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Onderwerp 
Publicatie Bestuursverboden Handelsregister Kamer van Koophandel 

   

Geachte (plv.) leden van de Kamercommissie voor Digitale Zaken, 

 

Op 24 februari 2022 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de beoogde wijziging van het 

Handelsregisterbesluit van de Kamer van Koophandel (KvK) door het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (EZK) getoetst middels een wetgevingsadvies. De AP heeft destijds geadviseerd om af te zien 

van de voorgenomen openbaarheid van gegevens die volgt uit de publicatie van bestuursverboden in het 

Handelsregister beheerd door de KvK. Uit de beslisnota meegestuurd met de voortgangsbrief van 9 januari 

2023 over de Datavisie Handelsregister volgt dat minister Adriaansens echter het AP advies niet navolgt.  

 

Natuurlijk is het voor een eerlijk handelsklimaat van groot belang dat mensen die fraude plegen worden 

aangepakt. Maar de AP stelt dat de publicatie van bestuursverboden in het Handelsregister langdurige 

schadelijke gevolgen heeft voor mensen die op de lijst worden gezet. Met deze brief roept de AP u daarom 

op om, in lijn met de eerdere toetsing door de AP, de publicatie van bestuursverboden tegen te houden. 

 
Een dubbele straf 
Sinds 2016 kunnen mensen in het geval van evident wanbestuur door de rechter een bestuursverbod 

opgelegd krijgen. Zij mogen dan voor een bepaalde periode geen bestuurders- en commissarisfunctie voor 

een organisatie bekleden. De AP stelt dat het opleggen van een verbod al het beoogde effect van de 

wetswijziging bewerkstelligt, omdat toetsing bij het Handelsregister reeds kan aantonen dat de persoon 

niet bevoegd is om de rol te vervullen. Het is niet noodzakelijk om te weten dat dit komt door een 

bestuursverbod. Bovendien kan en zal de KvK herregistratie van bestuurders met een bestuursverbod 

eenvoudig weigeren, dus vraagt het voorkomen hiervan niet om een openbaar register. 

 

De publicatie van iemands geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland en de vindplaats van de 

onherroepelijke gerechtelijke uitspraak in het Handelsregister zorgt daarbij voor een dubbele straf. Naast 

Belangrijkste punten: 

 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) volgt een belangrijk advies van de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) niet op. Het ministerie wil namelijk dat de Kamer van 

Koophandel (KvK) voortaan een lijst publiceert van mensen met een zogeheten bestuursverbod, 

bijvoorbeeld vanwege faillissementsfraude. 

 Maar dit publiek maken van strafrechtelijke persoonsgegevens is niet nodig. En het heeft wel 

langdurig zeer schadelijke gevolgen voor de mensen die op de lijst worden gezet.  

 De AP roept de Tweede Kamer dan ook op de publicatie van bestuursverboden tegen te houden. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/advies_wijziging_handelsregisterbesluit_2021_bestuursverbod_en_rangschikken_op_naam.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2023Z00109&did=2023D00248
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het niet mogen uitoefenen van een functie zou de persoon door deze lijst publiekelijk te schande worden 

gezet, wat ook niet bij andere wetsovertredingen gebeurt. 

 

Voor altijd online 
In het wijzigingsvoorstel van de minister wordt aangegeven dat een bestuursverbod maximaal vijf jaar 

geregistreerd zal staan in het Handelsregister, waarna mensen dus een nieuwe kans zouden krijgen. Echter 

verdwijnen in onze gedigitaliseerde samenleving openbare en online toegankelijke gegevens vaak niet 

meer uit de openbaarheid. Van een tijdelijke registratie is dan dus geen sprake, wat inhoudt dat de 

reputatie van een persoon, zelfs na betering van zijn leven, na publicatie van een bestuursverbod langdurig 

geschaad zal zijn. De impact van de maatregel is daarmee groter dan het tijdelijk weren van een persoon in 

de uitvoering van een bestuurders- en commissarisfunctie. 

 

Tot slot 
Volgens de AP is de publicatie van bestuursverboden niet nodig voor het bereiken van het beoogde doel 

gericht op het realiseren van een eerlijk handelsklimaat. Daarnaast zorgt het voor ongewenste 

neveneffecten met langdurige impact voor personen. Daarom roept de AP de Tweede Kamer op om de 

openbaarmaking van de lijst van mensen met een bestuursverbod tegen te houden. 

 

Wij hopen dat onze zorgen worden meegenomen in uw inbreng voor het schriftelijk overleg over de 

Voortgang Datavisie Handelsregister van 23 februari.  

 

 
Hoogachtend,  
Autoriteit Persoonsgegevens, 
 
 
 
 
Aleid Wolfsen  

Voorzitter  

 

 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2023A00833

