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Inleiding
Houding van ondernemers in beeld brengen

Aanleiding

• Privacy en data zijn ‘hot topics’. Helemaal sinds de AVG in mei 2018 van kracht werd. 
Al langere tijd heeft KVK te maken met een negatief beeld rondom het gebruik van 
(persoons)gegevens in het Handelsregister. Bijvoorbeeld doordat ondernemers last 
hebben van ongewenste telemarketing. KVK wil via gedegen onderzoek de aard en de 
omvang van dit probleem in kaart brengen en wil weten welke oplossingen 
ondernemers zelf voor ogen hebben.

Situatie

• Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen 
staan ingeschreven. Het Handelregister is een openbaar register. Daarom zijn de 
adressen en andere gegevens van ondernemingen door iedereen te raadplegen. Dit is 
van belang voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer; zodat je weet met wie je 
zaken doet.

• KVK wil inzicht krijgen in hoe ondernemers de openbaarheid van gegevens in het 
Handelsregister ervaren. Hoe groot zijn de voor- en nadelen die zij ervaren op het 
gebied van gebruiksgemak, privacy, open data en commerciële benadering? En welke 
invloed willen zij op het gebruik van hun gegevens?
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Onderzoeksvraag

• Hoe ervaren ondernemers de openbaarheid van gegevens in 
het Handelsregister?

• Deelvragen

→ Hoe gebruiken ondernemers data uit het Handelsregister? 

→ Hoe ervaren zij het gebruik van hun eigen gegevens door 
derden?

→ In hoeverre verschilt de houding van verschillende typen 
ondernemers hierin?

→ Op welke manier willen zij invloed kunnen uitoefenen op 
de openbaarheid en gebruik van hun gegevens?
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• De doelgroep bestaat uit alle ondernemers in Nederland
De doelgroep bestaat uit ondernemers in Nederland met 1 t/m 249 werkzame 
personen, die (mede) eigenaar zijn of een bestuursfunctie bekleden. Indien in het 
rapport gesproken wordt over ‘ondernemers’ dan gaat het over deze totale groep.

• In het rapport wordt regelmatig een uitsplitsing gemaakt naar bedrijfsgrootte op basis 
van het aantal werkzame personen (wp). Indien gesproken wordt over zzp dan wordt 
daarmee de volgende groep bedoeld: ondernemers die hebben aangegeven dat er 
sprake is van 1 werkzame persoon (zijzelf). Deze groep bestaat voor 90% uit 
eenmanszaken, de overige 10% bestaat voornamelijk uit bedrijven met een besloten 
vennootschap (bv). 

• De steekproef is gewogen naar verhouding in de populatie 
Om een representatieve weergave van de ondernemerspopulatie in Nederland te 
geven, zijn de resultaten gewogen naar het kenmerk bedrijfsgrootte.

→ De verdeling zzp – mkb is ongeveer 70%/30%. Hierdoor vertonen de resultaten van 
zzp’ers een sterke gelijkenis met het totaalpercentage; zzp’ers bepalen tenslotte 
voor 70% dat totaalpercentage. 

→ Zie bijlage voor meer informatie over verhoudingen naar bedrijfsgrootte 
(populatie en steekproef).

→ Wanneer er in het rapport aantallen worden vermeld, zijn dit de ongewogen 
aantallen. 

Populatie versus steekproef
Leeswijzer
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Leeswijzer
Significante verschillen

• De resultaten in het rapport worden in de basis op 
totaalniveau weergegeven: dit betreft de (gewogen) 
resultaten van ondernemers in Nederland. 

• Wanneer er interessante/relevante verschillen zijn op basis 
van bedrijfsgrootte, zijn deze verschillen visueel weergeven 
of tekstueel beschreven. 

• In het geval van significante verschillen bij percentages staan 
deze weergegeven met één of twee asterisken (* of **): 

o * : significant verschil ten opzichte van één groep 

o **: significant verschil ten opzichte van meerdere groepen

o De percentages die ten opzichte van een ander percentage 
significant verschillen worden cursief weergegeven.
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Gebruik van het Handelsregister & houding ten aanzien van openbaarheid

• Het Handelsregister wordt door een meerderheid van de 
ondernemers gebruikt. Het mkb maakt hiervan vaker gebruik 
dan zzp’ers.

• De frequentie van het gebruik van het Handelsregister ligt 
hoog: een meerderheid gebruikt het Handelsregister elk 
kwartaal of vaker. 

• Ondernemers gebruiken het Handelsregister voornamelijk om 
gegevens van henzelf en anderen te bekijken en te 
controleren (bijvoorbeeld voor rechtszekerheid). 

→ De meest nuttige functies van het Handelsregister vinden 
ondernemers: het inzien van gegevens van andere bedrijven 
en het achterhalen of een zakenpartner bestaat en wie het 
is. Hoe groter het bedrijf, hoe groter men het nut vindt van 
de functies van het Handelsregister.

• Ondernemers zijn verdeeld over hoe zij openbaarheid van 
gegevens ervaren: de meerderheid vindt het (zeer) prettig 
of staat er neutraal tegenover. Een minderheid vindt het 
(zeer) onprettig.

• Ondernemers ervaren de openbaarheid van contactgegevens 
positiever naarmate men vaker gebruik maakt van het 
Handelsregister. Dat betreft relatief vaker mkb’ers. 

• Ondernemers zien graag het vestigingsadres (82%) en 
telefoonnummer (63%) terug in het Handelsregister. Meer 
dan de helft van de ondernemers vindt dat het bedrijfsadres 
altijd openbaar moet zijn, ook als dat het woonadres is. Bij 
voorkeur ook gratis; een kwart vindt dat zowel bedrijfs- als 
persoonsgegevens gratis beschikbaar moeten zijn. Nog eens 
meer dan de helft vindt dat enkel bedrijfsgegevens gratis 
verkrijgbaar moeten zijn (en dus niet de persoonsgegevens). 

Het Handelsregister is een belangrijke bron van 
informatie voor ondernemers. 

De houdingen ten opzichte van de benodigde 
openbaarheid 

van eigen gegevens wisselen sterk.



Conclusie

10

Ondernemers vinden het vervelend om regelmatig benaderd te worden

Ondernemers worden frequent benaderd met commerciële 
aanbiedingen

• Het merendeel van de ondernemers wordt weleens benaderd door 
partijen met een aanbod. Het vaakst door partijen waarmee men geen 
klantrelatie heeft (gehad). 

• Ondernemers vinden de aanbiedingen het minst interessant van 
partijen met wie zij geen klantrelatie hebben (gehad). Circa 60% van 
de ondernemers geeft zelfs aan nooit interessante aanbiedingen te 
ontvangen van deze partijen. Daarnaast zijn het juist deze partijen 
(zonder klantrelatie) waarvan de benaderingsfrequentie het hoogst is: 
40% wekelijks/dagelijks en 26% maandelijks. 

• De ervaren hinder is het grootst bij partijen met wie ondernemers geen 
klantrelatie hebben. Ruim 4 op de 5 ondernemers die benaderd worden 
door partijen zonder klantrelatie geeft aan (voornamelijk) hinder te 
ondervinden.

Ondernemers vinden het vervelend als ze regelmatig aanbiedingen krijgen die ze niet relevant 
vinden

Benadering vooral via telefoon

• Benadering met een (nieuw) aanbod vindt bij 
ongeveer 4 op de 5 ondernemers telefonisch plaats. 
iets meer dan de helft van de ondernemers wordt 
via e-mail benaderd.

• De telefonische benaderingswijze is bij een 
meerderheid niet gewenst. 40% van de 
ondernemers ervaart (heel) veel hinder van deze 
telefonische benadering. 
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Ondernemers willen graag zeggenschap en hechten waarde aan autonomie

Ondernemers willen zeggenschap over waar hun contactgegevens te vinden zijn én wie deze mag 
gebruiken

• Van bijna alle ondernemingen zijn de contactgegevens (online) vindbaar; bij 70% staan deze op een eigen website en bovendien 
ook vaak op social media. Een minderheid (7%) geeft aan dat de contactgegevens van het bedrijf nergens (online) staan; bij 
zzp’ers is dat vaker het geval.

• Een kleine meerderheid van de ondernemers heeft acties ondernomen om contactgegevens af te schermen, bijvoorbeeld een 
registratie in het Bel-me-niet-register.

• De bekendheid van de Non Mailing Indicator (NMI) van KVK is laag. Bovendien is niet altijd duidelijk dat de NMI enkel geldt voor 
adresgegevens en niet voor e-mailadres en/of telefoonnummer. Ongeveer de helft van de bekenden met de NMI heeft deze ook 
geactiveerd; vaak direct bij inschrijven, maar ook regelmatig pas op een later moment.

• Ondernemers hechten waarde aan autonomie: ze willen graag zelf kiezen óf en door wie zij benaderd worden met aanbiedingen. 
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Verschillen in houding ten opzichte van openbaarheid gegevens Handelsregister

Het gebruik & ervaren nut van 
het Handelsregister

Het (al dan niet) in het 
Handelsregister ingeschreven 

staan met woonadres

Benaderingen door partijen 
met aanbiedingen 

• Een meerderheid van de ondernemers maakt gebruik van het Handelsregister. 

• Hoe frequenter ondernemers het Handelsregister gebruiken, of hoe meer functies van 
het Handelsregister zij gebruiken, des te positiever is hun houdingen ten aanzien van 
het Handelsregister. 

• In het Handelsregister staan diverse contactgegevens van bedrijven. Zo ook 
vestigingsadres van de onderneming. Ruim 8 op de 10 ondernemer staan ingeschreven 
met hun woonadres.

• Ondernemers die in het Handelsregister staan ingeschreven met het woonadres staan 
vaker negatief tegenover de openbaarheid van gegevens dan ondernemers bij wie dit 
niet het geval is. 

• Ondernemers worden frequent telefonisch benaderd met aanbiedingen van partijen 
met wie zij al dan niet een klantrelatie hebben. Ondernemers die regelmatig benaderd 
worden door partijen met wie zijn geen klantrelatie hebben (gehad), vinden in 
sterkere mate de openbaarheid van het Handelsregister onprettig. 
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Openbaarheid van het Handelsregister
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• Hoofdstuk 1

Gebruik van het Handelsregister



% Gebruik Handelsregister

69% 
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Een meerderheid van de ondernemers gebruikt het Handelsregister
Het meest wordt het HR geraadpleegd om gegevens te bekijken of te controleren

Vraag: Gebruikt u het Handelsregister weleens? Zo, ja waarvoor? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Basis: allen (n=1.696)

62%

62%

8%

7%

6%

3%

Bekijken of controleren van gegevens van
andere bedrijven (bv. uittreksel, historie,

jaarrekening)

Bekijken of controleren van gegevens van eigen
bedrijf (bv. uittreksel)

Opvragen van adressenbestanden (bv. om
andere ondernemers te kunnen benaderen,

updaten klantenbestand)

Gegevens bekijken om de markt te kunnen
analyseren (bv. waar zit concurrentie, hoe groot

is de doelgroep)

Om gegevens te koppelen aan eigen systemen
(bv. om makkelijker zaken te doen met

zakelijke klanten)

Anders, namelijk…

Deze 69% gebruiken het Handelsregister voor…

zzp 2 – 4 wp 5 – 9 wp 10+ wp

65% ** 77% 83% 87%

o.a. deponeren van jaarrekening, 

nummers te achterhalen, NAW-

gegevens opvragen 

% Gebruik Handelsregister uitgesplitst naar bedrijfsgrootte

Totaal



2%

6%

16%

31%

26%

12%

7%

Dagelijks of meerdere keren per
week

Ongeveer 1 keer per week

Ongeveer 1 keer per maand

Ongeveer 1 keer per kwartaal

Ongeveer 1 keer per jaar

Minder dan 1 keer per jaar

Zelden of nooit

Frequentie van het gebruik van het Handelsregister 
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Het mkb gebruikt het Handelsregister frequenter dan zzp’ers
Meer dan de helft van de ondernemers gebruikt het Handelsregister ieder 
kwartaal of vaker

Vraag: Hoe vaak maakt u gebruik van het Handelsregister?

Basis: allen die het HR gebruiken (n=1.171)

zzp 2 – 4 wp
5 – 9 wp 10+ wp

1% ** 3% 5% 6%

5% 8% 11% 25% **

9% * 4% 6% 2%

15% 20% 15% 21%

31% 30% 29% 27%

27% 24% 23% 14%

13% 11% 10% 4%

% uitgesplitst naar bedrijfsgrootte

Totaal
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De meest nuttige functie van het Handelsregister vinden 
ondernemers het controleren van zakenpartners en inzien gegevens
Hoe groter de organisatie hoe meer functies ondernemers als nuttig ervaren

Vraag: In hoeverre zijn deze functies van het Handelsregister nuttig voor uw onderneming? 

Basis: allen (n=1.696)

13%

12%

20%

18%

19%

13%

16%

15%

25%

34%

28%

34%

31%

36%

32%

46%

39%

34%

21%

15%

Achterhalen of een zakenpartner bestaat en wie dat
is

Gegevens inzien of verzamelen over andere
bedrijven

Niet steeds opnieuw hoeven verstrekken van
gegevens

Analyseren van gegevens van ingeschreven bedrijven

Gebruiken van gegevens voor het werven van
klanten of anderen commerciële doeleinden

Waardering nut functies van het Handelsregister

weet niet geen nut (zeer) klein nut (zeer) groot nut

44%

zzp 2 – 4 wp 5 – 9 wp 10+ wp

15% 16% 12% 31%*

36% 45% * 39% 57%

52% * 49% 64%

20% 21% 23% 31% 

33% 36% 36% 45%

%(zeer) groot nut, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte

Totaal

46%

15%

39%

21%

34%



82%

63%

62%

50%

49%

43%

42%

40%

5%

Vestigingsadres bedrijf

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens over functionarissen en tekenbevoegden

Oprichtingsdatum

Bedrijfshistorie checken

Financiële gegevens

Inzage in structuur van een concern

Weet ik niet

Gegevens die ondernemers zeker willen vinden in het 
Handelsregister
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Ondernemers willen in het Handelsregister 
het vestigingsadres van een onderneming 
zien

Verschillen tussen ondernemers:

• Ondernemers die in het Handelsregister 
niet ingeschreven staan met hun woonadres 
geven vaker aan alle genoemde gegevens in 
te willen zien dan ondernemers die 
ingeschreven staan met hun woonadres.

• Gegevens die momenteel (nog) niet in het 
Handelregister te vinden zijn, maar 
waarvan men dat wel zou willen: 
signalering KVK van een mogelijk 
frauduleus bedrijf (62%) en of er sprake 
is/was van een faillissement (58%).

→Ondernemers met bedrijven als klanten, 
geven vaker dan ondernemers met 
particuliere klanten aan de signalering 
van een frauduleus bedrijf te willen 
zien in het Handelsregister.

Vraag: Stel dat u een bedrijf wilt opzoeken in het Handelsregister. Welke gegevens wilt u dan zeker kunnen vinden in het 
Handelsregister?

Basis: allen (n=1.696)

Twee derde wil ook het telefoonnummer en 
e-mailadres vinden
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• Hoofdstuk 2

Open Data & Privacy
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Bijna 4 op de 10 ondernemers ervaart 
openbaarheid gegevens als prettig
15% van de ondernemers ervaart het als onprettig

Overall beeld van openbaarheid

• Ondernemers zijn verdeeld in houding ten 
aanzien van de openbaarheid van gegevens: een 
meerderheid van de ondernemerspopulatie is 
positief (37%) of neutraal (34%). 15% van de 
ondernemers ervaart de openbaarheid van 
gegevens als (zeer) onprettig.

Verschillen tussen ondernemers 

• De volgende slides gaan verder in op de wijze 
waarop ondernemers openbaarheid ervaren. 
Achtereenvolgens komen voorbij:

→ Toelichting bij houding

→ Verschillen naar bedrijfsgrootte & sector

→ Verschillen naar gebruik van het 
Handelsregister

→ Wel versus niet ingeschreven staan met 
woonadres

Vraag: Hoe ervaart u de openbaarheid van de contactgegevens van u of uw bedrijf in het Handelsregister?

Basis: allen (n=1.696)

7% 31% 34% 9% 6% 13%

Ervaring van openbaarheid van contactgegevens

Zeer prettig Prettig Niet prettig, niet onprettig Onprettig Zeer onprettig Weet ik niet



Openbaarheid gegevens Handelsregister wordt wisselend ervaren
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Het benaderd worden door commerciële partijen is vaak onprettig

• “Ik heb veel last van ongevraagde telefoontjes door 

bedrijven die bestanden bij KVK kopen.”

• “Hierdoor word ik benaderd voor zaken die ik niet nodig 

heb of door mensen met een onduidelijk motief.”

• “(…) ik vind het verplicht doorgeven van het BSN nummer 

om het BTW nummer te bepalen niet acceptabel.”

• “De gegevens kunnen misbruikt worden voor frauduleuze 

praktijken.”

• “Te veel privégegevens die van zzp’er zichtbaar zijn.”

• “Omdat niet alle gegevens openbaar hoeven zijn.”

• “Wij zien niet wie, wat van ons opvraagt.”

• “Uiteraard niet voor potentiële klanten maar wel 

vanwege het feit dat je zo‘n beetje dagelijks gebeld 

wordt door diverse callcenters, bijv. m.b.t. energie.”

• “Het helpt als er objectieve informatie over een bedrijf 

te vinden is.”

• “Transparantie is essentieel in mijn sector.”

• “Ik ben makkelijk te vinden als bedrijf.”

• “Het gaat om zakelijke transparantie, eerlijk en 

duidelijk, zonder misverstanden of persoonlijke 

vooroordelen. Pure feiten die ervoor zorgen dat zaken 

doen juist ethisch verantwoord blijft.”

• “Ik vind het heel fijn dat ik een idee kan krijgen van de 

werkelijke omvang van een bedrijf door even in de 

jaarcijfers te neuzen en dat is mij dat tientje ook wel 

waard.”

• “Hiermee is duidelijk dat wij een eerlijk bedrijf zijn.”

• “Prettig om de juiste gegevens van klanten te hebben.”

Ervaring (zeer) prettig Ervaring (zeer) onprettig

Vraag: Kunt u uw antwoord (op de vraag: Hoe ervaart u de openbaarheid van de contactgegevens van u of uw bedrijf in het Handelsregister?) toelichten? 

Basis: allen (n=1.696)

Toelichting bij ervaring openbaarheid gegevens
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Mkb positiever over openbaarheid gegevens dan zzp’ers
Ondernemers uit zakelijke dienstverlening en detailhandel vinden openbaarheid 
vaker prettig dan ondernemers uit andere sectoren 

Vraag: Hoe ervaart u de openbaarheid van de contactgegevens van u of uw bedrijf in het Handelsregister?

Basis: allen (n=1.696)

Ervaring van openbaarheid van contactgegevens

6%

8%

4%

9%

28%

36% *

42%

44%

34%

35%

35%

33%

11%

7%

4%

4%

7% *

3%

14%

12%

11%

7%

zzp (n=1.007)

 2 t/m 4 (n=409)

 5 t/m 9 (n=171)

 10 t/m 249 (n=109)

Uitgesplitst naar bedrijfsgrootte

Zeer prettig Prettig Niet prettig, niet onprettig Onprettig Zeer onprettig Weet ik niet

10% *

7%

8%

5%

4%

7%

4%

36% * 

38% *

34%

25%

24%

19%

30%

34%

34%

30%

37%

39%

40%

33%

8%

5%

7%

15%

11%

16%

9%

4%

6%

2%

10%

6%

4%

7%

9%

10%

19% * 

8%

17%

14%

17% *

Zakelijke Dienstverlening
(n=399)

Detailhandel (n=156)

Bouw (n=130)

ICT en Media (n=160)

Cultuur, sport en recreatie
(n=102)

Gezondheid (n=140)

Overig (n=609)

Uitgesplitst naar sector
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Gebruikers van het Handelsregister ervaren openbaarheid 
van contactgegevens positiever dan niet-gebruikers
Hoe frequenter men het HR gebruikt, des te positiever zij het ervaren

Vraag: Hoe ervaart u de openbaarheid van de contactgegevens van u of uw bedrijf in het Handelsregister?

Basis: allen (n=1.696)

Ervaring openbaarheid contactgegevens – naar gebruik

9% *

2%

38% *

14%

34%

34%

8%

12%

5%

7%

5%

31%

Gebruikt HR wel (n=1.203)

Gebruikt HR niet (n=493)

Gebruik van het HR

Zeer prettig Prettig Niet prettig, niet onprettig Onprettig Zeer onprettig Weet ik niet

14%

11%

8%

4%

4%

48%

44%

36%

27%

16%

28%

32%

37%

41%

36%

8%

7%

7%

11%

14%

2%

4%

8%

6%

11%

2%

5%

11%

19%

Dagelijks of wekelijks
(n=123)

Elk kwartaal
(n=564)

Jaarlijks
(n=302)

Minder dan 1 keer per jaar
(n=133)

Zelden of nooit
(n=81)

Frequentie gebruik HR



24

Ondernemers ingeschreven in het Handelsregister met woonadres 
ervaren openbaarheid Handelsregister vaker als onprettig
8 op de 10 ondernemers staat met het woonadres ingeschreven 

Vraag: Is het adres waarmee uw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister gelijk aan het adres waar u woont? / Hoe ervaart u de openbaarheid van de contactgegevens van u of uw 
bedrijf in het Handelsregister?

Basis: allen (n=1.696)

% Met woonadres ingeschreven 
in het Handelsregister

zzp 2 – 4 wp 5 – 9 wp 10+ wp

90% ** 63% 46% 38%

% Met woonadres ingeschreven, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte

7%

5%

29%

37% *

34%

36%

10% *

5%

7% * 

3%

13%

14%

Ingeschreven met woonadres

Niet ingeschreven met woonadres

Ervaring openbaarheid contactgegevens, 
uitgesplitst naar inschrijving met woonadres

Zeer prettig Prettig Niet prettig, niet onprettig Onprettig Zeer onprettig Weet ik niet

Totaal

81% 



19%

25%

56%

…dan mag dat adres in het HR niet openbaar zijn

…dan mag dat adres in het HR enkel zichtbaar zijn voor 
overheidsinstanties en justitie

…dan moet dat adres in het HR wel openbaar zijn 

Wanneer een bedrijf staat ingeschreven op een woonadres,….
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Bedrijfsadres moet openbaar, ook als het een woonadres is
56% vind dat het adres openbaar moet zijn

Vraag: In het HR is het adres te vinden waarmee een bedrijf staat ingeschreven. Dat kan ik een aantal gevallen gelijk zijn aan het adres waar men woont. 
Met welke uitspraak bent u het (meest) eens? Wanneer een bedrijf staat ingeschreven op het woonadres,….. 

Basis: allen (n=1.696)



Zzp’ers zijn minder vaak voorstander van 
volledige openbaarheid

• Een meerderheid van de ondernemers 
vindt dat de adresgegevens van een 
bedrijf openbaar moeten zijn. 

• Mkb’ers, in het bijzonder de groep van 2-
4 werkzame personen, zijn vaker van 
mening dat gegevens openbaar moeten 
zijn.

• Ondernemers die niet ingeschreven staan 
met hun woonadres, zijn vaker van 
mening dat woonadres openbaar moet 
zijn (vergeleken met ondernemers die 
wel staan ingeschreven met hun 
woonadres).

Vraag: In het HR is het adres te vinden waarmee een bedrijf staat ingeschreven. Dat kan ik een aantal gevallen gelijk zijn aan het 
adres waar men woont. Met welke uitspraak bent u het (meest) eens? Wanneer een bedrijf staat ingeschreven op het 
woonadres,…

Basis: allen (n=1.696)
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19%

20%

16%

17%

26%

20%

16%

25% *

27% *

17%

21%

30%

26% *

20%

56%

53%

67% **

62%

44%

54%

64% *

Totaal

zzp

 2 t/m 4

 5 t/m 9

 10 t/m 249

ingeschreven met woonadres

niet ingeschreven met woonadres

Wanneer een bedrijf ingeschreven staat op een 
woonadres,…

…dan mag dat adres niet openbaar zijn 
…dan mag dat adres enkel zichtbaar zijn voor overheidsinstanties en justitie
…dan moet dat adres wel openbaar zijn



26%

55%

19%

Alle gegevens uit het Handelsregister moeten gratis
verkrijgbaar zijn: zowel bedrijfsgegevens als

persoonsgegevens

Alleen bedrijfsgegevens, en géén persoonsgegevens,
moeten gratis verkrijgbaar zijn

Gegevens uit het Handelsregister moeten niet gratis
verkrijgbaar zijn

In hoeverre moeten gegevens uit het Handelsregister gratis 
verkrijgbaar zijn? 

Een meerderheid vindt dat enkel bedrijfsgegevens gratis 
verkrijgbaar moeten zijn

27

Een kwart wil dat alle gegevens gratis verkrijgbaar zijn

zzp 2 – 4 wp 5 – 9 wp 10+ wp

23% 33% * 33% 34%

58% * 50% 48% 44%

19% 17% 19% 21%

Vraag: Met welke uitspraak bent u het (meest) eens?

Basis: allen (n=1.696)

% uitgesplitst naar bedrijfsgrootte

Totaal
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• Hoofdstuk 3

Datagebruik 



% ondernemers dat weleens benaderd wordt 
door partijen met een aanbieding

29

Grote meerderheid ondernemers wordt benaderd door partijen die 
hen een aanbieding willen doen 
40% van ondernemers geeft aan dagelijks of wekelijks benaderd te worden

Vraag: Hoe vaak wordt u of uw bedrijf benaderd door partijen? (excl. weet niet)

Basis: allen (1.696)

Totaal

92% 

40%

17%

32%

Alle partijen

Partijen met wie men een
klantrelatie heeft of had

Partijen met wie men geen
klantrelatie heeft

Frequentie benadering door partijen 
(% dagelijks of wekelijks benaderd)

39% van 

alle zzp'ers



40%

8%

23%

26%

20%

25%

20%

27%

22%

15%

45%

30%

Indien wel benaderd: hoe vaak? 

Dagelijks of wekelijks Elke maand Elk kwartaal Jaarlijks of minder vaak
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Ondernemers worden frequent benaderd met ‘direct marketing’
Men wordt het meest frequent benaderd door partijen waarmee men geen
klantrelatie heeft (gehad)

Vraag: Hoe vaak wordt u of uw bedrijf ongeveer benaderd door partijen omdat ze u een (nieuw) aanbod willen doen? Dit kan bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, post, etc.

Basis: allen (n=1.696)

6%

9%

8%

12%

26%

23%

81%

65%

69%

Partijen met wie men geen klantrelatie
heeft

Partijen waarmee men in het verleden
een klantrelatie had

Partijen waar men een klantrelatie mee
heeft

Wordt u benaderd? 

Weet niet Niet benaderd Wel benaderd



31Vraag: U heeft aangegeven dat u of uw bedrijf weleens benaderd wordt door partijen die met u in contact willen komen om u een (nieuw) aanbod te doen. In hoeverre zijn de aanbiedingen 
die u ontvangt (mogelijk) interessant voor uw bedrijf? 

Basis: allen die ten minste 1 keer per jaar benaderd worden door partijen met een (nieuw) aanbod (n=1.026 | 894 | 1.296)

Met klantrelatie

Klantrelatie in het 

verleden

Geen klantrelatie

58%

50%

75%

% 1 keer per jaar 

of vaker benaderd
In hoeverre zijn aanbiedingen interessant?Type klantrelatie

5% 16% 23% 43% 11% 2%

2% 8% 17% 52% 19% 2%

1% 3% 7% 29% 59% 2%

Altijd Vaak Regelmatig Soms Nooit Weet ik niet

Afhankelijk van het type klantrelatie zijn aanbiedingen interessant
Aanbiedingen van partijen waarmee geen klantrelatie is (geweest) zijn zelden 
interessant: 59% zegt dat deze nooit interessant zijn



32Vraag: In hoeverre ervaart u in het algemeen hinder of profijt van partijen die met u in contact willen komen omdat ze u een (nieuw) aanbod willen doen? 

Basis: allen die ten minste 1 keer per jaar benaderd worden door partijen met een (nieuw) aanbod (n=1.026 | 894 | 1.296)

Met klantrelatie

Klantrelatie in het 

verleden

Geen klantrelatie

In hoeverre ervaart u profijt of hinder door benaderd te worden?Type klantrelatie

12% 29% 30% 18% 8% 3%

De ervaren hinder is het grootst van partijen zonder klantrelatie
Het meeste profijt heeft men van aanbiedingen van partijen met klantrelatie

6% 18% 32% 27% 13% 4%

0% 4% 12% 31% 50% 2%

Enkel profijt Meer profijt dan hinder Evenveel profijt als hinder Meer hinder dan profijt Enkel hinder Weet ik niet



1%

1%

8%

17%

57%

78%

Weet ik niet

Ander kanaal

Social media (Facebook, LinkedIn,
etc.)

Adres (post of bezoek)

E-mail

Telefoon (bellen of berichten)

Wijze van benadering 
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Ondernemers worden het meest via de telefoon benaderd 
Ook e-mail is een veelvuldig ingezet kanaal bij benadering

Vraag: Via welke kanalen wordt u of uw bedrijf het meest benaderd door partijen die met u in 
contact willen komen omdat ze u een (nieuw) aanbod willen doen?

Basis: allen die jaarlijks te maken hebben met benadering voor (nieuwe) aanbiedingen (n=1.415)

Voor 62% is dit nummer 

(ook) voor privé gebruik

Vraag: In hoeverre ervaart u hinder doordat u benaderd wordt via [{kanaal}]?

Basis: allen die benaderd worden via kanaal

30%

9%

6%

4%

32%

18%

12%

16%

27%

37%

35%

32%

8%

26%

31%

26%

3%

10%

16%

20% 1%

Telefonisch
(n=1.089)

E-mail
(n=826)

Adres
(n=241)

Social Media
(n=111)

Mate van hinder – per kanaal

Heel veel Veel Engszins Weinig Heel weinig of niet Weet ik niet

Overall heeft 40% van alle

ondernemers (heel) veel hinder van 

telefonische benadering
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Ondernemers plaatsen telefonische benadering bovenaan de lijst 
van kanalen via welke zij niet benaderd willen worden
Een kleine groep vindt benadering via geen van deze kanalen een bezwaar

12%

3%

3%

17%

36%

36%

63%

Geen manieren waarop ik absoluut niet benaderd wil
worden

Weet ik niet

Anders

E-mail

Social Media

Adres

Telefonisch

Via welke kanalen wil men niet benaderd worden? 

Vraag: Via welke kanalen wilt u absoluut niet benaderd worden door partijen die met u in contact willen komen omdat ze u een (nieuw) aanbod willen doen?

Basis: allen (n=1.696)
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• Hoofdstuk 4

Gedrag & Voorkeuren gebruikers



13%

53%

9%

24%

Nu minder vaak dan
voorheen

Even vaak Nu vaker dan
voorheen

Weet ik (nog) niet

In welke mate wordt u sinds invoering van AVG 
benaderd door partijen? 

36

De impact van de AVG op de 
ondernemers is nog niet duidelijk
Men wordt evenveel benaderd als vóór de AVG

Meerderheid van de ondernemers merkt 
geen verschil sinds invoering AVG

• 53% van de ondernemers geeft aan op dit moment 
nog net zo veel benaderd te worden door partijen 
die hen een aanbieding willen doen als vóór de in 
werking tredende AVG (25 mei jl.).

• 24% van de ondernemers kan nog niet aangeven of 
zij meer of minder benaderd worden door 
commerciële partijen.

Vraag: Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. (…) In welke mate wordt u of uw bedrijf sinds de ingang van de 
AVG benaderd door partijen die met u in contact willen komen omdat ze u een (nieuw) aanbod willen doen?

Basis: allen (n=1.969)



4%

7%

6%

7%

11%

14%

32%

36%

38%

70%

Weet ik niet

Nergens te vinden / heb ik niet

Andere plek, waar ik zelf wel om heb gevraagd

Andere plek, waar ik zelf niet om heb gevraagd

Ander social media kanaal

Andermans website op eigen verzoek

(Online) telefoongids of gouden gids

Eigen Facebook pagina

Eigen LInkedIn pagina

Eigen (bedrijfs)website

Vindbaarheid contactgegevens bedrijf

37

De contactgegevens van vrijwel alle ondernemingen zijn (online) 
te vinden, met name op eigen website en via social media

• Het aandeel ondernemers dat geen contactgegevens openbaar heeft is het grootst onder zzp’ers (9% vs. 2% van het mkb)

Vraag: Op welke plekken zijn de contactgegevens van uw bedrijf te vinden (e-mail, telefoonnummer, adres)?

Basis: allen (n=1.696)

o.a.: website branche- of 

ondernemingsvereniging, (online) advertenties, 

via sponsoring, KVK/ Handelsregister, bij 

zorgverzekeraar(s)

o.a.: informatieve websites (o.a. drimble.nl / 

openingstijden.nl), gegevensleveranciers, KVK/ 

Handelsregister, branche-websites. 
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Ruim de helft van de ondernemers schermt gegevens bewust af
Het bel-me-niet-register wordt het vaakst aangegeven als ondernomen actie

Vraag: Heeft u acties ondernomen of instellingen aangepast zodat de contactgegevens van u of uw bedrijf worden afgeschermd? Zo ja, welke? 

Basis: allen (n=1.696)

74%

40%

24%

10%

5%

5%

2%

7%

Ik heb een registratie in het Bel-me-niet-
register

Ik heb een JA/NEE sticker op de brievenbus

Ik heb mijn Facebook niet openbaar ingesteld

Ik vermeld mijn contactgegevens niet op mijn
website

Ik heb mijn woonadres laten afschermen in
het Handelsregister

Ik heb een geheim telefoonnummer

Ik heb een geheim woonadres (af laten
schermen bij de gemeente)

Andere manier

Deze 58% hebben de volgende acties ondernomen:….

Ja,
58%

Nee, 
39%

Weet ik niet, 
3%

% ondernemers die acties 
hebben ondernomen om 
contactgegevens af te 

schermen

o.a.: specifieke contactgegevens 

worden niet gepubliceerd (bijv. 

adres), aangemeld bij postfilter 

Totaal

58% 



12%
16%

73%

Ja, en ik wist dat dit
alleen voor post en

bezoek aan de deur geldt

Ja, maar ik dacht dat dit
óók voor e-mailadres

en/of telefoonnummer
zou gelden

Nee, deze mogelijkheid
ken ik niet

Bekendheid met werking NMI

De bekendheid van ondernemers 
met de NMI is zeer laag
Slechts 12% kent de (juiste) werking

Vraag: Bent u bekend met deze mogelijkheid om de NMI te activeren bij KVK?

Basis: allen (n=1.696)

De Non Mailing Indicator 

• Ondernemers kunnen bij het Handelsregister de Non Mailing 
Indicator (NMI) activeren. Ondernemers geven hiermee aan dat 
de adresgegevens niet gebruikt mogen worden door partijen die 
met hen in contact willen komen met ongevraagde postreclame 
en bezoek aan de deur. 

• De NMI geldt niet voor andere gegevens, zoals e-mailadres, 
en/of telefoonnummer. 

39
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Meer dan de helft van de ondernemers die bekend is met NMI heeft 
deze ook geactiveerd
20% heeft de indicator niet geactiveerd en bijna een kwart weet het niet

• Zzp’ers activeren vaker direct bij inschrijving de NMI dan het mkb (46% versus 26%)

Vraag: Heeft u deze Non Mailing Indicator bij KVK geactiveerd?

Basis: allen bekend met de NMI (n=475)

40%

17%

11%

9%

24%

Ja, ik heb dat aangegeven bij de
inschrijving van mijn bedrijf

Ja, ik heb dat aangegeven op een
later moment (ná de inschrijving)

Nee, ik wil geen gebruik maken van
deze mogelijkheid; mijn bedrijf wil

wél bezoek aan de deur of…

Nee, omdat…

Ik weet niet of ik dat wel of niet heb
aangegeven bij KVK

Heeft u de Non Mailing Indicator geactiveerd?

Redenen om NMI niet te activeren
• “Ik dacht dat het alleen klanten zou opleveren, maar 

het blijkt andersom te zijn.”

• “Nog niet aan toegekomen.”

• “Ik ben een startende ondernemer, dus wil het niet 

meteen afketsen. Het kan zijn dat ik door ervaring er 

toch achter kom dat ik veel wordt “lastiggevallen”, dan 

zal ik overwegen om de NMI toch te activeren.”

• “Heb geen problemen met post, wel met bezoek.”

• “Wie weet zit er toch eens iets bij dat wel interessant is 

voor de koers van mijn leven, zowel privé als zakelijk.”

• “De irritatiefactor is kennelijk tot nu toe nog niet hoog 

genoeg geweest om tot dit besluit over te gaan.”

• “Ik heb hier een keer naar gezocht om dit te regelen, 

maar niet kunnen vinden.”



Ruim een derde van de ondernemers met een geactiveerde NMI 
geeft aan géén ongevraagde post of bezoek te ontvangen
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Impact van activering NMI - totaal

Ik ontvang…

41% *

41%

8%

5%

5%

28%

52%

15%

1%

5%

...geen ongevraagde
postreclame of bezoek

aan de deur

...soms ongevraagde
postreclame of bezoek

aan de deur

...regelmatig
ongevraagde

postreclame of bezoek…

...vaak ongevraagde
postreclame of bezoek

aan de deur

weet ik niet

Aangegeven bij inschrijving (n=176)
Aangegeven ná inschrijving (n=92)

Vraag: U heeft de NMI geactiveerd (…). Hoe ervaart u dit in de praktijk? Ik ontvang…

Basis: allen die de NMI geactiveerd hebben (n=268) 

37%

44%

10%

4%

5%

...geen ongevraagde
postreclame of bezoek aan

de deur

...soms ongevraagde
postreclame of bezoek aan

de deur

...regelmatig ongevraagde
postreclame of bezoek aan

de deur

...vaak ongevraagde
postreclame of bezoek aan

de deur

weet ik niet

& uitgesplitst naar moment van activeren NMI

Ik ontvang…

→ Ondernemers die bij inschrijving NMI hebben geactiveerd ontvangen vaker geen ongevraagd postreclame of bezoek, dan ondernemers 
die de NMI later activeren.



67%

26%

8%

Mijn contactgegevens in het 
Handelsregister mogen… 

...niet door anderen gebruikt worden, tenzij ik aangeef dat
dat wél mag

...mogen wel door anderen gebruikt worden, tenzij ik
actief aangeef dat dat niet mag

Weet ik niet
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Ondernemers hechten waarde aan het zelf kunnen kiezen of zij 
benaderd mogen worden door partijen

Vraag: Welke van deze mogelijkheden heeft uw voorkeur?

Basis: allen (n = 1.696)

Vraag: In hoeverre bent u het eens met de stellingen?

Basis: allen (n=1.696)

26%

30%

22%

23%

47%

45%

28%

12%

18%

16%

4%

7%

4%

3%

4%

3%

4%

5%

Gegevens uit het HR mogen op geen enkele
manier gebruikt worden door partijen om met

mij in contact te komen voor een
(commercieel) aanbod

Ik wil per kanaal kunnen aangeven of ik wel of
niet benaderd wil worden door partijen die
met mij in contact willen komen voor een

(commercieel) aanbod

Ik wil per sector of branche kunnen aangeven
of partijen die daarin werkzaam zijn, mij wel

of niet mogen benaderen voor een
(commercieel) aanbod

Voorkeuren t.a.v. benadering door partijen met een 
(commercieel) aanbod

Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Zeer mee oneens Weet ik niet
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Ondernemers staan positief tegenover uitbreiding van mogelijkheden 
om meer controle te hebben over gebruik gegevens

Vraagstelling: Er zou een register moeten komen waarin ik kan 
aangeven dat ik op geen enkele manier benaderd wil worden 
voor een (commercieel) aanbod (een soort ‘benader-me-niet-
register’.

Basis: allen (n=1.696)

75%

77% *

69%

totaal

zzp

mkb

Voorstander benader me niet 
register

Vraagstelling: KVK zou een geschikte instantie zijn om te 
registeren of ik wel of geen toestemming geef om benaderd te 
worden voor (commerciële) aanbiedingen via mijn adres, 
telefonisch en/of e-mailadres.

Basis: allen (n=1.696)

Vraagstelling: Als ik bij KVK aangeef of ik wel of niet benaderd 
wil worden door andere partijen voor een (commercieel) 
aanbod, dan moeten deze partijen wettelijk verplicht worden 
om zich er aan te houden. 

Basis: allen (n=1.696)

Houding ondernemers t.a.v. uitbreiding controle gebruik gegevens

% helemaal mee eens + % mee eens 

80%

82% *

75%

totaal

zzp

mkb

KVK is geschikte instantie 
registreren toestemming

88%

90% *

83%

totaal

zzp

mkb

Naleving 
benaderingsvoorkeur moet 

wettelijk zijn geregeld

Zzp’ers zijn op alle vlakken sterker positief dan mkb



Bijlagen
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Onderzoeksverantwoording

Methode

CAWI-online 
onderzoek

35 vragen

Gemiddelde 
invulduur: 8 
minuten

Doelgroep
& steekproef

Ondernemers 

n=1.646

Steekproefbron: 
zie volgende slide

Gewogen naar 
bedrijfsgrootte

Veldwerk

Van 28-9 tot 
18-10-2018

± 40% respons
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Toelichting Steekproefbron
Met twee steekproefbronnen naar 
één totaalweergave

• Voor het onderzoek zijn er twee steekproefbronnen 
geraadpleegd: 

→ Het KVK Ondernemerspanel; 

→ Een steekproef van ondernemers uit een extern panel. 

• In de resultaten zijn deze groepen samengenomen. Voor 
samenvoeging van de bestanden is er gecontroleerd op 
eventuele verschillen tussen de twee groepen. Hiervan is geen 
sprake. Er is hierbij gecontroleerd op significante verschillen 
in:

→ De verdeling van de bestanden naar werkzame personen en 
sector waarin ondernemer werkzaam is; 

→ Gegeven antwoorden binnen de twee steekproeven. 
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Weegcijfers
Verhouding bedrijfsgrootte

• De verdeling bedrijfsgrootte in de steekproef week af van de 
werkelijke ondernemerspopulatie. De resultaten zijn daarom 
gewogen op bedrijfsgrootte, zodat de verhouding overeenkomt 
met de werkelijke populatie. 

• De resultaten zijn representatief voor de populatie op basis 
van bedrijfsgrootte.

• Onderstaande figuur laat de verdeling naar bedrijfsgrootte 
zien vóór en ná de weging. 

72%

59%

23%

24%

4%

10%

1%

6%

Populatie /
Steekproef
(na weging)

Steekproef
(voor

weging)

Verhouding ondernemers naar bedrijfsgrootte

1 wzp 2 - 4 wzp 5 - 9 wzp 10 - 249 wzp



Voor vragen: pers@kvk.nl
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Onderzoek door MWM2 uitgevoerd in opdracht van KVK

Datum: november 2018


