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Toelichting op “Voorwaarden  
voor toestemming van gebruik  
van Handelsregistergegevens als  
bedoeld in de Databankenwet
(In gebruik genomen op 1 januari 2021)”
Inleiding
KVK heeft als missie om het leven van ondernemers makkelijker te maken met informatie en advies. 
Daar hoort ook bij dat verantwoord wordt omgegaan met informatie over die ondernemers zoals die is te 
vinden in het Handelsregister.

KVK wil het juist gebruik van het Handelsregister stimuleren en de kwaliteit ervan garanderen, zonder de 
openbaarheid van het Handelsregister onnodig te beperken.

KVK wil de rechtszekerheid kunnen blijven garanderen en de privacy van ondernemers beschermen.  
Ook moet er ruimte blijven om met Handelsregistergegevens nieuwe, andere en innovatieve producten 
en diensten te ontwikkelen.

KVK vindt het van belang om maatschappelijke ontwikkelingen rondom het gebruik van data in acht te 
nemen, en de ervaringen van ondernemers daarbij serieus te nemen. Ondernemers en consumenten 
willen meer inzicht in en regie op wat er met hun gegevens gebeurt. Bovendien zien we dat nieuwe 
ondernemers steeds minder bereid zijn om bepaalde gegevens te delen bij inschrijving, onder andere 
omdat de ‘non-mailing-indicator’ onvoldoende wordt gerespecteerd.

KVK wordt daarnaast door de wetgever en de Autoriteit Persoonsgegevens opgeroepen stappen te 
zetten en verantwoordelijkheid te nemen omtrent het juist gebruik van gegevens uit het Handelsregister. 
De wetgever heeft KVK daarvoor zelfs een heel concreet handvat gegeven, namelijk het zogenoemde 
voorbehoud op het databankenrecht. De wetgever heeft daarmee het signaal gegeven dat het belangrijk 
is dat KVK het databankenrecht kan inzetten en ook inzet.

Met het databankenrecht kan KVK voorwaarden stellen aan het gebruik van gegevens uit het  
Handelsregister.

KVK wil met die voorwaarden borgen dat gegevensverstrekking in overeenstemming is met de AVG, en 
dat het gebruik van de gegevens geen onnodige aantastingen van de privacy oplevert. Ook is het voor 
KVK belangrijk dat duidelijk is dat uitsluitend KVK de Handelsregistertaak in opdracht van de wetgever 
uitvoert. Voor de verstrekking van informatie gelden wettelijk vastgestelde tarieven.
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De wetgever vindt het belangrijk dat degene die profiteert van Handelsregistergegevens daarvoor ook 
aan KVK betaalt (het zogenoemde profijtbeginsel). Ook daar houden de voorwaarden rekening mee.

De voorwaarden moeten verder ook in balans zijn met andere belangrijke onderwerpen, zoals de 
openbaarheid van het Handelsregister en de Wet hergebruik van overheidsinformatie, bedoeld om 
innovatie te stimuleren.

Hierna volgt eerst een toelichting op wanneer de gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn. Daarna volgt 
per artikel een toelichting op de gebruiksvoorwaarden.

Toepassingsbereik
Wanneer u gebruikshandelingen wilt verrichten als bedoeld in de Databankenwet, heeft u toestemming 
van KVK nodig. Dat is aan de orde bij – kort gezegd – het opvragen of gebruiken van substantiële delen 
van het Handelsregister, en bij het herhaald en systematisch opvragen of gebruiken van niet-substantiële 
delen van het Handelsregister. Daarbij maakt het niet uit of u de Handelsregistergegevens zelf bij KVK 
heeft opgevraagd of deze via een andere route heeft verkregen.

De Databankenwet is algemeen opgesteld en geeft daardoor – met uitzondering van enkele in artikel 5 
Databankenwet opgesomde gevallen waarin gebruik vrij is – geen concrete gevallen en/of aantallen over 
wanneer voor afname c.q. gebruik van Handelsregistergegevens toestemming nodig is. KVK begrijpt dat 
behoefte bestaat aan meer concrete kaders. Gebruikshandelingen als bedoeld in de Databankenwet zijn 
voor KVK in ieder geval:
• Gebruik van informatie waarbij de verstrekking door KVK in bulk (als opgenomen in artikel 3 van de 

Financiële regeling handelsregister) plaatsvindt.
• Gebruik van informatie verkregen via mutatieabonnement, KVK dataservice en/of de Application 

Programming Interface (API) als opgenomen in artikel 3 van de Financiële regeling handelsregister.
• Gebruik van informatie, bestaande uit een verzameling en/of database welke betrekking heeft op 

2.500 of meer bij KVK ingeschreven ondernemingen en/of rechtspersonen (tenzij de gebruiker kan 
aantonen dat de betreffende gegevens niet oorspronkelijk zijn uitgeleverd via het Handelsregister).

Als u twijfelt aan het antwoord op de vraag of u toestemming van KVK nodig heeft, kunt u die toestemming 
voor de zekerheid vragen. Dan bent u wel gebonden aan de Gebruiksvoorwaarden. U kunt natuurlijk ook 
een juridisch adviseur op het gebied van databankenrecht raadplegen om te bezien of u databanken-
rechtelijke toestemming van KVK nodig heeft.

Toelichting op eigen gebruik (definities en artikel 2)
Eigen gebruik is toegestaan. Eigen gebruik is als volgt gedefinieerd:
“Gebruik van Handelsregistergegevens uitsluitend ter ondersteuning van de interne werkprocessen, het 
naleven van wettelijke verplichtingen en voor het vervullen van publieke taken.”  

Het gebruiken en/of delen van Handelsregistergegevens binnen een organisatie die is georganiseerd  
in een groep in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, in een coöperatie, in een personenvennoot-
schap, of in een hiermee vergelijkbare internationale organisatievorm, is eveneens eigen gebruik als de 
Handelsregistergegevens uitsluitend worden gebruikt ter ondersteuning van de interne werkprocessen 
van deze organisatie.

Voorbeelden van eigen gebruik zijn:
1. De gebruiker die in het Handelsregister wil nagaan met wie hij eigenlijk zakendoet.
2. De gebruiker die in een gerechtelijke procedure bewijs moet leveren van de registratie van een  

onderneming of een rechtspersoon in het Handelsregister.
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3. De gebruiker die met de Handelsregistergegevens moet voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld 
op het gebied van compliance processen (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
van terrorisme).

4. De gebruiker die een onderneming aansprakelijk wenst te stellen en het Handelsregister raadpleegt 
voor de adresgegevens van de betreffende onderneming.

5. De gebruiker die voor zichzelf de Handelsregistergegevens wenst te gebruiken voor het onderzoeken 
van de juridische structuur van ondernemingen of zich een beeld wil vormen van de in de onderneming 
werkzame functionarissen (zoals bestuurders).

6. De gebruiker die voor zichzelf wenst te achterhalen wie potentiële leveranciers en klanten zijn en waar 
deze zich bevinden.

7. De gebruiker die op verzoek van bijvoorbeeld een leverancier het bewijs van het bestaan van zijn of 
haar onderneming of zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid levert.

8. De overheid die Handelsregistergegevens gebruikt voor de uitoefening van publieke taken. 

Onder eigen gebruik valt niet de situatie waarin samenwerkende ondernemingen gezamenlijk hun eigen 
diensten of producten aanbieden en in dat verband opgevraagde Handelsregistergegevens met elkaar 
willen delen. Dit is Doorgifte.

Het is gebruiker toegestaan door of namens hem opgevraagde Handelsregistergegevens te delen met 
derden als dat delen strikt noodzakelijk is voor het eigen gebruik (zie artikel 2 lid 3). Een voorbeeld 
daar van is de gebruiker die in een gerechtelijke procedure bewijs moet leveren van de registratie van  
een onderneming of een rechtspersoon in het Handelsregister (zie voorbeeld 2 hierboven) en daarbij de 
Handelsregistergegevens moet versturen aan een gerechtelijke instantie. Een ander voorbeeld is de 
gebruiker die met de Handelsregistergegevens moet voldoen aan wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op 
het gebied van compliance processen (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme) en daarom de Handelsregistergegevens moet delen met een controlerend orgaan.

Als Handelsregistergegevens na ontvangst daarvan door de gebruiker worden verstrekt aan hulppersonen 
dan is de verstrekking aan die hulppersonen eveneens toegestaan. Die hulppersonen moeten dan wel 
behulpzaam zijn bij de uitvoering of ondersteuning van het eigen gebruik. Denk daarbij aan de opslag  
van gegevens of het inschakelen van een hulppersonen welke overeenkomsten afsluit in naam van de 
gebruiker. Of de hulppersoon die bepaalde werkprocessen volledig uit handen neemt van de gebruiker. 
De gebruiker blijft bij inschakeling van hulppersonen zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van  
de gebruiksvoorwaarden en is daarop ook juridisch aanspreekbaar als de hulppersoon deze niet naleeft. 
Dit laatste kan zich met name voordoen als de hulppersoon Handelsregistergegevens bijvoorbeeld voor 
eigen doeleinden gaat gebruiken. Het verdient dus aanbeveling om goede juridische afspraken te maken 
met de betreffende hulppersoon. In deze situatie deelt de gebruiker de Handelsregistergegevens zelf met 
de hulppersoon. De beschreven situatie met betrekking tot hulppersonen moet worden onderscheiden 
van de situatie waarbij KVK de Handelsregistergegevens van de gebruiker feitelijk levert aan een andere 
partij dan de gebruiker. Daarover gaat het hierna volgende artikel 2 lid 4 tot en met 6.

Van eigen gebruik is ook sprake wanneer de gebruiker Handelsregistergegevens (in de gevallen waarin 
KVK volmacht toestaat) op basis van een volmacht namens hem door een gevolmachtigde laat opvragen 
(zie artikel 2 lid 4). Specifiek als voorbeeld kan worden gedacht aan dienstverleners die handelingen en/
of onderzoeken als bedoeld in voorbeelden 3 tot en met 6 feitelijk uitvoeren voor de gebruiker 
(outsourcing) en waarbij een feitelijke levering aan die dienstverleners wenselijk is. Het is die dienstver-
leners natuurlijk toegestaan om de bij KVK opgevraagde documenten toe te sturen aan de gebruiker.
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De gevolmachtigde is niet bevoegd de opgevraagde gegevens aan andere partijen dan de volmacht gever, 
bijvoorbeeld aan zichzelf of andere volmachtgevers, te verstrekken en/of de gegevens voor andere
partijen te gebruiken (zie eveneens artikel 2 lid 4).

KVK kan ter verificatie een exemplaar van de volmacht verlangen van de gebruiker en de gevolmachtigde
(zie artikel 2 lid 5).

Zoals opgenomen in artikel 2 lid 6, is het KVK toegestaan om aan de gevolmachtigde specifieke 
voorwaarden te stellen. Deze voorwaarden kunnen per informatieproduct en -kanaal (en bijbehorend 
beleid) verschillen. Denk aan voorwaarden die bedoeld zijn om een veilige overdracht van de 
Handelsregister gegevens te waarborgen (bijvoorbeeld het verlangen van een beveiligingscertificaat of 
het verplicht voorschrijven van de (technische) wijze waarop bepaalde Handelsregistergegevens bij KVK 
mogen worden opgevraagd of juist niet). Ook kan het gaan om voorwaarden welke bedoeld zijn om een 
inbreuk op rechten van KVK zoveel als mogelijk te voorkomen (zoals bepalingen uit de gebruiksvoor-
waarden welke ook voor de gebruiker zelf gelden) of voorwaarden welke bedoeld zijn om te waarborgen 
dat enkel KVK de Handelsregistertaak uitvoert en dit voor iedereen duidelijk is.

KVK hecht er waarde aan om te benoemen dat zij geen systeem heeft van erkende resellers van Handels-
registergegevens en dat er ook geen partijen zijn die namens KVK bepaalde taken mogen uitvoeren. 
Enkel het Handelsregister is de bron van Handelsregistergegevens en KVK voert haar publieke taak zelf 
uit. Daar mag geen misverstand over bestaan.

Toelichting op doorgifte (definitie en artikel 3)
Doorgifte is gedefinieerd als “Het bedrijfsmatig, al dan niet tegen betaling, doorgeven of beschikbaar 
stellen van Handelsregistergegevens aan derden op een wijze die functioneel niet wezenlijk verschilt van 
de verstrekking of beschikbaarstelling van gegevens zoals deze door KVK vanuit het Handelsregister 
plaatsvindt. Van doorgifte in de zin van deze voorwaarden is sprake, ongeacht de hoogte van de eventuele 
prijs die de gebruiker in rekening brengt.”

Voorbeelden van doorgifte zijn:
1. Het één-op-één doorgeven van uittreksels.
2. Het beschikbaar stellen van een eigen verzameling, database of databank, van waaruit derden 

Handelsregistergegevens voor eigen gebruik kunnen raadplegen.
3. Het beschikbaar maken van (al dan niet gewijzigde) Handelsregistergegevens op een website om zo 

gegevens van algemene, feitelijke aard omtrent de samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen 
te verstrekken aan derden (al dan niet tegen betaling).

4. Een gevolmachtigde die opgevraagde Handelsregistergegevens ook voor eigen interne werkprocessen 
gebruikt of gebruikt voor interne werkprocessen van andere afnemers of deze daarvoor aan die andere 
afnemers doorstuurt.

Doorgifte is niet toegestaan.

Doorgifte valt nooit samen met eigen gebruik.

De belangrijkste redenen dat doorgifte niet is toegestaan zijn de volgende. Uitvoering van de Handels-
registertaak heeft de wetgever met reden alleen bij KVK neergelegd. Dit is een taak van openbaar gezag 
en KVK moet zich houden aan diverse regels zoals opgenomen in de Handelsregisterwetgeving, zodat 
onder meer de kwaliteit van de Handelsregistergegevens hoog blijft en afnemers ook ervan uit kunnen 
gaan dat ze juiste en actuele gegevens afnemen, waarop ze juridisch gezien mogen vertrouwen. KVK 
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vindt het belangrijk dat duidelijk is dat KVK de instantie is die bedrijfsspecifieke informatie mag verstrek-
ken. Daar past niet bij dat andere partijen de informatie afnemen om ook een dergelijke taak uit 
te voeren, die functioneel niet wezenlijk verschilt van wat KVK doet, maar waarbij die uitvoering niet is 
omkleed met wettelijke regels zoals opgenomen in de Handelsregisterwetgeving. Op dit moment leidt 
dergelijk gebruik van Handelsregistergegevens tot privacyinbreuken (zoals ongewenste direct marketing) 
of publicatie van (soms onjuiste) gegevens op openbare websites. Ondernemers zijn hierdoor uiteindelijk 
ook minder bereid om de juiste gegevens bij KVK aan te leveren of om wijzigingen door te geven.  
De kwaliteit van het Handelsregister komt daarmee onder druk te staan.

Toelichting op hergebruik (definitie en artikel 4)
Hergebruik is gedefinieerd als “hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie”.

Op basis van de Wet hergebruik van overheidsinformatie mogen Handelsregistergegevens hergebruikt 
worden door derden voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden. Denk aan het maken van 
eigen informatieproducten. De afnemer die Handelsregistergegevens hergebruikt is zelfstandig afnemer 
voor wat betreft de afname van die Handelsregistergegevens (en dus geen juridisch vertegenwoordiger 
van bijvoorbeeld zijn eigen klanten). De Wet hergebruik van overheidsinformatie is bedoeld om innovatie 
te stimuleren. De Wet hergebruik van overheidsinformatie is niet bedoeld voor gebruik door partijen die 
de informatie één op één overnemen om vervolgens in wezen dezelfde dienst aan te bieden als KVK (dit 
is doorgifte). Dan wordt de informatie namelijk voor hetzelfde doel gebruikt als waarvoor de informatie 
door KVK is geproduceerd (en dus niet voor andere commerciële of niet-commerciële doeleinden). Ook 
is de Wet hergebruik van overheidsinformatie niet bedoeld om informatie dusdanig te presenteren zodat 
het lijkt alsof de informatie dezelfde status heeft als Handelsregistergegevens.
• Het combineren van Handelsregistergegevens met andere data waardoor een product met meerwaarde 

ontstaat dat niet hoofdzakelijk wordt afgenomen omdat er Handelsregistergegevens in zijn opgenomen.
• Het op geaggregeerd niveau geven van informatie (al dan niet in een app) over de samenstelling van 

ondernemingen in Nederland.

Hergebruik is niet het naast elkaar, al dan niet in een portal, app of website, beschikbaar stellen van 
Handelsregistergegevens en andere gegevens. Ook het bijvoegen van oude KVK-informatieproducten, 
zoals een uittreksel, bij een eigen informatieproduct is geen hergebruik. Beide vormen vallen onder de 
definitie van doorgifte.

Als de Handelsregistergegevens worden gebruikt in lijn met de Wet hergebruik van overheidsinformatie, 
dan staat het de gebruiker vrij om dezelfde informatie meerdere malen en/of voor meerdere producten 
te hergebruiken, zolang maar voldaan wordt aan de gebruiksvoorwaarden. Hergebruik van Handelsregister-
gegevens is alleen toegestaan als aan alle overige voorwaarden zoals opgenomen in de gebruiksvoor-
waarden wordt voldaan. KVK hecht er waarde aan om dit expliciet te benoemen.

Voor hergebruik van persoonsgegevens geldt specifiek dat daarvoor een apart verzoek bij KVK moet 
worden gedaan. Dat komt omdat hergebruik van persoonsgegevens uit het Handelsregister onverenig-
baar kan zijn met de doeleinden waarvoor deze gegevens door de gebruiker oorspronkelijk zijn verkregen. 
Dit volgt ook concreet uit artikel 2 lid 1 onder g van de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Als 
uitgangspunt is dit het geval voor persoonsgegevens uit het Handelsregister. Zie ook de handleiding 
“Wet hergebruik van overheidsinformatie”, versie 2016 zoals uitgegeven door de Rijksoverheid,  
waarin op pagina 7 en 23 ook specifiek openbare persoonsgegevens uit het Handelsregister worden 
genoemd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld KVK-nummers, adresgegevens en contactgegevens van 
éénmanszaken, en alle informatie over functionarissen in het Handelsregister (zoals bestuurders). Als 
KVK besluit om het verzoek tot hergebruik van persoonsgegevens toe te staan, dan gelden daarvoor in 



juni 2021

beginsel dezelfde voorwaarden als gebruiksvoorwaarden. Als daar aanleiding toe is mag KVK daar  
– met inachtneming van de wet- en regelgeving welke daarvoor geldt – wel van af wijken.

Toelichting op artikelen 5 tot en met 11
Toelichting op artikel 5 (Gebruiksvoorwaarden in het belang van de rechtszekerheid)
Zoals reeds aangegeven hecht KVK er waarde aan om te benoemen dat zij geen systeem heeft van 
erkende resellers van Handelsregistergegevens en dat enkel het Handelsregister de bron is van Handels-
registergegevens. Daar mag geen misverstand over bestaan. Daarom is artikel 5 lid 1opgenomen.

Artikel 5 lid 2 maakt het voor de gebruiker verplicht om in ieder geval de datum van afname bij KVK te 
vermelden als Handelsregistergegevens ten grondslag liggen aan informatiediensten of -producten.  
Dit is niet nodig als de Handelsregistergegevens ongewijzigd – bijvoorbeeld ter verantwoording – zijn 
opgenomen als bijlage bij het product en daaruit reeds expliciet de datum van opvraging blijkt (zoals bij 
een uittreksel dat hoort bij een onder meer op basis daarvan gemaakte kredietwaardigheidsanalyse). 
KVK vindt het daarnaast van belang dat duidelijk is dat enkel het Handelsregister zogeheten derdenwerking 
heeft en vindt het daarom belangrijk dat de gebruiker ook de volgende tekst integraal opneemt bij 
informatiediensten of -producten: ‘Voor actuele informatie met juridische derdenwerking dient u altijd het 
Handelsregister te raadplegen.’ Het is belangrijk dat deze tekst goed zichtbaar is bij de Handelsregister-
gegevens en dus niet ergens wordt weggestopt waar personen dit normaal gesproken nooit zullen lezen.

Op basis van artikel 5 lid 3 is het als uitgangspunt niet toegestaan om een beeld- of woordmerk van KVK 
te gebruiken (zoals het KVK-logo). Vanzelfsprekend is het een gevolmachtigde wel toegestaan om een 
opgevraagd informatieproduct (zoals een uittreksel) met logo voor eigen gebruik door te leveren aan een 
volmachtgever.

Op basis van artikel 5 lid 4 is het een gebruiker, een gevolmachtigde of een andere derde niet toegestaan 
om zelfstandig en ongereguleerd technische verbindingen met (de website en/of servers van) KVK te 
maken. KVK kan aan het maken van technische verbindingen altijd voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld 
voorwaarden die bedoeld zijn om een veilige overdracht van de Handelsregistergegevens te waarborgen, 
voorwaarden welke bedoeld zijn om een inbreuk op rechten van KVK zoveel als mogelijk te voorkomen, 
of voorwaarden welke bedoeld zijn om te waarborgen dat enkel KVK de Handelsregistertaak uitvoert en 
dit voor iedereen duidelijk is (bijvoorbeeld het voorschrijven van de manier waarop informatie bij KVK 
moet worden afgenomen of dit juist niet bij KVK mag worden afgenomen). Zoals eerder aangegeven 
hecht KVK er waarde aan dat zij geen systeem heeft van erkende resellers van Handelsregistergegevens 
en dat er ook geen partijen zijn die namens KVK bepaalde taken mogen uitvoeren. Enkel het Handels-
register is de bron van Handelsregistergegevens en KVK voert haar publieke taak zelf uit. Daar mag 
geen misverstand over bestaan.

Toelichting op artikel 6 (Gebruiksvoorwaarden in het belang van privacy)
Op basis van de Handelsregisterwet is het KVK in beginsel niet toegestaan om gegevens omtrent de
samenstelling van ondernemingen en rechtspersonen te rangschikken naar natuurlijke personen.  
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze beperking dient ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van natuurlijke personen. Om te waarborgen dat ook gebruikers de informatie niet op deze manier voor 
derden doorzoekbaar maken, is artikel 6.1 opgenomen. Of de Handelsregistergegevens daarbij doorzoek-
baar worden gemaakt op persoonsnaam of BSN (of wellicht een ander identificerend persoonskenmerk) 
maakt niet uit.
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Met artikel 6 lid 2 wordt duidelijk gemaakt dat niet-openbare gegevens of als uitgangspunt afgeschermde 
gegevens – los van toegestaan eigen gebruik - nooit mogen worden doorgeleverd.

Artikel 6 lid 3 handhaaft de bestaande regeling welke geldt voor de NMI. Zie voor meer informatie over 
de NMI ook https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/
jouwgegevens-in-het-handelsregister/non-mailing-indicator/

Met Artikel 6 lid 4 verbiedt KVK scraping (of vergelijkbare technieken). Met het massaal geautomatiseerd 
bevragen (scrapen) van Handelsregistergegevens loopt KVK diverse risico’s, waaronder de volgende:
• Het risico dat Handelsregistergegevens (waaronder ook sommige persoonsgegevens) ongecontroleerd 

worden afgenomen door afnemers voor doeleinden welke niet zelden privacy-schendingen tot gevolg 
hebben.

• Het risico op overbelasting van IT-systemen waardoor reguliere dienstverlening in gevaar komt.

KVK kan hier wel toestemming voor geven, bijvoorbeeld als geautomatiseerde bevraging onderdeel 
vormt van controleerbare dienstverlening (waaraan ook een overeenkomst ten grondslag ligt).

Toelichting op artikel 7 (Gebruiksvoorwaarden in het belang van kostendekking 
en profijtbeginsel)
Een gebruiker, die bedrijfsmatig meerdere klanten wil bedienen met identieke of vergelijkbare Handels-
registergegevens of sets van Handelsregistergegevens, mag dit doen als dit met KVK is overeengekomen 
(bijvoorbeeld als gevolmachtigde), maar niet op basis van een eigen verzameling of databank. Die 
gebruiker moet daartoe voor iedere klant als gevolmachtigde een afzonderlijk verstrekkingsverzoek 
doen bij KVK. Zoals ook volgt uit de toelichting bij ‘hergebruik’, is dit onderdeel daarop niet van toepas-
sing.

Bovenstaande regel is opgenomen omdat de wetgever het belangrijk vindt dat degene die profiteert van 
Handelsregistergegevens daarvoor ook aan KVK betaalt (het zogenoemde profijtbeginsel). Met de 
opbrengsten houdt KVK het Handelsregister in stand. Om de tarieven geen belemmering te laten vormen, 
wordt een deel van de kosten van het Handelsregister ook gedekt door de Rijksbijdrage van het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. Als in de markt diensten worden aangeboden die functioneel 
hetzelfde zijn als de informatieverstrekking door KVK (doorgifte) dan heeft dat de volgende effecten:
• Doorgifte plaatst de wettelijk vastgestelde tarieven onder druk. KVK maakt veel kosten om de 

Handelsregistergegevens te produceren, actueel te houden en te verstrekken. Als dan steeds minder 
(rechts)personen aan KVK betalen (maar wellicht wel aan anderen), terwijl deze (rechts)personen toch 
profijt hebben van de Handelsregistergegevens, moeten op den duur de tarieven omhoog.

• ls de tarieven daardoor te hoog worden of zelfs een belemmering vormen om het Handelsregister te 
raadplegen, dan wordt het onvermijdelijk de Rijksbijdrage te verhogen. Dan betaalt de belastingbetaler 
dus de kosten van het Handelsregister, terwijl vele belastingbetalers daarvan nooit gebruikmaken.

Toelichting op artikel 8 (Audit)
Omdat de naleving voor KVK van groot belang is, is daarom een auditrecht voor KVK opgenomen  
(artikel 8 lid 1). Op basis van artikel 8 lid 2 is de gebruiker verplicht om aan deze audits de redelijkerwijs 
noodzakelijke medewerking te verlenen. In hetzelfde lid zijn in dat kader een aantal concrete verplichtingen 
opgenomen. KVK draagt er zorg voor dat de auditors informatie welke gaat over het al dan niet naleven 
van de gebruiksvoorwaarden door de gebruiker (zoals verkregen uit de audit) als uitgangspunt geheim-
houden (artikel 8 lid 3). De kosten voor het inschakelen van een auditor, het uitvoeren van de audit en 
voor de eigen organisatie van gebruiker (zoals tijdsinvesteringen) zijn voor rekening van de gebruiker 

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/jouw-gegevens-in-het-handelsregister/non-mailing-indicator/
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(artikel 8 lid 4). Hierop is een uitzondering gemaakt voor het geval de gebruiker de Handelsregister-
gegevens enkel voor eigen gebruik of hergebruik gebruikt (met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden). 
Denk daarbij aan het gebruik van de Handelsregistergegevens voor “doorgifte” (zoals gedefinieerd in de 
gebruiksvoorwaarden) of gebruik van de Handelsregistergegevens op een manier waardoor in strijd 
wordt gehandeld met de gebruiksvoorwaarden.

KVK kan ook andere wijzen accepteren op basis waarvan gebruiker de naleving van de gebruiksvoor-
waarden aantoont (artikel 8 lid 5, 6 en 7). Artikel 8 lid 8 houdt rekening met specifieke geheimhoudings-
verplichtingen welke op de gebruiker kunnen rusten.

Toelichting op artikel 9 ((Niet-)nakoming)
In dit artikel is aangegeven dat het KVK is toegestaan om de gebruiker uit te sluiten van verder gebruik 
als één of meer gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd.

Handelsregistergegevens zijn echter zeer belangrijk en de verstrekking ervan zal door KVK niet zomaar 
gestaakt worden. Dat zal KVK dan ook alleen in zwaarwegende gevallen doen, bijvoorbeeld bij ernstige 
privacy-inbreuken. Daarbij zal KVK zich ook aan regels van proportionaliteit en subsidiariteit houden.

Uiteraard kan een beslissing van KVK desgewenst ter toetsing voorgelegd worden aan de rechter, al dan 
niet in kort geding.

Toelichting op artikel 10 (Wijzigingen)
Dit artikel regelt het wijzigen van de gebruiksvoorwaarden.

Toelichting op artikel 11 (Toepasselijk recht en geschillen)
Dit artikel regelt het toepasselijk recht (Nederlands recht) en bevat een zogenoemde forumkeuze voor de 
Rechtbank Den Haag.


