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Inleiding
Op basis van art. 41 Handelsregisterwet wordt elke drie jaar extern onderzoek gedaan naar de juistheid 
van authentieke gegevens in het Handelsregister. 

Authentieke gegevens zijn met name de identificerende gegevens van ondernemingen en rechtspersonen 
waaronder handelsnaam, adres, rechtsvorm en eigenaarsgegevens. 

Werkzaamheden
Een accountantskantoor heeft eind 2021 het onderzoek uitgevoerd en heeft daarvoor de volgende 
werkzaamheden verricht:
• 600 inschrijvingen zijn aselect geselecteerd uit het Handelsregister.
• per inschrijving is een authentiek gegeven van de inschrijving gecontroleerd op aansluiting bij de 

opgave in het dossier (het brondocument).

Resultaten onderzoek
Het onderzoek heeft zes bevindingen opgeleverd, waarvan één geval (een spelfout) door KVK wordt 
aangemerkt als een onjuistheid, zie hieronder.

Onjuist
•  1 geval waarbij als handelsnaam: ‘<Persoonsnaam> pedicure en welnessmassages’ is opgenomen terwijl  

op de opgave staat ‘<Persoonsnaam> pedicure en wellnessmassages’.

Overige bevindingen
•  4 gevallen waarbij de statutaire naam in hoofd- en kleine letters in het Handelsregister is opgenomen,  

terwijl in de statuten de naam in hoofdletters staat. (noot KVK: dit cosmetische verschil ontstaat of  
doordat de notaris in de opgave de naam in hoofd- en kleine letters opneemt of door de circa 20 jaar  
geleden uitgevoerde conversie naar hoofd- en kleine letters)

•  1 geval waarbij conform de opgave ‘Leiden’ is opgenomen als statutaire zetel terwijl in de akte ‘Gemeente 
Leiden’ staat (noot KVK: dit is een punt om met het notariaat te bespreken, waarbij wellicht het gebruikmaken 
van een gestandaardiseerde woonplaatsentabel voor zowel de akte als de opgave een mogelijkheid is).

In het Programma van Eisen Handelsregister is een norm van 99,5 % opgenomen voor de juistheid van 
authentieke gegevens. Uitgaande van één onjuist gegeven leidt dat tot een score juistheid van circa 
99,8%.

De score is hetzelfde als bij het voorgaande externe onderzoek en is in lijn met de maandelijkse interne 
landelijke metingen van de juistheid van het Handelsregister.
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