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HANDELSREGISTERWET 2007 

Het parlement heeft de Handelsregisterwet 2007 aangenomen. De wet is nog niet in 
werking getreden, dit wordt omstreeks 1 juli 2008 verwacht. 
 
Voor ondernemers zijn met name de volgende drie wijzigingen van belang. 
 

1. VERPLICHTING TOT INSCHRIJVING 

Een belangrijke wijziging is dat de groep die verplicht is zich in het handelsregister in te 
schrijven wordt uitgebreid met: 
 
• vrije beroepsbeoefenaren die een onderneming drijven, zoals advocaten, 

notarissen en artsen; 
• bedrijven waarin landbouw of visserij wordt uitgeoefend; 
• verenigingen van eigenaren (VvE); 
• overige privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals boermarken en fundaties; 
• kerkgenootschappen; 
• publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten. 
 
Deze ondernemingen en rechtspersonen, die zich voorheen niet behoefden in te 
schrijven, krijgen achttien maanden de tijd om zich daadwerkelijk in het handelsregister 
in te schrijven. De inschrijvingsverplichting was al van kracht voor eenmanszaken, 
vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en rechtspersonen. 
 

2. HANDELREGISTERNUMMER OP ALLE SCHRIFTELIJKE 
UITINGEN INCLUSIEF E-MAIL 

De verplichting tot het vermelden van een handelsregisternummer geldt voor onderne-
mingen en rechtspersonen, tenzij stukken uitgaan van een rechtspersoon waaraan 
geen onderneming toebehoort. Een dergelijke onderneming of rechtspersoon moet het 
inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel op alle uitgaande brieven, orders, 
facturen, offertes en andere schriftelijke uitingen vermelden. Dit geldt ook voor de 
website en zakelijke e-mails. Ook stichtingen en verenigingen moeten hieraan voldoen, 
maar alleen indien zij een onderneming hebben.  
 
VvE’s behoeven niet het handelsregisternummer op het briefpapier te vermelden 
aangezien aan een VvE geen onderneming toebehoort.  
 
BV's en NV's moeten als extra verplichting de volledige naam en statutaire zetel op de 
website aangeven.  
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3. INSCHRIJVEN BIJ IEDERE KAMER VAN KOOPHANDEL 

Voor inschrijvingen, doorgeven van wijzigingen en deponeren van bescheiden kan men 
in het vervolg bij iedere Kamer van Koophandel terecht en het is niet meer verplicht om 
dit te doen bij de Kamer van Koophandel in de regio waar de onderneming zijn 
statutaire zetel heeft. 
 

OVERTREDEN VERPLICHTINGEN HANDELSREGISTERWET 

Het overtreden van een verplichting die is opgenomen in de Handelsregisterwet kan 
een economisch delict inhouden, waarvoor een geldboete of een gevangenisstraf kan 
worden opgelegd. Het is raadzaam om na te gaan of uw onderneming voldoet aan de 
eisen die in de Handelsregisterwet worden gesteld. 
 
 

Ellen Timmer/Ahnne Coolen,  
Pellicaan Advocaten,  

7 januari 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEER INFORMATIE:  
de ondernemingsrechtadviseurs van Pellicaan Advocaten 
kantooradressen telefoonnummers zijn te vinden op www.pellicaan.nl 
 


