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Onderwerp 
Reactie op uw brief van 20 februari 2019 

Geachte mevrouw Zuiderwijk, 

Graag wil ik u bedanken voor uw brief van 20 februari 2019. Ik heb met interesse kennis genomen van uw 

reactie op mijn brief van 20 december 2018 waarin u onder meer ingaat op de maatregelen die door de 

Kamer van Koophandel (KvK) zijn en nog worden genomen in het kader van de AVG.  

Het is goed om vast te stellen dat de KvK de aanbeveling ter harte heeft genomen om alle 

Handelsregisterproducten tegen het licht te houden en te toetsen op privacyrisico’s. Hiermee geeft de KvK 

invulling aan zijn verantwoordingsplicht en kan hij aantonen dat en hoe hij de beginselen inzake de 

verwerking van persoonsgegevens naleeft (artikel 5 van de AVG). Deze verantwoordingsplicht is in het 

bijzonder van belang voor de KvK, gezien het openbare karakter van het Handelsregister dat op gespannen 

voet kan staan met het beschermen van de privacy van betrokkenen die (verplicht) zijn ingeschreven in het 

Handelsregister. Ik hecht er aan uiterlijk eind 2019 geïnformeerd te worden over de resultaten van uw 

onderzoek en eventueel te nemen privacymaatregelen. 

Daarnaast verheugt het mij te vernemen dat de KvK per 1 juli 2019 de levering van het informatieproduct 

Adressenbestand Online staakt. Aan het besluit om de levering van dit product te beëindigen ligt een 

uitsluitend beleidsmatige afweging ten grondslag omdat de KvK, in tegenstelling tot de AP, van mening is 

dat deze levering geen strijd oplevert met de AVG. De AP handhaaft haar visie dat niet valt in te zien hoe 




