Geachte mevrouw Gesthuizen,
Hierbij stuur ik u de reactie van de Kamer van Koophandel op uw wetsvoorstel (TK 20122013, 33712, nrs 2 en 3): een omkering van de bewijslast via het Burgerlijk Wetboek en de
kwalificatie van, kortgezegd, acquisitiefraude als misdrijf in het Wetboek van Strafrecht.
Als Kamer van Koophandel ontvangen wij regelmatig klachten uit het midden- en kleinbedrijf
over misleiding bij het aanbod om bedrijfsgegevens te vermelden in een bedrijvengids of op
internet. De beschrijving die u hierover in uw memorie van toelichting geeft is voor ons dan
ook zeer herkenbaar. Van onze kant zijn wij er scherp op al aan de voorkant, bij de
inschrijving in het Handelsregister, iedere nieuwe ondernemer te waarschuwen tegen de
werkwijze van malafide acquisiteurs. Ook waarschuwen wij hiervoor via onze website. We
zien dat de pagina’s over fraude op www.kvk.nl regelmatig worden bekeken (in 2013
gemiddeld 45 pageviews per dag).
De geraffineerdheid waarmee de praktijken worden uitgevoerd winnen het helaas nog veel te
vaak van de onervarenheid en gebrek aan voldoende juridische kennis van de (startende)
ondernemer. Uit KvK-onderzoek van mei 2012 onder ruim 1.000 ondernemers (Digitaal
Ondernemerspanel) blijkt dat bijna vier op de tien ondernemers al eens slachtoffer is geweest
van (een poging tot) fraude. Twee derde van deze ondernemers geeft aan dat het gaat om
spooknota’s (factuur voor niet geleverde diensten). Ruim de helft noemt acquisitiefraude
(offerte lijkend op factuur). Van de ondernemers die de dupe zijn van fraude heeft een kwart
ook een financiële schade opgelopen. Een achtste meldt zelfs een schade boven de € 1.000.
Uiteraard is dit onderzoek voor u beschikbaar.
Ten aanzien van de inhoud van het wetsvoorstel: dit voorziet in de bescherming van ‘een
ander die handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of organisatie’. Hierbij laat u de
invulling van het begrip ‘bedrijf’ over aan het gewone spraakgebruik. Wij geven u in
overweging in het voorstel op te nemen dat in dit verband wordt aangeknoopt bij het begrip
‘onderneming’ als bedoeld in de Handelsregisterwet en uitgewerkt in lagere regelgeving.
Sinds 2008 is het Handelsregister de authentieke bron van gegevens over ondernemingen in
Nederland en een belangrijke schakel in het stelsel van basisregistraties. De uitgewerkte
definitie van het ondernemingsbegrip in deze wetgeving sluit nauw aan bij de door de
Belastingdienst en CBS gehanteerde definities. Een eenduidige toepassing van het
ondernemingsbegrip kan bijdragen aan betere dienstverlening aan ondernemingen en
vergemakkelijkt het soepel functioneren van de informatiehuishouding van de overheid ten
behoeve van toezicht, opsporing en handhaving.
Wij hopen u met onze reactie van dienst te zijn geweest en hopen dat de verdere behandeling
van het wetsvoorstel een voorspoedig verloop zal kennen.
Ik ben graag bereid om onze reactie toe te lichten. Hiervoor kunt u mij bellen op onderstaand
06-nummer.
Met vriendelijke groeten,
S. Leenders

