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Handelsregisterwet 2007: het handelsregister als basisregister van ondernemingen en rechtspersonen
Op 22 maart 2007 is de nieuwe Handelsregisterwet 2007
aangenomen. Deze zal op een bij Koninklijk Besluit te
bepalen tijdstip in werking treden. Door deze wet zal het
nieuwe handelsregister functioneren als een nieuw integraal, digitaal basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Met dit basisregister wordt gestreefd naar een
compleet en zo actueel en volledig mogelijk register, dat
bijdraagt aan de goede vervulling van publiekrechtelijke
taken. Voortaan moeten zich in het handelsregister ook
laten inschrijven vrije beroepsbeoefenaars zoals advocaten, notarissen en artsen, maatschappen en ook verenigingen van (appartements-)eigenaars, kerkgenootschappen,
boermarken en publiekrechtelijke rechtspersonen zoals
ministeries en scholen. Onder e-mails moet voortaan het
handelsregisternummer worden vermeld. Deze wijzigingen en nog meer worden hieronder behandeld.
1.
Inleiding
Op 22 maart 2007 is aangenomen de wet houdende regels
omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007) (Staatsblad 2007, 153
(Kamerstukken 30 656)). Deze zal op een bij Koninklijk
Besluit te bepalen tijdstip in werking treden. Daarmee zal
de huidige Handelsregisterwet 1996 komen te vervallen.
Het nieuwe handelsregister zal één van de door de overheid onder het programma Stroomlijning Basisgegevens
(Kamerstukken II, 2002/2003, 26 387, nr. 18) in te stellen
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basisregisters zijn. De overheid wil naar een overheidsbrede, organisatieonafhankelijke, maar flexibele gegevensinfrastructuur. Op die manier kan de overheid beschikken
over adequate gegevens die een cruciale rol spelen bij alle
vraagstukken waarvoor de overheid zich gesteld ziet, zoals
openbare orde en veiligheid, de asielzoekersproblematiek,
criminaliteit en illegale onderhuur. Deze dossiers vergen
een intensieve manier van samenwerking van een groot
aantal betrokken organisaties die zonder problemen met
elkaar gegevens moeten kunnen uitwisselen.
De streefsituatie is dat burgers en bedrijven aan een overheidsinstantie niet tweemaal dezelfde gegevens hoeft te
verstrekken die al binnen de overheid beschikbaar zijn. Zo
snijdt het mes aan twee kanten. Door het eenmalig verzamelen van gegevens worden de administratieve lasten
voor burgers en bedrijfsleven beperkt en worden kwaliteitsverbeteringen en kostenbesparingen voor de overheid
zelf gerealiseerd. Deze eenmalige gegevensverzameling
resulteert in zogenaamde basisregisters, die overheidsbreed fungeren als unieke bron van gegevens, zoals de
basisadministraties over persoonsgegevens en de kadastrale registratie nu al in hoge mate fungeren als unieke
bron van persoons- en onroerende zaken-gegevens. Naast
het handelsregister zijn de andere 7 basisregisters het
Kadaster, GBA, adressen, gebouwen, kentekens, arbeidsen uitkeringsverhoudingen en inkomens. Een basisregister is een bestand van voor wettelijke taken vitale
en/of veelvuldig benodigde gegevens over personen,
organisaties, zaken, verrichtingen of gebeurtenissen, dat
bij de wet als de enig officieel erkende registratie van desbetreffende gegevens is aangemerkt en dat in het gehele
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land verplicht wordt gebruikt door alle overheidsinstanties. Door de onderhavige wet wordt het handelsregister
uitgebreid en verbeterd tot een nieuw integraal, digitaal
basisregister van ondernemingen en rechtspersonen. Het
handelsregister krijgt er als doel bij het bijdragen aan het
efficiënt functioneren van de overheid.
2.
Twee soorten gegevens
Het basisregister voor ondernemingen en rechtspersonen
kent twee soorten gegevens. Allereerst de authentieke
gegevens die voor de uitvoering van publiekrechtelijke
taken van belang zijn en van een zeer hoog kwaliteitsniveau zijn. Authentieke gegevens zijn genoemd in de artt.
9 tot en met 15 van de nieuwe wet en zijn bijvoorbeeld
gegevens aan wie de onderneming toebehoort. Bestuursorganen worden verplicht deze gegevens te gebruiken.
Het verplicht gebruik van de authentieke gegevens door
bestuursorganen is opgenomen in art. 30 Handelsregisterwet 2007. Dit is een uitwerking van het nieuwe
doel dat aan het handelsregister wordt toegevoegd, te
weten het registreren van alle ondernemingen en rechtspersonen als onderdeel van de gegevenshuishouding die
bijdraagt aan het efficiënt functioneren van de overheid.
Ondernemingen en rechtspersonen die in het basisregister zijn opgenomen, behoeven de authentieke gegevens in
beginsel niet meer te verstrekken aan bestuursorganen.
Dit recht tot eenmalige gegevensverstrekking is opgenomen in art. 31 Handelsregisterwet 2007. Door het
recht bij ondernemingen en rechtspersonen te leggen,
hoeven zij niet bestuursorganen op het herhaaldelijk
vragen van gegevens aan te spreken, maar kunnen zij het
herhaaldelijk verstrekken van dezelfde gegevens eenvoudig weigeren. Uiteraard zal van dit artikel ook het
effect uitgaan dat bestuursorganen die gegevens niet
nodeloos vragen.
Concreet valt te denken aan de situatie dat een bestuursorgaan naar een onderneming (b.v. een bedrijf moet een
aanvraag indienen) een formulier opstuurt waarop de
bekende gegevens al zijn ingevuld. Een onderneming
hoeft deze gegevens dan alleen te controleren. Als een
bestuursorgaan een formulier instuurt zónder dat daarop
de reeds bekende gegevens zijn ingevuld, kan een onderneming volstaan met het opgeven van het nummer en de
in het handelsregister niet opgenomen gegevens. Voor
eenmalige gegevensverstrekking gelden dezelfde uitzonderingen als voor eenmalig gebruik. Uiteraard geldt
de bepaling inzake eenmalige gegevensverstrekking ook
niet als een bestuursorgaan de identiteit van een onderneming of rechtspersoon wil vaststellen. Dit is, om verwarring te voorkomen, expliciet in dit artikel vastgelegd.
Dit betekent concreet dat een onderneming een nummer
ter identificatie kan opgeven, waarna de hierbij behorende
gegevens beschikbaar zijn. Verder kan een beroep op eenmalige gegevensverstrekking geen afbreuk doen aan de
noodzakelijke medewerking van ondernemingen en
rechtspersonen om juist in het register ingeschreven te
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staan. Een beroep op de eenmalige gegevensverstrekking
is dan ook vooral aan de orde op het moment dat een
onderneming of rechtspersoon aan een balie of bij het
invullen van een formulier wordt verzocht zijn algemene
gegevens nogmaals te verstrekken, terwijl daarvoor geen
reden is uit hoofde van identiteitsvaststelling of de taakuitoefening.
Dan zijn er de niet-authentieke gegevens; deze dienen de
doelen van het handelsregister: het bieden van rechtszekerheid in het economisch verkeer en het bevorderen
van economische belangen van handel, industrie, ambacht
en dienstverlening. Een niet-authentiek gegeven is bijvoorbeeld de tekeningsbevoegdheid. Deze worden bij
algemene maatregel van bestuur vastgesteld (art. 17 letter
a).
Voor een aantal gegevens zullen andere basisregisters
leidend zijn, bijvoorbeeld de gemeentelijke basisregistratie voor persoonsgegevens voor degene aan wie de onderneming toebehoort. Bij algemene maatregel van bestuur
zullen basisregisters worden genoemd waarvan de gegevens worden overgenomen (art. 17 letter b). Als de
gegevens in een ander basisregister, waaruit deze gegevens
zijn overgenomen, wijzigen (bijvoorbeeld in de gemeentelijke basisregistratie het adres van een bestuurder of eigenaar van een onderneming), wijzigen deze gegevens ook
in het handelsregister. Zo bestaat op dit moment een verbinding tussen het handelsregister en de GBA (art. 11
Handelsregisterwet 1996). Bepaalde persoonsgegevens
worden uit de GBA overgenomen in het handelsregister.
Dit is in het klein een voorbeeld hoe de basisregistraties
onderling zullen gaan functioneren.
Met uitzondering van het nummer dat strekt tot identificatie van natuurlijke personen (het in 2007 in te voeren
burgerservicenummer (BSN) (Wetsvoorstel algemene
bepalingen burgerservicenummer, Kamerstukken 30 312)
dat gelijk is aan en in de plaats treedt van het huidige
so(ciaal)fi(scaal)nummer kunnen de opgenomen gegevens
en gedeponeerde bescheiden door eenieder worden ingezien (art. 21). Bepaalde gegevens zijn alleen voor
bestuursorganen in te zien. Dit zijn het BSN en de informatie over de herkomst van gegevens, het BSN alleen
indien verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van
een publieke taak van dat bestuursorgaan (art. 28 jo. art.
30).
3.
Kwaliteit van authentieke gegevens
De basis van de kwaliteit van het register bevindt zich bij
de ingeschrevenen. Als een bestuursorgaan twijfelt aan de
authentieke gegevens, bijvoorbeeld op het briefpapier
staat een ander adres vermeld dan in het handelsregister,
doet het een terugmelding aan de beheerder van het register (art. 32). De beheerder geeft dan aan de authentieke
gegevens de status “in onderzoek”. Tijdens de periode “in
onderzoek” is er geen sprake van verplicht gebruik van
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gegevens. Ook de regeling met betrekking tot eenmalige
gegevensverstrekking geldt dan niet. Daarmee is een
bestuursorgaan vrij om in geval van tijdsdruk een besluit
te nemen.
Het uitgangspunt dat de kamers lijdelijk zijn, wordt verlaten met name waar het authentieke gegevens betreft. Dit
betekent dat de kamers de mogelijkheid krijgen ambtshalve wijzigen door te voeren (art. 38). Een kamer moet
ervan overtuigd zijn dat een aangeleverd gegeven niet
onjuist is alvorens dit gegeven in te schrijven. Bij twijfel
kunnen de kamers zoals thans gebruikelijk nadere bewijsstukken vragen. Daarnaast kunnen kamers een buitendienst inzetten om ter plekke de feitelijke situatie te
onderzoeken. Kamers zullen, anders dan tot dusver, de
inschrijving van kennelijk onjuiste gegevens mogen blijven weigeren en krijgen een ruime bevoegdheid om gegevens ambtshalve te corrigeren. Bij algemene maatregel
van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking
tot de criteria om een inschrijving te weigeren (art. 39
onder f)
4.
Andere belangrijke wijzigingen
Vanuit het doel van de rechtszekerheid in het economisch
verkeer en een goede vervulling van de publieke taak,
moeten alle ondernemingen en rechtspersonen worden
ingeschreven die deelnemen aan het economisch verkeer
of die van belang zijn voor de overheid. In art. 5 Handelsregisterwet 2007 is gekozen voor een brede inschrijfplicht.
Thans staat in art. 2, tweede lid, van de Handelsregisterwet 1996 dat ondernemingen en rechtspersonen
zich inschrijven overeenkomstig het bepaalde in de
Handelsregisterwet 1996. Deze toevoeging is strikt genomen niet noodzakelijk. Uit het achterwege blijven van
deze passage in dit wetsvoorstel mag uiteraard niet
worden afgeleid dat ondernemingen en rechtspersonen
zich niet volgens de wet hoeven in te schrijven.
Onderdeel b van art. 8 Handelsregisterwet 2007 bepaalt
dat bij algemene maatregel van bestuur nader kan worden
ingevuld wanneer er sprake is van een onderneming.
Hierbij valt vooral te denken aan vragen rond het onderscheid tussen ondernemen en een vrijetijdsbesteding
waarbij elementen zullen zijn een minimale omzet of een
minimale arbeidsinzet. Op basis van het huidige handelsregister is in de praktijk een goede invulling gegeven aan
het begrip onderneming. Nu echter het handelsregister
een basisregister wordt, waarbij onder andere de
Belastingdienst gebruik zal maken van deze gegevens, is
het van groot belang dat duidelijk is wie wel en wie niet in
het handelsregister worden ingeschreven. Om deze reden
is deze delegatiebepaling opgenomen.
Overeenkomstig de systematiek van de Handelsregisterwet 1996 is gekozen voor een opsomming van ondernemingen en rechtspersonen die zich in het register in
moeten schrijven. Met het oog op het wetsvoorstel inzake
de vaststelling van Titel 7.13 (vennootschap) van het
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Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken 28 746), waarin de
openbare vennootschap met of zonder rechtspersoonlijkheid is geïntroduceerd, is in art. 62 een samenloopbepaling opgenomen. Deze samenloopbepaling heeft als
effect dat als titel 7:13 van het Burgerlijk Wetboek tot
stand komt, zonder separate wetswijziging de openbare
vennootschap in het handelsregister ingeschreven moet
worden. Vooruitlopend hierop is in art. 5 onder a.
Handelsregisterwet 2007 een verplichting tot inschrijving
van maatschappen opgenomen.
Volgens art. 5, onderdeel b, Handelsregisterwet 2007
moeten ook vrije beroepsbeoefenaren die een onderneming drijven, bij voorbeeld een notaris, advocaat of arts,
in het register worden ingeschreven. Bij de vraag of er
sprake is van een onderneming wordt dus niet langer
onderscheid gemaakt tussen vrije beroepsbeoefenaren en
anderen. Dit sluit aan bij het wetsvoorstel tot vaststelling
van Titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek
(Kamerstukken 28 746), waarin dit onderscheid ook geen
rol speelt.
De in de Handelsregisterwet 1996 (art. 3 lid 2) voorkomende vrijstelling van de verplichting tot inschrijving
voor ondernemingen die toebehoren aan een publiekrechtelijke rechtspersoon, ondernemingen waarin uitsluitend landbouw of visserij wordt uitgeoefend en die
niet aan een rechtspersoon of vennootschap toebehoren,
en ondernemingen waarin uitsluitend straathandel in de
vorm van venten wordt uitgeoefend door de ondernemer
of leden van zijn gezin, komt de vervallen.
De nieuw tot inschrijving verplichte eenmanszaken in de
landbouw en visserij hoeven geen heffing aan de Kamers
van Koophandel voor regiostimulering en voorlichting te
betalen.
In art. 6, eerste lid, onderdeel d, worden de publiekrechtelijke rechtspersonen genoemd die in het register
worden ingeschreven. Hierbij is aangesloten bij art. 1 van
Boek 2 van het Burgerlijke Wetboek. Dit past bij de
systematiek van het handelsregister, waar voor de inschrijving van privaatrechtelijke rechtspersonen ook nauw bij
het Burgerlijk Wetboek wordt aangesloten. Niet is aangesloten bij het begrip «bestuursorgaan», aangezien dat
een groot aantal inschrijvingen met zich mee zou brengen,
zonder dat dit bijdraagt aan een meer efficiënt functioneren van de overheid.
Eén van de publiekrechtelijke rechtspersonen is de Staat.
Inschrijving van de Staat als zodanig is weinig zinvol.
Daarom is er voor gekozen om, in plaats van de Staat, de
onderdelen van de Staat in te schrijven die het meest relevant zijn voor het handelsregister. Er is daarom in art. 6,
eerste lid, onderdeel d, opgenomen dat in plaats van de
Staat, de ministeries en de onderdelen van een eigen
baten-lasten-dienst (met name agentschappen) moeten
worden ingeschreven.
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Er komt een apart register van publiekrechtelijke rechtspersonen als bedoeld in art. 2:1 BW. Iedere publiekrechtelijke rechtspersoon krijgt een identificerend
nummer en waar nodig een vestigingsnummer. Niet
worden geregistreerd de statutaire zetel of deponeringsdatum van de statuten. In het handelsregister wordt
ook de door een publiekrechtelijke rechtspersoon verleende volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke
rechtshandelingen opgenomen (art. 16a). Hierop is de
derdenwerking van art. 25 (zie hieronder) niet van toepassing.
Vanuit de wenselijkheid een brede inschrijfplicht te
creëren wordt in art. 6, anders dan in de huidige situatie,
naast de vereniging en de stichting ook de vereniging van
eigenaars genoemd. VvE’s nemen als zodanig deel aan het
economisch verkeer en vaak gaat het dan om grote bedragen: het is dus van belang te weten wie de bestuurders
van een VvE zijn. De VvE’s zullen wijzigingen zoals
bestuurswisselingen en statutenwijzigingen moeten gaan
doorgeven.
Daarnaast wordt in art. 6, eerste lid, onderdeel b, verwezen naar het begrip «overige privaatrechtelijke rechtspersonen». Het gaat hier om een restcategorie van toekomstige privaatrechtelijke rechtspersonen. Om zonder
wetswijziging ook deze nieuwe categorieën mee te nemen
in het register, is voor deze algemene omschrijving gekozen. Daarnaast zijn er enkele bestaande privaatrechtelijke rechtspersonen die niet in dit artikel met name
genoemd zijn. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan de
boermarken (eeuwenoude verenigingen van een groep
grondeigenaren die de gemeenschappelijke eigendommen
van die grondeigenaren beheert (zie: www.rechtspersonenregister.nl)) of de fundaties (soort stichting waaraan
door rijke particulieren uit religieuze overwegingen
woningen in beheer werden gegeven voor gebruik door
armen).
Ook is nieuw dat kerkgenootschappen in het register ingeschreven moeten worden, ongeacht de vraag of zij een
onderneming drijven (art. 6, eerste lid, onderdeel c). Hier
valt een parallel te trekken met stichtingen, die ook in het
register moeten worden ingeschreven. Ook in dit geval is
niet relevant of een stichting al dan niet een onderneming
drijft. Voor de vraag wanneer er sprake is van een kerkgenootschap wordt aansluiting gezocht bij art. 2 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald op
welke wijze de organisatie waarvan één of meer kerkgenootschappen deel uitmaken, wordt ingeschreven in het
handelsregister en tevens kan worden bepaald of en in
hoeverre zelfstandige onderdelen of lichamen waarin zij
zijn verenigd, moeten worden ingeschreven in het
handelsregister.
Zelfstandige onderdelen van kerkgenootschappen worden
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vrijgesteld van het jaarlijks betalen voor inschrijving in
het handelsregister.
Anders dan in de Handelsregisterwet 1996 wordt in het
nieuwe art. 18 lid 6 Handelsregisterwet 2007 expliciet
bepaald dat een opgave tot inschrijving bij iedere kamer
kan worden gedaan. Vanwege het feit dat er sprake is van
één digitaal register, behoeft de opgave niet meer bij één
specifieke kamer te worden gedaan. Indien de opgave
wordt gedaan bij een andere kamer dan de kamer waar de
onderneming of rechtspersoon is gevestigd, zullen de
gegevens worden doorgestuurd naar deze kamer. Immers,
de kamer waar de onderneming of rechtspersoon is gevestigd, heeft een goed beeld van de plaatselijke situatie en is
goed in staat de opgave te onderzoeken. Echter, deze
procedure leidt er niet langer toe dat opgave maar bij één
kamer kan worden gedaan. Dit betekent dat elke onderneming of rechtspersoon bij elke kamer een opgave kan
doen. De regel die bepaalt waar een onderneming zich
moest inschrijven, is met name relevant vanuit financieel
oogpunt. De kamers bepalen in de huidige situatie afzonderlijk de hoogte van het bedrag dat is verschuldigd bij
inschrijving. Er zijn thans twee heffingen: één voor de
registertaak en één voor de regiostimulering, beide verschillen per kamer. Voor de registertaak komt er één
landelijk uniform basisbedrag dat ingevolge door de
Minister jaarlijks zal worden vastgesteld.
Hiermee is het niet meer van belang waar een onderneming of rechtspersoon opgave doet. Een ondernemer
die zijn in Maastricht te vestigen onderneming wil
inschrijven kan hiervoor bijvoorbeeld bij de kamer in
Amsterdam terecht. In de praktijk komt het bij voorbeeld
voor dat de verplichting tot inschrijving bij het handelsregister door een onderneming worden uitbesteed aan een
administratiekantoor. Dit administratiekantoor hoeft niet
meer het gehele land rond te reizen om aan de opgaveplichten van diverse ondernemingen te voldoen, maar kan
gegevens van ondernemingen in verschillende regio’s van
het land bij één kamer doorgeven. Dit heeft aanzienlijke
voordelen vanuit het oogpunt van efficiency en de vermindering van administratieve lasten. Gelet op het voorstaande, zijn de artt. 6, 7, 12 en 13 van de Handelsregisterwet 1996 niet meer nodig, en komen derhalve niet
in dit hoofdstuk terug. Ingeschreven ondernemingen en
rechtspersonen kunnen, op basis van de Wet op de kamers
van koophandel en fabrieken 1997, verplicht zijn om
ook andere bijdragen aan een kamer te betalen, de zogenaamde heffing 2 en 3. Hiervoor kan wel per kamer een
tarief worden vastgesteld, dat wordt doorberekend aan
ondernemingen die in een bepaalde regio zijn gevestigd.
Art. 27 Handelsregisterwet 2007 is gebaseerd op art. 25
van de Handelsregisterwet 1996 en regelt de verplichting
tot vermelding van het in het register opgenomen nummer op bij voorbeeld briefpapier. Dit artikel is mede gebaseerd op art. 4 van de richtlijn 68/151/EEG, de Eerste
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Vennootschapsrichtlijn. Art. 4 van deze richtlijn is gedeeltelijk geïmplementeerd in boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek (art. 2:75/186 BW) en, voor zover het de vermelding van het nummer betreft, in art. 25, eerste lid, van
de Handelsregisterwet 1996. Art. 4 is gewijzigd bij richtlijn nr. 2003/58/EG. Nieuw element is dat het niet uitmaakt of brieven en orders op papier of via een andere
gegevensdrager zijn vastgelegd, bij voorbeeld in een email. De verplichting tot het vermelden van een nummer
is opgedragen aan de in het register opgenomen ondernemingen en rechtspersonen, tenzij aan een rechtspersoon geen onderneming toebehoort. Op deze wijze
wordt de rechtszekerheid in het economisch verkeer
bevorderd en worden geen onnodige verplichtingen opgelegd.
VvE’s hoeven niet het handelsregisternummer op het
briefpapier te vermelden aangezien aan een VvE geen
onderneming toebehoort.
Art. 25 Handelsregisterwet 2007 is gebaseerd op art. 18
van de Handelsregisterwet 1996. Dit artikel vormt het
kernpunt van de Handelsregisterwet 1996. Ondernemers
zijn verantwoordelijk voor hetgeen in het handelsregister
over een onderneming is ingeschreven. Dit draagt bij aan
de rechtszekerheid in het economisch verkeer.
Dit artikel gaat uit van het beginsel dat derden te goeder
trouw bij het sluiten van overeenkomsten op de geregistreerde gegevens kunnen vertrouwen. Onder «derden»
wordt in dit verband verstaan iedereen die een rechtshandeling verricht met een onderneming of rechtspersoon die in het register is ingeschreven. Dit kunnen dus
collega-ondernemingen zijn, maar ook bij voorbeeld afnemers van producten of diensten. Ook al is het feitelijk
niet juist wat is ingeschreven, derden kunnen een onderneming houden aan hetgeen daaromtrent is ingeschreven.
Voor de goede trouw van een derde is het niet bepalend of
hij de waarheid al of niet behoorde te kennen. Het gaat
erom dat de derde niet van de onjuistheid of onvolledigheid van het in het register opgenomen gegeven op de
hoogte was en evenmin zich daarvan op de hoogte kon
stellen. De betekenis van dit artikel in de praktijk kan
worden geïllustreerd aan de hand van het volgende voorbeeld. Indien een deelnemer aan het economisch verkeer
in het register ziet dat persoon A de B.V. X mag vertegenwoordigen, kan hij er van uitgaan dat dit ook zo is, ook al
is in de werkelijkheid persoon A daar niet meer toe
bevoegd. Als zaken zijn gedaan met persoon A handelend
namens B.V. X en achteraf blijkt dat persoon A daar geen
bevoegdheid toe heeft, dan kan B.V. X desondanks
worden aangesproken op de nakoming van de afspraken
die persoon A heeft gemaakt. Dit gaat echter niet op als
persoon X zelf wist dat persoon A geen bevoegdheid had
(goede trouw). Het voorgaande betekent dat een ingeschreven feit niet met terugwerkende kracht kan wijzigen.
De derdenwerking gaat pas lopen op het moment dat een
feit in het register is veranderd. Ondernemingen hebben
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er vanuit dit oogpunt belang bij om het register zo actueel
mogelijk te houden. Op dit moment heeft, op basis van
art. 35 van het Handelsregisterbesluit 1996, het adres
geen derdenwerking. Het ligt niet voor de hand deze uitzondering op termijn te handhaven, nu het adres één van
de authentieke gegevens is. Dit betekent dat het adres (op
termijn) voldoende juist zal zijn om zonder nader onderzoek door bestuursorganen te worden gebruikt. Bezien zal
worden of het noodzakelijk is deze uitzondering gedurende een overgangsperiode te handhaven, bij voorbeeld voor
de periode dat er ook nog geen sprake is van verplicht
gebruik van dit gegeven door bestuursorganen.
5.
Invoering
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan
worden vastgesteld (art. 64).
Ondernemingen en rechtspersonen die zich onder de
nieuwe wet moeten inschrijven en voordien niet ingeschreven waren krijgen na inwerkingtreding van de
nieuwe wet een termijn van 18 maanden om aan hun verplichting tot opgave van de eerste inschrijving te voldoen
(art. 57). Belangrijk gevolg is dat het niet opgeven van de
(gewijzigde) registratiegegevens met betrekking tot
ondernemingen en rechtspersonen gesanctioneerd blijft
onder de WED.
Art. 58 Handelsregisterwet 2007 maakt het mogelijk om
gegevens van nieuw in te schrijven ondernemingen en
rechtspersonen, die elders in een register voorkomen, te
gebruiken voor de eerste inschrijving bij het register.
Gedacht wordt hier in de eerste plaats aan het bedrijvenregister van de Belastingdienst. Het doel van de registers
waarin deze gegevens, wellicht ook persoonsgegevens,
zijn opgenomen, zal vaak niet voorzien in het gebruik van
deze gegevens voor het doel nieuwe ondernemingen en
rechtspersonen eenvoudig in het register in te schrijven.
Dit wordt een «omgekeerde enquête» genoemd. De ondernemingen wordt gevraagd die gegevens te controleren en
ze aan te vullen met de overige in het register op te nemen
gegevens. Ten behoeve van de inschrijving van VvE’s zal
gebruik worden gemaakt van het Kadaster, waar VvE’s als
gevolg van de splitsingsakte van appartementen staan
ingeschreven. Waar dit mogelijk is zullen VvE’s op basis
van een omgekeerde enquête benaderd worden in verband
met de inschrijving in het handelsregister. Waar dit niet
mogelijk is, zal via publiciteit aandacht worden gevraagd
bij de VvE’s voor inschrijving in het handelsregister.
Het kan wenselijk zijn om bepaalde artikelen niet onmiddellijk in werking te laten treden. Te denken valt bij voorbeeld aan de bepalingen over verplicht gebruik en eenmalige gegevensverstrekking. Deze verplichtingen zijn
pas zinvol als het register goed functioneert. Streven is zo
veel mogelijk bepalingen onmiddellijk in werking te laten
treden.
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Invoering van het handelsregister als basisregister zal
gefaseerd verlopen. In 2007 en 2008 zal de software aangepast worden aan het vastgestelde programma van eisen.
Eind 2008 moet elk bestuursorgaan zijn aangesloten. Eind
2009 zal de terugmeldprocedure bij iedere overheid ingevoerd zijn en begin 2010 kan het verplicht gebruik voor
iedere overheid ingevoerd zijn.
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Wet van 22 maart 2007, houdende regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 2007), Staatsblad 2007, 153.
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