Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
Mevrouw. M.A.M. Adriaansens
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC DEN HAAG

Betreft

commentaar op en suggesties voor afschermen adressen zelfstandige ondernemers

Datum

3 februari 2022

Geachte mevrouw Adriaansens,

De afgelopen jaren is er veel werk verricht om de privacy van zelfstandige ondernemers te verbeteren. Zo is het
BTW-nummer vervangen waardoor het BSN-nummer daar niet meer uit te herleiden is. En sinds begin van dit
jaar is een gedeelte van de woonadressen in het Handelsregister afgeschermd. Maar de woonadressen van
zelfstandig ondernemers die geen apart vestigingsadres hebben, blijven nog steeds openbaar.

Afgelopen zomer kwamen de gegevens van 1800 mensen op straat te liggen door een datalek bij de Kamer van
Koophandel. De Autoriteit Persoonsgegevens kwam kort daarna met een wetgevingsadvies om de
adresgegevens van zelfstandigen af te schermen. Niet alleen vanwege de privacy, het voorkomen van
bedreigingen en geweld, maar ook om de kans op identiteitsfraude te verkleinen.

Daarop volgde de motie van de leden Ellemeet en Michon-Derkzen over het afschermen van vestigingsadressen
van zelfstandigen die ook woonadressen zijn (Kamerstuk 32827-231) geheel in lijn met het wetgevingsadvies van
de Autoriteit Persoonsgegevens. De volledige Kamer heeft voor deze motie gestemd. Het is dan ook een breed
gedragen boodschap aan uw voorganger, de heer Blok, geweest.

In het Commissiedebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel op 3 februari heeft u gesproken
over het afschermen van woonadressen van zelfstandig ondernemers in het register van de Kamer van
Koophandel. U heeft in dit debat aangegeven dat u van mening bent dat de openbaarheid van het
Handelsregister en de risico’s van deze tijd met elkaar in balans moeten worden gebracht. Diverse partijen
hebben praktische oplossingen aangedragen waarvan u er een aantal wilt onderzoeken.

Vanuit PZO wijzen wij ook graag op een aantal oplossingen om de motie Ellemeet en Michon-Derkzen uit te
voeren. Op dit moment is het vestigingsadres onder meer openbaar vanwege de rechtszekerheid. Dat is
belangrijk, ook voor onze achterban. Toch zijn er andere manieren om deze rechtszekerheid te bereiken, waarbij
de vestigingsadressen (en in veel adressen dus ook woonadressen) niet openbaar gemaakt worden.
•

Zoals ook de PvdA heeft aangegeven in het commissiedebat kunt u een opt-in instellen. De adressen
zijn standaard afgeschermd tenzij de ondernemer daartoe toestemming geeft.
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•

Bij informatieverzoeken cq aanvragen voor het Handelsregister kan de Kamer van Koophandel verklaren
dat een bedrijf daadwerkelijk bestaat en wie bevoegd is, zonder dat adresgegevens worden gedeeld.

•

Bij informatieverzoeken cq aanvragen voor het Handelsregister kan de Kamer van Koophandel eerst
toestemming vragen aan de betreffende ondernemer om de gegevens te kunnen en mogen verstrekken.

Het afschermen van vestigingsadressen die gelijk zijn aan het woonadres van ondernemers is een wens van veel
ondernemers. De Kamer heeft laten weten bij het voor stemmen van de motie Ellemeet en Michon-Derkzen dat
ook zij achter deze wens staan en ook de Autoriteit Persoonsgegevens heeft aangegeven dat de privacy zwaar
weegt. Wellicht dat bovenstaande oplossingen kunnen bijdragen aan het verbeteren van de bescherming van de
privacy en veiligheid van zelfstandig ondernemers.

Met vriendelijke groet,

Platform Zelfstandige Ondernemers

Margreet Drijvers
Directeur
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