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32 736 EU-voorstel: Richtlijn tot wijziging van de 
richtlijnen 89/666/EEG, 2005/56/EG en 
2009/101/EG wat de koppeling van centrale, 
handels- en vennootschapsregisters betreft 
(COM 2011)79 

A  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 23 mei 2011  

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken1 hebben met 
belangstelling kennisgenomen van het Commissievoorstel voor een 
richtlijn inzake koppeling van centrale, handels- en vennootschapregisters 
COM(2011)792 en het BNC-fiche van de regering van 24 februari 20113. 
Naar aanleiding hiervan hebben de leden van de commissie de minister 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 12 april 2011 een 
brief gestuurd. 

De minister heeft op 23 mei 2011 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Warmolt de Boer 
 

 

1  Samenstelling:
Schuurman (CU), Van den Berg (SGP), 
Meindertsma (PvdA), Broekers-Knol (VVD), 
Doek (CDA), Terpstra (CDA), Essers (CDA), 
Kneppers-Heynert (VVD), voorzitter, Van Driel 
(PvdA), Sylvester (PvdA), Kox (SP), Engels 
(D66), Franken (CDA), Hamel (PvdA), Asscher 
(VVD), Willems (CDA), Reuten (SP) vicevoorzit-
ter, Hofstra (VVD), Laurier (GL), Koffeman 
(PvdD), Böhler (GL), Kuiper (CU), Elzinga (SP), 
Vliegenthart (SP), en Yildirim (Fractie-Yildirim). 
2  Dossiernummer E110014 op 
www.europapoort.nl 
3  Kamerstukken I 2010/11, 22 112/32 736, EF.
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
LANDBOUW EN INNOVATIE 

Den Haag, 12 april 2011 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben met 
belangstelling kennisgenomen 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 investering 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 «Subsidiariteit en proportiona-
liteit’) vooral inhoudelijke/procedurele kwesties (bijvoorbeeld wat is een 
nevenvestiging) of technische (infrastructurele) kwesties zijn. 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien de 
beantwoording door de minister met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
E. M. Kneppers-Heynert 
 

 

1  Dossiernummer E110014 op 
www.europapoort.nl 
2  Kamerstukken II 2010/11, 22 112, nr. 1157.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 
LANDBOUW EN INNOVATIE 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 mei 2011 

In uw brief d.d. 12 april jl. over bovengenoemd onderwerp vraagt u of ik 
de mening deel dat het bij de koppeling van ondernemingsregisters 
wenselijk zou zijn, uit te gaan van de bestaande infrastructuur. Mijn 
antwoord daarop is bevestigend. Ook de Europese Commissie heeft, 
mede op instigatie van Nederland, aangegeven zo veel als mogelijk is te 
willen uitgaan van reeds bestaande infrastructuur voor koppeling van 
nationale ondernemingsregisters (zoals het door u genoemde European 
Business Register). 
Het Richtlijnvoorstel is gericht op de communicatie tussen nationale 
registers en laat de wijze waarop in de lidstaten het relevante nationale 
ondernemingsregister wordt gevoerd ongemoeid. De (ICT-)systematiek 
van het Nederlandse handelsregister zoals dat sinds mei 2010 operati-
oneel is wordt dan ook niet geraakt door het Richtlijnvoorstel. 

Tevens vraagt u een nadere toelichting op de aard van de gemeenschap-
pelijke regels en voorwaarden die in het kader van genoemd Richtlijn-
voorstel moeten worden vastgesteld. 
De bedoelde regels en voorwaarden zijn deels van bestuurlijke aard en 
deels van infrastructurele aard. Van bestuurlijke aard zijn onder meer: 
voorschriften betreffende het bestuur, het beheer en de financiering van 
het elektronische netwerk en regels omtrent toetreding tot het netwerk 
door landen van buiten de Europese Ruimte. Regels en voorwaarden van 
infrastructurele aard zijn onder meer: de minimum-beveiligingsnormen 
voor het netwerk, het gebruik van een unieke identificatiecode voor hoofd- 
en bijkantoren van ondernemingen, de interoperabiliteit van de 
informatie- en communicatietechnologieën die door de leden van het 
netwerk worden gebruikt inclusief een betalingsinterface, normen inzake 
formaat, inhoud en beperkingen voor het opslaan en opzoeken van akten 
en gegevens om automatische gegevensuitwisseling mogelijk te maken. 
De voorgestelde regels brengen geen wijzigingen in definitiekaders en 
dergelijke zoals die deels zijn vastgelegd in de Europese Vennootschaps-
richtlijnen en geïmplementeerd in de nationale ondernemingsregisters. 
Daarnaast wil ik graag nog benadrukken dat Nederland – evenals een 
aantal andere lidstaten – een aanpassing wenst van de wijze waarop die 
regels nader tot stand worden gebracht. Zoals in het BNC-fiche aange-
geven kiest het Richtlijnvoorstel voor de weg van zogeheten gedelegeerde 
handelingen (cf. artikel 290 van het Werkingsverdrag); de besluitvorming 
over de invulling van de regels is daarbij aan de Commissie. Nederland 
pleit er daarentegen voor de bestuurlijke elementen uit het Richtlijn-
voorstel op te nemen in de tekst van de Richtlijn en de overige artikelen in 
zogeheten implementatiehandelingen (cf. artikel 291 van het Werkings-
verdrag). Die benadering geeft de lidstaten een veel grotere invloed op de 
invulling van de regels. 

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
M. J. M. Verhagen
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