zullen in de
toekomst nog verder worden uitgebreid met nieuwe partners.
Op KvK.nl/ondernemerspleinen zijn alle activiteiten van de verschillende pleinen te vinden.

Bijeenkomsten en evenementen
De meeste bijeenkomsten met ondernemers zijn gericht op het thema netwerken en samenwerken, zowel
nationaal als internationaal. In 2014 hebben bijna 60.000 ondernemers een bijeenkomst van de KvK bezocht.
Hieronder is te zien op welke thema’s de meeste bezoekers afkwamen. Deze statistieken zijn uiteraard
afhankelijk van de bijeenkomsten die georganiseerd worden. Het feit dat er ruim 10.000 bezoekers afkwamen op
het thema start, laat zien dat rond dit thema veel behoefte is aan informatie. Ook de Startersdag trok meer dan
11.500 bezoekers.
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De KvK organiseert ieder jaar in nauwe samenwerking met verschillende partners een aantal bekende,
goed bezochte en goed gewaardeerde evenementen voor ondernemers. De bekendste hebben we
met veel plezier op een rijtje gezet:


Startersdag



LiveWIRE



Week van de Ondernemer



MKB Innovatie Top 100
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Startersdag
In 2014 was de jaarlijkse Startersdag weer een doorslaand succes: er namen ruim 11.500 bezoekers deel
op 6 locaties verspreid over het land. Daar ontmoetten zij de adviseurs van de KvK en een bijzonder
uitgebreid netwerk aan publieke en private dienstverleners. Van de participanten (sponsoren en
standhouders) heeft 97% aangegeven volgend jaar weer deel te nemen.
Van alle deelnemers wil 58% in de sector dienstverlening starten, 38% werkt nu in loondienst en 24% heeft geen
werk. Ruim 80% van de aanwezigen is een echte starter.
De dag werd door zowel de bezoekers als de participanten gewaardeerd met een 7,4. Opvallend hoog waren de
scores in klanttevredenheid voor de presentaties van de KvK en de Belastingdienst: beiden scoorden hoger dan
7,5.

Op elk Ondernemersplein werd wekelijks het seminar ‘Start een eigen bedrijf’ georganiseerd. Een goede
gelegenheid om te netwerken en antwoord te krijgen op verdiepende vragen.
Het seminar ‘Start een eigen bedrijf’ werd door 5.800 startende ondernemers bezocht en met een 7,7
gewaardeerd. Veel deelnemers bezochten voorafgaand aan dit seminar onze website en/of een van onze
webinars.
Naast deze seminars zijn vanuit het project Topstart verschillende thematische bijeenkomsten (masterclasses en
groeikringen) georganiseerd voor de snelle groeiers onder de starters. Hieraan deden 190 ondernemers mee.

#startersdag2014
Op 1 november 2014 was de #KvK #startersdag tussen 12.00 en
14.00u. trending topic op Twitter!
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LiveWIRE
LiveWIRE is een internationaal Shell-programma voor jonge, innovatieve ondernemers tot 35 jaar dat in
Nederland wordt uitgevoerd samen met de KvK. Sinds de oprichting in 1997 hebben duizenden
ondernemers informatie en begeleiding ontvangen om hun bedrijf concreet verder te helpen, deuren te
openen en kansen te verzilveren.
De LiveWIRE Award is onderdeel van het programma. Daarvoor wordt een selectie gemaakt van dertien
LiveWIRE-deelnemers. De award wordt elk jaar uitgereikt aan de ondernemer die de jury het meest overtuigt van
zijn of haar innovatievermogen en ondernemerschapskwaliteiten. Aan het eind van het jaar bepaalt de jury wie de
hoofdprijs van € 20.000,- wint.
Afgelopen jaar ging de prijs naar Yousef Yousef van LG Sounds. LG Sounds ontwikkelde de MPC-Buoy, een
effectieve en milieuvriendelijke oplossing om de aanwezigheid van blauwgroene algen in oppervlaktewater aan te
pakken. MPC-Buoy is een door zonne-energie aangedreven drijvend platform dat continu de waterkwaliteit meet,
om vervolgens ultrasone geluidsgolven op maat uit te zenden.

#LiveWIRENL
LiveWIRE begeleidt jaarlijks ruim 600 jonge, innovatie
ondernemingen. Doel: hen verder helpen te groeien.
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De Week van de Ondernemer
De Week van de Ondernemer (WVDO) is al zeventien jaar het grootste en best gewaardeerde
ondernemersevent van Nederland. Het biedt ondernemers met personeel volop inspiratie met tips van
topcoaches, ervaringen van succesvolle ondernemers, powerconsults en nog veel meer. Het is een
kennisplatform met nieuws, trends en ‘needs to know’ om succesvol te ondernemen. Na een bezoek gaat
de ondernemer naar huis met een hoofd vol kennis over de nieuwste ontwikkelingen, handige tips,
ondernemersvisies en inspirerende ideeën. Afgelopen jaar stond WVDO in het teken van groei.
In 2014 werd de WVDO op 8, 9 en 10 april in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht georganiseerd.
Daar werd een indrukwekkend programma gepresenteerd met inspirerende gasten en topsprekers uit het
bedrijfsleven, de politiek, de wetenschap en de media om een extra impuls aan de groei van mkb-ondernemers te
geven. De WVDO is aansluitend nog in 5 verschillende regio’s georganiseerd: Groningen, Enschede, Eindhoven,
Rotterdam en Amsterdam. Er kwamen in totaal 35.216 ondernemers op af.

#WvdO2014
In totaal bezochten 4548 ondernemers 168 powerconsults tijdens
de #WvdO2014!
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MKB Innovatie Top 100
De MKB Innovatie Top 100 geeft innovatieve bedrijven erkenning en de opstap naar succes en nieuwe
afzetmarkten. De KvK roept jaarlijks innovatieve ondernemers met groeiambitie op om mee te dingen
naar een plaats in deze prestigieuze lijst. Er is bewust geen prijs aan verbonden; de kracht van het
initiatief is te laten zien waartoe het Nederlandse MKB in staat is. Deelname betekent voor ondernemers
een betere profilering van hun bedrijf, waardering voor hun innovatiekracht en onderscheidend
vermogen.
Vorig jaar veroverde Mercanti de eerste plaats met de innovatie Thorn-D®, een milieuvriendelijke oplossing om
de aangroei van organismen als zeepokken en mosselen aan scheepswanden tegen te gaan. Eric Pieters en Rik
Breur konden hun oren niet geloven toen hun bedrijf werd uitgeroepen tot winnaar van de MKB Innovatie Top
100. “Wij hadden er helemaal niet op gerekend, want er deden heel veel goede en grote innovatieve bedrijven
mee.”
Hoe belangrijk de award was voor meer bekendheid en verdere groei, merkte Pieters direct na de uitreiking.
Mercanti kwam ineens volop in het nieuws. “Het persbericht werd zelfs in alle belangrijke buitenlandse vakbladen
opgenomen.”
Ook tijdens zijn acquisitiebezoeken aan buitenlandse scheepvaartbedrijven merkte Pieters dat de MKB Innovatie
Top 100-award wordt gezien als een keurmerk met groot aanzien. “Er werden deuren geopend die eerst gesloten
bleven.”

#MKBinnovatieTop100
Alle Top 100 bedrijven zagen hun winst toenemen, namen extra personeel
aan en werden internationaal actiever!
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5 Bedrijfsvoering
5.1 Organisatie
De KvK kent een matrixinrichting met enerzijds een efficiënte centrale sturing en anderzijds een regionale
binding.

De leden van de RvB hebben naast hun bestuurlijke verantwoordelijkheid ook een operationele
eindverantwoordelijkheid voor één of meerdere organisatieonderdelen. Hiermee zijn korte overleg- en beslislijnen
gegarandeerd.

5.2 Governance
De borging van integriteit binnen de KvK is geregeld met:


de Wet op de Kamer van Koophandel;



de Kaderwet ZBO;



gedragsregels.
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De Kaderwet ZBO en de Wet op de Kamer van Koophandel regelen de taakuitoefening, toezicht en
verantwoordelijkheden. De Wet op de Kamer van Koophandel schrijft voor dat er gedragscodes zijn voor de leden
1

van de Kamer van Koophandel (RvB) en voor de Centrale en Regionale Raden. Deze codes:


richten zich met name op de personen die het beleid van de KvK bepalen en bestuurlijk uitvoeren;



bevatten spelregels voor besluitvorming en verantwoordelijkheden van de leden;



verschaffen het kader voor integer bestuurlijk handelen.

Relatie met EZ
De minister van Economische Zaken houdt toezicht op de KvK. Dit toezicht richt zich op de hoofdlijnen van het
door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, de uitvoering van de wettelijke taken, de realisatie van deze taken en
de financiële gang van zaken.
Door de introductie van outputsturing wordt via de jaarlijkse verantwoordingscyclus steeds inzichtelijk of de KvK
op adequate wijze invulling geeft aan haar wettelijke taken en realisatie van de beoogde doelen. Zo ontstaat een
helder beeld van de prestaties van de KvK, zoals:



het aantal ondernemers dat is bereikt en of daarbij ook nieuwe doelgroepen zijn aangeboord;



productinnovaties;



uitbreiding van het publieke en private netwerk van partners die hun producten via het ondernemersplein
aanbieden;



voortgang bij het aansluiten van overheidspartijen op het Handelsregister en de koppeling daarvan met
andere basisregisters.

Deze informatie wordt onder andere met dit jaarverslag openbaar. Zo is transparant waaraan de publieke
middelen worden besteed en tot welke effecten deze hebben geleid.

.2

Centrale sturing
De KvK is een centraal gestuurde organisatie met een sterke verankering in de regio. De organisatie kan alleen
goed presteren als er een goede wisselwerking is tussen toezicht, beleid en uitvoering.
Om de wensen van ondernemers goed te vertalen naar concrete dienstverlening met toegevoegde waarde voor
ondernemers is een aantal stakeholders samengebracht in verschillende (advies)raden.


De Partnerraad, samengesteld uit leden van de belangrijkste leveranciers op het Digitale Ondernemersplein,
is het orgaan dat de RvB adviseert over ontwikkeling en beleid met betrekking tot het Digitale
Ondernemersplein. Als leverancier is de KvK volwaardig lid en als beheerder waarnemend lid van het
Digitale Ondernemersplein.



De Gebruikersraad Handelsregister, samengesteld uit vertegenwoordigers van publieke en private afnemers
van Handelsregisterinformatie, is het overlegplatform voor gebruikers van het Handelsregister. Daarnaast
kan deze raad de RvB adviseren over gewenste veranderingen in de product- en dienstverlening.

1

De code voor de RvB is gebaseerd op de ‘Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners’ opgesteld door de Handvestgroep
Publiek Verantwoorden.
2

Bron, Memorie van toelichting voor Wet op de Kamer van Koophandel
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Schematisch weergave bestuur van de nieuwe organisatie


De Centrale Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (50%),
werknemersorganisaties (25%) en overige vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (25%). De CR heeft
een zwaarwegende adviesfunctie in de programmering van de toekomstige activiteiten van de KvK. Ook kan
de raad ongevraagd advies uitbrengen.



De Regionale Raden, die op dezelfde wijze zijn samengesteld als de Centrale Raden, hebben een
zwaarwegende rol als het gaat om de keuze en prioriteitstelling van regiospecifieke activiteiten. Binnen elk
van de vijf werkgebieden van de KvK is een Regionale Raad actief. Zij adviseren over de verbijzondering van
regionale activiteiten van de KvK. Vanuit hun kennis van behoeften bij ondernemers leveren zij een bijdrage
aan de totstandkoming van het producten- en dienstenaanbod.



De Centrale Raad is op 1 september 2014 benoemd door de Minister van Economische Zaken. De
Regionale Raden zijn eind mei 2014 benoemd door de RvB.

Na benoeming is aan de Raden gevraagd input te leveren voor het jaarplan 2015. Mede op basis van de
adviezen van de Centrale Raad hebben wij onder andere zeven klantsegmenten gedefinieerd, ons aanbod
geprioriteerd en nieuwe producten verbeterd en ontwikkeld.
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De Centrale Raad:
“Ondernemers missen kansen en weten vaak niet wat ze zoeken of missen. Het toeval dus een handje
helpen moet een taak zijn van de KvK: ondernemers dus stimuleren om te zoeken en helpen om te
vinden. Er ligt een taak voor de KvK om de ondernemer ‘te leren zoeken en vinden’. Niemand anders
kan dat doen en het is voor ondernemers bijzonder essentieel. Het gaat daar bij om informatie, data en
om het zoeken en vinden van andere ondernemers in binnen- en buitenland. Ook de netwerkfunctie van
de KvK is essentieel voor ondernemers: ondernemers aan elkaar en aan (handels-) en (leveranciers)relaties verbinden.”

5.3 Audit & compliance
De compliancefunctie is belegd bij de afdeling Audit& Compliance. De chief financial officer (CFO) vervult de rol
van compliance officer. In 2014 is in overleg met de afdelingen Bestuurszaken en Human Resources
Management (HRM) vastgesteld waar de taken en verantwoordelijkheden liggen.


In beginsel zijn alle managers (en teamleiders en medewerkers voor hun eigen aandeel)
verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de voor hen relevante wet- en regelgeving. Ten aanzien
van het naleven van de gedrags- en integriteitscode ligt de primaire verantwoordelijkheid bij elke
medewerker zelf.



Vanuit haar juridische achtergrond beheert de afdeling Bestuurszaken een aantal wetten en ziet zij toe
op een conforme uitvoering daarvan.



De afdeling HRM beheert de Arbowet. Daarnaast heeft zij de (interne) gedrags- en integriteitscode
samengesteld en voor de monitoring van de toepassing van deze code een formele klachtencommissie
en vertrouwenspersonen aangesteld.

5.4 Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in onze onderneming en overlegt over het
ondernemingsbeleid. De OR bevordert dat:


er voldoende werkoverleg is;



er goede arbeidsomstandigheden zijn;



regels voor arbeidsvoorwaarden en arbeidstijden worden nageleefd;



medewerkers gelijk behandeld en beloond worden;



de uitwerking van de transitie in goed overleg tussen medewerkers en RvB wordt afgewikkeld.

5.5 Verslag van de Ondernemingsraad
De nieuwe KvK implementeerde in 2014 tegelijkertijd een fusie, een reorganisatie en een transformatie in haar
werkorganisatie. De medezeggenschap heeft zich daarbinnen opnieuw georganiseerd en gepositioneerd. De
Ondernemingsraad in transitie was samengesteld uit leden van de Ondernemingsraad KvK en de
Ondernemingsraad Syntens. Zij oefenden in de transitie naar de nieuwe KvK de medezeggenschap uit en
hebben in april 2014 verkiezingen georganiseerd.
Positionering
De eerste ondernemingsraad (OR) van de nieuwe KvK is op 29 april 2014 met 9 leden van start gegaan. De OR
heeft zich in de organisatie gepositioneerd als een orgaan dat meewerk en weerwerk levert aan de bestuurder.
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De OR stelt zich op als sparringpartner en klankbord, maar monitort, adviseert gevraagd en ongevraagd en
controleert of beleid en afspraken tot de beoogde resultaten leiden. In de relatie met de bestuurder richt de OR
zich op een constructieve, participatieve dialoog.
Organisatorisch
Het dagelijks bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een penningmeester en een
ambtelijk secretaris. Adviescommissies op gebied van HRM & ARBO, Strategie & Organisatieontwikkeling,
Communicatie en Financiën ondersteunen de OR in zijn werk. De commissies hebben eigen werkkaders
geformuleerd en zijn samengesteld uit medewerkers van de KvK. De (externe) ambtelijk secretaris bereidt de
vergaderingen voor en doet de formele verslaglegging. Via de eigen OR-intranetpagina communiceert de OR
informatie en standpunten naar de organisatie. Daarvoor heeft de OR een goed functionerend netwerk
opgebouwd dat zich uitstrekt tot alle organisatieonderdelen en niveaus binnen de organisatie. Hierdoor is de OR
in staat de formele informatie snel aan te vullen met informatie vanuit de werkorganisatie.
Bezetting onder druk
In de loop van 2014 is de bezetting van de OR door ziekte en functiewisseling onder druk komen te staan. Door
de werkzaamheden opnieuw te prioriteren en dankzij de inzet van de commissieleden kon het werk
gecontinueerd worden.
Advies- en instemmingverzoeken
In 2014 heeft de OR positief geadviseerd over de nieuwe huisvesting van het hoofdkantoor in Utrecht en het
invoeren van het systeem Quality Monitoring (QMS) bij de medewerkers van het Servicecenter. Bovendien is
instemming verleend aan het invoeren van een nieuwe beoordelings- en functioneringscyclus.
In april presenteerde de bestuurder de contouren van nieuwe, ingrijpende veranderingen in het nog jonge beleid
van de organisatie. Versnelde digitalisering van de bedrijfsvoering moet vanaf 2015 tot 2018 leiden tot een groter
klantbereik, hogere waardering en meer eigen inkomsten. Dit gaat gepaard met het versneld reduceren van fte’s
vanaf 2015. Het vertrek van medewerkers wordt gestimuleerd door een aantal stimuleringsregelingen.
De OR kon zich niet vinden in de restricties die aan de optie voor Snel Vertrek zijn verbonden. Ook heeft de OR
aangedrongen op ruimere beslistermijnen, zodat medewerkers zich beter kunnen voorbereiden op het ingrijpende
besluit om de organisatie voortijdig te verlaten. De OR heeft echte zorgen over de haalbaarheid van de
omzetvergroting, de geschiktheid van de ICT-huishouding, de organisatiestructuur en het verandervermogen van
management en organisatie. De OR onderschrijft de koers die leidt tot versnelde digitalisering en ondersteunt de
ambitie van de Kamer succesvol te zijn door het behalen van betere resultaten, een hoger bereik en meer
waardering bij ondernemers.
Eind 2014 heeft de OR de adviesaanvraag ontvangen. Na het raadplegen van de medewerkers wil de OR de
bestuurder in het eerste kwartaal van 2015 advies geven.

5.6 Opleidingen
De KvK innoveert en transformeert om mee te kunnen groeien met de vragen die klanten en stakeholders nu en
in de toekomst aan ons stellen. Dat betekent: oude methoden en vaardigheden loslaten en nieuwe aanleren.
Veranderen en aanpassen van onze organisatie aan de steeds veranderende klantbehoefte is een belangrijke
competentie die we als organisatie moeten ontwikkelen. Daarom besteden we ook veel tijd en aandacht aan het
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ontwikkelbeleid.
We willen dat onze medewerkers het optimale uit zichzelf halen en hun persoonlijke kwaliteiten optimaal kunnen
benutten. Dat zij op de juiste plek zitten met de juiste begeleiding. Onze medewerkers kunnen integrale
ontwikkeltrajecten volgen, zoals de basiscursus Handelsregister, certificeringstoetsen en trainingen voor
adviseurs op het gebied van ondernemersondersteuning. We bieden ook individuele trajecten aan zoals het
management developmenttraject voor leidinggevenden, projectmanagementtrainingen en de functiegerichte
opleiding voor Servicecentermedewerkers.

5.7 Huisvesting
Vanaf 2014 is het huisvestingsbeleid van de KvK gericht op flexibiliteit. Allereerst hebben we de huurcontracten
beëindigd van alle nevenlocaties. Dit proces was al in gang gezet in 2013 en is in 2014 afgerond. Vanaf 1 januari
2014 heeft de KvK 20 panden in gebruik, waarvan 4 huurpanden. Naast het hoofdkantoor in Utrecht en het
satellietkantoor in Woerden, waar ICT en een deel van call center zijn ondergebracht, zijn er 5 backofficekantoren en 13 frontoffice-kantoren. Als tweede stap hebben wij het initiatief genomen om de eigendomspanden
te verkopen om daarmee meer liquide middelen vrij te spelen en de focus te kunnen leggen op onze
kernactiviteiten. Dat uitgangspunt heeft tot gevolg, dat we onze panden gefaseerd willen verkopen.
In 2014 zijn de panden in Utrecht, Groningen en Zwolle verkocht, in lijn met de taxatiewaarde, ondanks de
moeilijke regionale vastgoedmarkt. Daarmee hebben wij op 31 december 2014 nog 14 van de 16 panden in
eigendom.

5.8 Klachten, bezwaar- en beroepsprocedures
Klachten
In 2014 zijn 15.729 klachten van klanten binnengekomen en zorgvuldig afgehandeld. Bijna 95% van de
klachtmeldingen kan herleid worden tot een aantal aspecten van de bedrijfsvoering, te weten:


het verstrekken van fysieke Handelsregister informatieproducten;



het verstrekken van digitale Handelsregister informatieproducten;



het registratie- en wijzigingsproces van het Handelsregister.

Mededingingsklachten
Wij hebben in 2014 geen mededingingsklachten ontvangen.
Bezwaar en beroep
Ondernemers kunnen bezwaar aantekenen tegen een besluit van de KvK. In 2014 werden 371 bezwaren
ingediend, in 15 gevallen gevolgd door een beroep.
Er is in 2014 één bezwaarzaak geweest waar de KvK is overgegaan tot vergoeding van de gemaakte juridische
kosten à € 487,- conform het Besluit proceskosten bestuursrecht.
In geen enkel geval is met succes een beroep gedaan op de Wet dwangsommen. Er is in geen van de
beroepzaken een kostenveroordeling geweest en er zijn geen schadeclaims toegekend. Een aantal zaken uit
2014 is nog in behandeling bij het College van Beroep.
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6

Financieel overzicht 2014

De transitie naar één zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is gepaard gegaan met een budgetreductie van 40%,
waarbij de omvang van de Rijksbijdrage wordt afgebouwd naar een niveau van rond de € 115 miljoen. Het
overige deel van de kosten dient te worden gedekt door aanvullende opbrengsten. Het samengaan van de 14
organisaties tot één ZBO heeft geleid tot een afslanking op het gebied van personeel en van het aantal kantoren.
Ook is onze dienstverlening gemoderniseerd en gewijzigd; waar mogelijk bieden wij onze diensten digitaal aan.

6.1 Financiële consequenties transitie
De effecten van deze transitie op de financiële positie van de KvK zijn enorm geweest. De afslanking, met name
in personeel, is gepaard gegaan met hoge kosten voor reorganisatie die voor een deel al in 2013 zijn
verantwoord. Hiervoor is een reorganisatievoorziening gevormd op basis van de afspraken onder het Besluit
Sociaal Flankerend Beleid (SFB) voor ongeveer € 140 miljoen.
Binnen de arbeidsvoorwaarden voor rijksambtenaren die zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenaren
Reglement (ARAR), waaronder medewerkers van de KvK vallen, blijkt een reorganisatie geen reden voor ontslag.
De consequentie hiervan is dat medewerkers worden doorbetaald tot aan pensioendatum, tenzij zij een andere
baan vinden. Om deze schadelast zoveel mogelijk te beperken heeft de KvK een mobiliteitscentrum ingericht. De
doelstelling is om zoveel mogelijk kandidaten van werk naar werk te begeleiden. Hoe beter het nieuwe werk
aansluit op de huidige expertise en het huidige salaris, des te lager is de schadelast voor de KvK.
Onderdeel van het transitieplan was een verdere afslanking van de organisatie in de periode 2015-2017. Zoals
ook in het jaarplan 2015 is aangekondigd, heeft dit consequenties voor het jaar 2015. Omdat deze maatregelen
reeds in 2014 zijn aangekondigd, heeft de KvK hiervoor eind 2014 opnieuw een voorziening gevormd. Om een
klassieke reorganisatie (voor zover mogelijk) te voorkomen zijn vertrekregelingen opgesteld. Met het vormen van
een nieuwe reorganisatievoorziening à € 62 miljoen voor deze regelingen is het eigen vermogen van de KvK
negatief geworden.
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6.2 Balans per 31 december 2014

6.3 Toelichting op de balans
I

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan voor € 57,4 miljoen uit 14 kantoorpanden die eind 2014 nog in eigendom zijn.
In 2014 zijn de panden in Groningen en Zwolle verkocht, waarbij een negatief resultaat van € 0,1 miljoen is
gerealiseerd. Op basis van de laatste taxatie uit maart 2013 van Jones Lang Lasalle hebben de kantoorpanden
een actuele waarde van € 102 miljoen. In 2014 is voor € 1,2 miljoen geïnvesteerd in hardware.
II

Vlottende activa

De vlottende activa bestaan voor € 8,9 miljoen uit debiteuren die tegen nominale waarde zijn opgenomen onder
aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De overige vlottende activa betreffen voornamelijk vooruitbetaalde
(ICT-licentie)kosten, vooruitontvangen subsidiegelden voor Syntens-projecten en vorderingen op
overheidspartijen uit input/budgetfinanciering.
III

Liquide middelen

De liquide middelen (inclusief deposito’s) bedragen € 140,9 miljoen eind 2014 en zijn hoger dan begroot. De
toename wordt veroorzaakt door de positieve kasstroom uit operationele activiteiten van € 9,8 miljoen, positieve
saldi uit investeringsactiviteiten van € 4,5 miljoen en een additionele kasstroom van € 10,0 miljoen van het
Ministerie van EZ in verband met de inbreng van het negatief eigen vermogen door Syntens.
IV

Eigen vermogen

Het eigen vermogen eind 2014 bedraagt - € 39,1 miljoen. De continuïteit van de KvK achten wij gezien de hoge
liquiditeitspositie het komend jaar niet in gevaar. Voor de langere termijn is de financiële continuïteit zorgelijker en
zal met de toezichthouder (Ministerie van Economische Zaken) worden besproken om te komen tot aanvullende
zekerheid voor de toekomst.
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V

Voorzieningen

De voorzieningen hebben hoofdzakelijk betrekking op de kosten voor transitie. De toename van € 57,0 miljoen
heeft volledig betrekking op de verdere krimp van de organisatie als gevolg van de toekomstige verdere
digitalisering van de dienstverlening en werkprocessen.
VI

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden stijgen met € 5,3 miljoen als gevolg van nieuwe vertrekstimuleringsverplichtingen en
hogere nog te betalen kosten, gecompenseerd door een lager voorschot Rijksbijdrage.

6.4 Resultatenrekening per 31 december 2014
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6.5 Toelichting op de resultatenrekening
Regulier resultaat
De bedrijfsopbrengsten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Dit is een saldo van achterblijvende opbrengsten
uit informatieproducten en meevallende overige opbrengsten. Voornaamste achterblijvers zijn € 3,1 miljoen
Handelsregister informatieproducten en € 2,0 miljoen Inschrijfvergoedingen. Daarentegen vallen overige
opbrengsten € 4,3 miljoen hoger uit bij gesubsidieerde ICT-projecten, opbrengsten LEI en de
gemeenschappelijke intake als gevolg van te voorzichtig begroten.
De bedrijfslasten zijn aanzienlijk lager dan begroot en zijn in hoofdzaak het saldo van de volgende grote
afwijkingen:


Lagere personele lasten (€ 15,2 miljoen) dan begroot. Dit is met name het gevolg van een lagere fteformatie, doordat meer dan 100 formatieplaatsen niet zijn ingevuld. Een andere belangrijke reden voor
de afwijking is het feit dat in de begroting 2014 rekening is gehouden met € 3,9 miljoen
reistijdcompensatie die in 2014 zou moeten worden vergoed als gevolg van toegenomen reisafstanden.
Bij het opmaken van de jaarrekeningen van de afzonderlijke organisaties zijn deze kosten echter
opgenomen in de voorziening, waardoor deze in 2014 niet ten laste van het resultaat zijn verantwoord.
Een derde element betreft het feit dat de gemiddelde salariskosten van de geplaatste medewerkers iets
lager zijn uitgevallen dan opgenomen in de begroting. Ten tijde van de begroting was het
plaatsingsproces nog lang niet afgerond.



De kosten voor uitbesteed werk zijn daarentegen € 12,0 miljoen hoger. De afwijking betreft met name
ICT-kosten, die in de begroting zijn opgenomen onder de overige bedrijfskosten. Het betreft hier een
verschuiving. Daarnaast is een aantal formatieplaatsen opgevuld met uitzendkrachten.



Lagere overige bedrijfskosten (€ 31,5 miljoen). Naast bovengenoemde verschuiving betreft dit allereerst
een stringent kostenbeleid dat is ingezet begin 2014. Zo dient bij ieder voorstel een goedgekeurde
business case te worden overlegd, voordat het voorstel wordt uitgevoerd. Bij het opstellen van de
begroting 2015 is rekening gehouden met deze ervaringen uit 2014 en zijn de betreffende kostenniveaus
naar beneden bijgesteld. Voor het overige deel worden de lagere overige kosten veroorzaakt doordat bij
het opmaken van de begroting de omvang van de te behalen schaalvoordelen op het gebied van
huisvesting, marketing en advies te laag zijn ingeschat.

Het financieel resultaat is € 1,0 miljoen lager dan begroot. Dat komt vooral door de lagere renteopbrengsten. De
lagere bedrijfslasten zorgen ervoor dat het netto resultaat uitkomt op € 35,8 miljoen, dat is € 33,9 miljoen hoger
dan begroot.

6.6 Toelichting transitieresultaat
Het nettoresultaat bedraagt - € 63,1 miljoen en bestaat uit een positief regulier nettoresultaat van € 35,8 miljoen
en een negatief transitieresultaat van - € 98,9 miljoen. Dit is met name het gevolg van de in november
aangekondigde formatiereductie die de KvK zoveel mogelijk via vrijwillig vertrek probeert op te vangen. De
transitiekosten die samenhangen met deze afslanking bedragen € 69,5 miljoen.
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6.7 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de raad van bestuur van de Kamer van Koophandel

De in dit jaarverslag in hoofdstuk 6 opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte
balans per 31 december 2014 en de samengevatte resultatenrekening over 2014 met bijbehorende toelichtingen,
is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van de Kamer van Koophandel te Utrecht over 2014. Wij hebben
een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 20 maart 2015, waarbij wij
de aandacht hebben gevestigd op de gehanteerde grondslagen, schattingen en uitgangspunten voor de
personeelsvoorzieningen, alsmede de toelichting op de voorzieningen waarin de uitgangspunten en
schattingsmethoden uiteen zijn gezet. Specifiek voor de Voorziening vertrek 2014-2015 geldt dat in de berekende
voorziening geen rekening is gehouden met mogelijkheden om voorafgaand aan de aangekondigde reorganisatie
nog gebruik te maken van andere vrijwillige vertrekregelingen, omdat de omvang daarvan niet is in te schatten.
Afwijkingen worden in komende jaren verwerkt.
De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 BW. Het
kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van
de gecontroleerde jaarrekening van de Kamer van Koophandel.

Verantwoordelijkheid van de directie
De raad van bestuur van de Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting
van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 810, "Opdrachten
om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten".

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de
gecontroleerde jaarrekening van de Kamer van Koophandel voor het jaar geëindigd op 31 december 2014 in
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting.
Rotterdam, 28 april 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door: M. van Ginkel RA
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6.8 Risicomanagement
Beheersmaatregelen voor een nieuwe organisatie
De KvK beheert het Nederlandse Handelsregister en levert (digitale) informatieproducten en publieke
adviesdiensten waarmee ondernemers succesvol kunnen starten, innoveren en ondernemen in binnen- en
buitenland. Het verdienmodel van de KvK is tweeledig. Ongeveer 60% van de opbrengsten ontvangt de KvK via
de Rijksbijdrage van het Ministerie van Economische Zaken. Overige opbrengsten verwerft de KvK met name
door de verkoop van haar informatieproducten en exportdocumenten, inschrijfvergoedingen en subsidies.
Kwaliteitszorgsysteem
Voor de nieuwe organisatie per 1 januari 2014 zijn de belangrijkste bedrijfsprocessen beschreven en
geïmplementeerd. Aan de hand van een risk-based auditkalender voert de afdeling Audit & Compliance hierop
audits en risicoanalyses uit. De doelstelling is om te komen tot gestructureerde risicobeheersing en
procesoptimalisatie. In dit kader is bijvoorbeeld het project ‘Verbeteracties kwaliteit Handelsregister’ doorgevoerd.
Zoals bij elke organisatie heeft ook de KvK beheersmaatregelen getroffen en zijn de belangrijkste risico’s in kaart
gebracht en beoordeeld. We lichten eerst de beheersmaatregelen toe. Daarop volgt de risico-inventarisatie.

6.8.1

Algemene beheersmaatregelen

Bij de start van de nieuwe organisatie begin 2014 was de interne beheersing beperkt ingevuld. In de loop van het
jaar zijn diverse maatregelen getroffen om de nieuwe KvK in control te krijgen:


De planning- en controlcyclus is ingericht en vormt een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering. De
jaarlijkse strategische planning- en begrotingscyclus vormt de basis voor het bepalen van de
belangrijkste bedrijfsdoelstellingen en -risico’s. Verder worden in dit proces de voornaamste
sturingsparameters vastgesteld waarop gedurende het jaar zal worden gestuurd. Daarnaast heeft de
KvK de governance zodanig ingericht dat zowel intern als naar de toezichthouder, het Ministerie van
Economische Zaken, wordt gerapporteerd over de belangrijkste sturingsparameters en risico’s. Iedere
maand worden de voornaamste afwijkingen ten opzichte van het jaarplan gerapporteerd. Op
kwartaalbasis wordt een uitgebreide rapportage opgesteld met waar mogelijk achterliggende analyses.
De inhoud van deze rapportages wordt tijdens kwartaalreviews tussen de RvB en lijnmanagement
besproken en waar nodig wordt bijgestuurd. In de relatie met de toezichthouder is naast het periodiek
beleidsoverleg een kwartaalreview aangaande de bedrijfsvoering geïntroduceerd. Hierin vindt periodieke
toetsing plaats door het Ministerie van Economische Zaken op de voornaamste resultaten en
bijzonderheden van de bedrijfsvoering van de KvK.



In 2014 is de compliancefunctie binnen de nieuwe KvK uitgewerkt. Hiervoor is een aparte afdeling Audit
& Compliance ingesteld, een volledig nieuwe functie binnen de KvK. Deze afdeling houdt zich, in
tegenstelling tot de rol van de voormalige kwaliteitsafdeling, bezig met operationele audits. Door
periodieke monitoring en een aantal (jaarlijkse) externe audits op onder andere de betrouwbaarheid en
volledigheid van het Handelsregister en de uitgiftes van LEI-documenten wordt vastgesteld of wij
voldoen aan de relevante wetten en regels.



Naast de jaarlijkse herijking van de doelstellingen en risico’s als onderdeel van het jaarplan worden de
risico’s periodiek herijkt en getoetst door middel van interne audits door onze afdeling Audit &
Compliance. Op basis van de jaarplannen en de risico-inventarisaties met de RvB wordt de
auditkalender opgesteld en waar nodig bijgesteld.
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Waar algemene en specifieke competenties ontbreken op managementniveau heeft de KvK ingezet op
twee maatregelen. Ten eerste heeft de KvK op diverse posities nieuwe managers aangesteld. Daarnaast
is een zwaar management developmenttraject uitgezet voor zowel eerste- als tweedelijns management.



Voor wat betreft governance op het gebied van ICT, is een ICT-lifecycle ingericht, waarbij zowel de
beheer- als vernieuwingsprocessen van ICT zijn meegenomen. Zo dient ieder ICT-project een aantal
fasen (van informatievraag tot behoefte tot realisatie) te doorlopen. Verder heeft de afdeling
Informatiebeleid & Architectuur (I&A) een belangrijke rol in het uniformeren van de architectuur, het
ondersteunen van het proces tot prioritering tussen verschillende projecten en een rol in het monitoren
van de ICT-lifecycle. Om deze rollen goed te kunnen vervullen heeft de KvK een i-Board ingericht. Deze
heeft als hoofddoelen:



prioritering in de projectportfolio, met als doel een optimale inzet van resources en een maximale
bijdrage aan de beoogde resultaten;



voorstellen doen voor het implementeren van maatregelen om voor de
informatievoorzieningsactiviteiten tot een adequaat niveau van professionaliteit en volwassenheid te
komen.

6.8.2 Risico-inventarisatie
Financiële risico’s - baten
Afhankelijkheid rijkssubsidie
De Rijksbijdrage is in het kader van de fusie fors gedaald en in de planperiode verder verminderd. De KvK wil
graag minder afhankelijk zijn van de rijkssubsidie en streeft daarom naar hogere opbrengsten uit
informatieproducten.
Afnemende opbrengsten uit informatieproducten
Het aantal overheidspartijen dat valt onder de regeling inputfinanciering neemt toe. Dit leidt naar verwachting tot
afnemende opbrengsten omdat er nu verschillende informatieproducten door de overheidspartijen gebruikt
kunnen worden voor het uitvoeren van (semi-)publieke taken waarbij ondernemers in het verleden zelf een bewijs
van inschrijving moesten indienen. De KvK wil een scherpere afbakening van producten die onder
inputfinanciering vallen en de vergoeding relateren aan afname van informatieproducten.
Onzekere opbrengsten nieuwe dienstverlening
Een belangrijke pijler van de strategische koers van de KvK is het aanbieden van nieuwe digitale
informatieproducten. De basissystemen van de KvK zijn (nog) niet ingericht voor dit doel en het is onzeker of de
verdienmodellen voldoende robuust zijn. De KvK besteedt extra veel aandacht aan de robuustheid van de
businesscase en start zoveel mogelijk met meerdere kleinschalige pilots.
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Financiële risico’s – kosten
SFB
De KvK valt onder de werkingssfeer van het SFB. In de planperiode is de reikwijdte van de regeling verschillende
malen aangepast. Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor toepassing van het SFB toenemen. De KvK kan geen
invloed uitoefenen op het SFB en zoekt naar mogelijkheden om in het rijksdomein te kunnen participeren in
vacaturebanken. Daar probeert de KvK de omvang zichtbaar te maken van de effecten van nieuwe aanpassingen
in het SFB.
ICT-kosten legacy
Zoals bijna iedere grote organisatie heeft ook de KvK last van de legacy van ICT-systemen. Deze systemen
maken de ontwikkeling tijdsintensiever, complexer en duurder. De KvK is in 2014 gestart met een legacyprogramma. Het is op dit moment nauwelijks in te schatten wat de totale kosten van dit programma zullen zijn. De
KvK heeft in de meerjarenbegroting budgetten opgenomen om de legacy terug te dringen. Deze budgetten zullen
stapsgewijs worden vrijgegeven.

Operations
Fouten
Veel processen van de KvK zijn opnieuw ingericht in een grootschalige omgeving. Inmiddels zijn belangrijke
primaire processen uitgekristalliseerd zoals frontoffice, klantbediening en call center. Nog niet alle processen zijn
voldoende stabiel en soms kampen we met de beperkingen van de automatisering waardoor de kans op fouten
groter is.
Verstoringen
De KvK werkt aan een complex programma van nieuwe grootschalige ICT-projecten en legacy-projecten die in
samenhang uitgevoerd worden. De complexiteit en veelheid van projecten maakt het risico op verstoringen
groter. Door toepassing van een strikte ICT-governance en door te werken onder architectuur met extra aandacht
voor testen, probeert KvK deze risico’s te minimaliseren.

Organisatie
Ineffectiviteit
Binnen de hele KvK-organisatie is nieuw management aangesteld. De grotere schaal van de nieuwe KvK
betekent een complexere organisatie met minder overzicht en inzicht op alle processen voor de managers.
Bovendien is er geen sprake van een klassieke lijn-staf-organisatie, maar van een matrixstructuur. Dit is nieuw
voor veel managers; er wordt nogal eens op dezelfde wijze gewerkt als in de lokale Kamers van Koophandel in
het verleden. Dit brengt risico’s met zich mee door onduidelijke communicatie en onvoldoende professionele
sturing door de managementlagen heen. De KvK investeert in Management Development programma’s en
directe communicatie van de RvB op alle niveaus om de koers en de daaraan gekoppelde actieplannen scherp te
houden.
Samenwerking is binnen de nieuwe organisatie veel belangrijker geworden, omdat er meer nadruk op
specialisatie is gekomen en er in matrixstructuren gewerkt wordt. Dit leidt tot gebrekkige afstemming en heeft
onbeoogde effecten tot gevolg. De KvK besteedt veel aandacht aan de verheldering van
samenwerkingsstructuren en -processen en bespreekt deze regelmatig op alle managementniveaus.
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Kwaliteit
Voor alle functies in de nieuwe organisatie zijn naast opleidingsniveau ook de belangrijkste competenties
vastgesteld. Bij de plaatsingsprocedure wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast, waardoor lang niet altijd de
noodzakelijke competenties aanwezig zijn. Hierdoor is het noodzakelijk dat veel medewerkers hun competenties
verder ontwikkelen om hun functie goed uit te kunnen oefenen. Door de druk op de organisatie bij de start is er
onvoldoende tijd geweest voor opleiding en training. In 2015 zijn er meer gerichte opleidingsplannen en training
gepland.

Omgeving
Reputatie
De verwachtingen ten aanzien van de nieuwe KvK zijn hooggespannen. Een organisatie in transitie heeft tijd en
ruimte nodig om die verwachting waar te maken. Dit kan negatieve effecten hebben op onze reputatie. Wij
besteden in toenemende mate tijd, aandacht en geld aan campagnes en stakeholdermanagement om de
verwachtingen goed en realistisch te managen.
Beveiliging en toegang
Uit het oogpunt van kosten en gebruiksgemak is het voor ons cruciaal met één standaard voor toegang tot onze
dienstverlening te werken. Het eID-stelsel lijkt hiervoor het meest geschikt. Het risico bestaat echter, dat binnen
eID geen of onvoldoende digitale toegangsmiddelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau beschikbaar komen.
Dergelijke middelen zijn essentieel voor het (verder) digitaliseren van onze dienstverlening.
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7 Vooruitblik
Het was in alle opzichten een bewogen jaar. Nu is het tijd om vooruit te kijken en alles wat we inmiddels geleerd
hebben om te zetten in het toegankelijker en meer op maat gesneden maken van onze dienstverlening. Daarom
kiezen we voor nog verdere digitalisering van veel van onze producten en diensten.
Wat kan de ondernemer in 2015 van ons verwachten?
Wij gaan ondernemers relevante informatie bieden op het tijdstip en de plaats die zij wensen in de vorm van
onder andere:


webinars rond onderwerpen zoals financiering, hoe start ik een onderneming, de uitdagingen van de
zzp’er, de kansen van smart industries;



op maat gesneden digitale updates en nieuwsbrieven voor specifieke groepen ondernemers;



apps, zoals de “Buurt Update”, waarmee lokale informatie over bijvoorbeeld nieuwe bedrijven,
directiewisselingen, verhuizingen of faillissementen heel makkelijk beschikbaar is: nieuwe
businesskansen voor ondernemers;



dataproducten uit het Handelsregister voor specifieke doelgroepen.

Segment en sterker fundament
Geen ondernemer is hetzelfde, daarom is het afgelopen met ‘one size fits all’. Het wordt veel meer ‘custom
made’! We gaan werken met klantsegmenten waardoor we onze dienstverlening meer op maat kunnen maken.
Producten en diensten leveren waaraan in onze doelgroepen behoefte is. Daar gaan we onze medewerkers ook
goed op voorbereiden. Zij sporen de behoeften op en vertalen die naar nieuwe moderne digitale producten en
diensten. Dat is een belangrijk fundament voor komend jaar. Ook gaan we de ICT-legacy aanpakken, zodat we
op termijn beter en sneller de digitale ambities kunnen waarmaken. Ten slotte zullen we flink (verder) investeren
in de nieuwe competenties van onze mensen. Hiermee ontstaat een nieuwe sterk fundament voor de nieuwe
Kamer van Koophandel.
Verhuizen
Verder kijken wij uit naar de oplevering van ons nieuwe hoofdkantoor één straat verderop. Eind van het tweede
kwartaal moet het klaar zijn. Wij gaan daar nu echt het nieuwe werken toepassen. Dat wordt een inspirerende
werkomgeving waar je met plezier naar toe gaat!
Al met al een jaar om naar uit te kijken en onze tanden in zetten!
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Bijlage 1

Afkortingen en begrippen

API
Een application programming interface (API) is een verzameling definities op basis waarvan een
computerprogramma kan communiceren met een ander programma of programmaonderdeel.
Crowdfunding
Financieringsvorm waarbij meerdere mensen kleine bedragen investeren.
DOP
Digitaal Ondernemersplein (Ondernemersplein.nl)
EGU
Elektronisch Gewaarmerkt Uittreksel
EFRO
Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is één van de Europese structuurfondsen en onder andere
bedoeld om de belangrijkste regionale onevenwichtigheden in de Europese Unie terug te dringen.
eHerkenning
Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en
beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de
overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven.
eID Stelsel
De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor
de toegang tot online dienstverlening: het eID Stelsel. Het stelsel maakt het mogelijk
dat burgers, consumenten en ondernemers beter online zaken kunnen doen met overheid en bedrijfsleven.
Gemeenschappelijke intake
De KvK verzamelt de voor de Belastingdienst relevante gegevens van de ondernemers waarna de KvK het btwnummer direct na inschrijving aan de ondernemer kan uitreiken.
Inputfinanciering
Financiering van het gebruik van informatieproducten van het Handelsregister door overheidsorganisaties op
basis van een vooraf vastgesteld budget.
Inschrijfvergoeding
Eenmalige vergoeding voor de inschrijving van een nieuwe onderneming of organisatie in het Handelsregister van
€ 50,-.
KCC
Klantcontactcentrum
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KPI
Kritieke prestatie indicator
LEI
Legal Entity Identifier maakt identificatie van contractpartijen op de financiële markten wereldwijd mogelijk.
Mededingingsklachten
Klachten over activiteiten van de KvK die leiden tot ongewenste mededinging met ondernemingen of vrije
beroepsbeoefenaren.
MKB
Midden- en kleinbedrijf


Micro MKB, minder dan 10 werknemers en een jaaromzet van maximaal 2 miljoen euro of een jaarlijks
balanstotaal kleiner dan 2 miljoen euro.



Klein MKB: minder dan 50 werknemers, een netto jaaromzet van maximaal 10 miljoen euro of een
balanstotaal kleiner dan 10 miljoen euro.
Middelgroot MKB: minder dan 250 werknemers, een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een
jaarlijks balanstotaal kleiner dan 43 miljoen euro.



Breed MKB, zowel middelgrote, kleine als micro midden-en kleinbedrijf.

MKB-loketten
Ondernemers en wetenschappers van de 9 topsectoren werken samen in Topconsortia voor Kennis en Innovatie
(TKI). Ieder TKI heeft een MKB-loket dat het toegangsportaal is voor direct advies en contact met de topsector.
De KvK faciliteert twaalf MKB-loketten.
SBR
Standard Business Reporting, exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de
overheid.
SFB
Sociaal Flankerend Beleid
VWNW
Van Werk Naar Werk
ZBO
Zelfstandig Bestuursorgaan
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Bijlage 2

Personalia Raad van Bestuur

Mevrouw C.J.G. Zuiderwijk (1962)
Benoemd per 1 januari 2014
Hoofdfunctie: voorzitter Raad van Bestuur
Nevenfuncties:
Bestuurder PubliQ

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Lid van de Raad van Bestuur Indaver

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Commissaris ProRail BV

01-01-2014 t/m 27-06-2014

Lid van de Raad van Commissarissen Koninklijke KPN NV

09-04-2014 t/m 31-12-2014

Mevrouw H.E. van Baasbank (1959)
Benoemd per 1 januari 2014
Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur
Nevenfuncties:
Commissaris Woningnet NV

01-01-2014 t/m 31-12-2014
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De heer P.C. van Staalduinen (1963)
Benoemd per 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014
Hoofdfunctie: lid Raad van Bestuur
Nevenfuncties:
Lid Raad van Advies Stichting Smart Homes

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Bestuurder Stichting ter Bevordering van Wetenschappelijk
Onderwijs en Onderzoek op het Gebied van de
Installatietechniek

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Eigenaar P.C. van Staalduinen Advies

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Bestuurder Stichting Amsterdam Economic Board

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Bestuurder Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht
Onderzoek SIA (onderdeel van NWO)

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Voorzitter Raad van Commissarissen
Efectis Holding S.A.S. te Parijs

01-01-2014 t/m 31-12-2014

De heer L.C. van de Kieft, (1963)
Benoemd per 1 januari 2014
Hoofdfunctie: Chief Financial Officer ad interim
Gemandateerd door de Raad van Bestuur voor de functie Chief Financial Officer
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Bijlage 3

Contactinformatie

Het Servicecenter van de Kamer van Koophandel is bereikbaar via www.kvk.nl/contact
en op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur via
088 585 15 85.
Informatie over bezoek- en postadressen van KvK-locaties is eveneens te vinden op
www.kvk.nl/contact.
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