
 

 

  

  

 

 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

De heer drs. M.J.M. Verhagen 

Postbus 20101 

2500 EC  Den Haag 

 

 

 datum 12 april 2011 

 betreft Voorstel voor een richtlijn inzake koppeling van centrale, handels- en vennootschapregisters 

COM(2011)79 

 ons kenmerk 148356U 

 

Geachte heer Verhagen, 

 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben met belangstelling kennis- 

genomen van het Commissievoorstel voor een richtlijn inzake koppeling van centrale, handels- 

en vennootschapregisters COM(2011)791 en het BNC-fiche van de regering van 24 februari 

20112. Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de commissie een aantal vragen. 

 

Sinds 1 juli 2008 is er in Nederland een nieuwe Handelsregisterwet van kracht. In dit kader is 

een nieuw ICT-systeem gebouwd waar drie jaar aan is gewerkt en waarin een substantiële in-

vestering is gedaan, deels gesubsidieerd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie. Sinds mei 2010 is dit systeem functioneel. Nederland beschikt daarmee over een 

modern systeem dat zeer geschikt is voor het leggen van koppelingen. In Europa functioneert 

een samenwerkingsverband van ondernemingsregisters (European Business Register) waaraan 

twintig lidstaten, waaronder Nederland, deelnemen. 

 

Om desinvestering te voorkomen en de snelheid erin te houden zou het, naar de mening van de 

leden van de commissie, wenselijk zijn om uit te gaan van de bestaande infrastructuur. Is de 

minister dit met deze leden eens? En ligt dit ook in de bedoeling van de Commissie?  

 

Tot slot vragen de leden van de commissie of de gemeenschappelijke regels en voorwaarden die 

moeten worden vastgesteld en waarover in de Richtlijn wordt gesproken (in paragraaf 4 'Subsi-

diariteit en proportionaliteit') vooral inhoudelijke/procedurele kwesties (bijvoorbeeld wat is een 

nevenvestiging) of technische (infrastructurele) kwesties zijn.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Dossiernummer E110014 op www.europapoort.nl.  
2 Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1157. 
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De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien de beantwoording door de mi-

nister met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

E.M. Kneppers -Heynert 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken 


