
 

FAQ 
 

Onderstaand een overzicht van veelgestelde vragen over de materie hierboven en de 

bijbehorende antwoorden. 

 

- Waarom is er een tariefverhoging? 

o Er is sprake van aanpassing van alle tarieven, voor het eerst na ruim 10 jaar; een 

aantal tarieven gaat omhoog, een aantal omlaag; de wijzigingen pakken 

verschillend uit voor de verschillende in het Handels Register ingeschreven typen 

rechtsvormen. 

 

- Wie heeft dit besloten? 

o De tariefwijzigingen zijn opgenomen in wetswijzigingen; hierover is uiteraard op 

de reguliere wijze besloten in het parlement; 

o Dergelijke wijzigingen worden niet besloten door (het bestuur van) de kamer zelf. 

 

- Wie stelt de tarieven vast? 

o De tarieven van de KvK worden vastgesteld door de Minister van Economische 

Zaken en Klimaat; 

o Dergelijke wijzigingen worden niet besloten door (het bestuur van) de kamer zelf.  

 

- Wie is de toezichthouder van de KvK? 

o Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt toezicht op het 

functioneren van de KvK. 

 

- Hoe was het besluitvormingsproces achter de nieuwe wetgeving? 

o Het Ministerie heeft (vanaf 2015) overlegd met de KvK en lokale 

belanghebbenden over noodzakelijke en gewenste wijzigingen in de wet. Op het 

moment dat concept-teksten beschikbaar waren, heeft weer consultatie 

plaatsgevonden en tenslotte heeft er via internet consultatie plaatsgevonden, 

waar iedereen op kon reageren; 

o Oorspronkelijk was het idee dat deze wetswijzigingen veel eerder ingevoerd 

zouden worden, maar dat heeft vertraging opgelopen doordat andere 

onderwerpen binnen het wetgevingsproces meer prioriteit kregen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Wat gaat de KvK doen met de extra inkomsten? 

o Afhankelijk van hoe de nieuwe situatie in de praktijk financieel echt uitpakt is 

momenteel de verwachting dat de Kamer haar taken kan uitvoeren die de nieuwe 

wet verwacht. 

o  

o Het Ministerie en de KvK willen dat de KvK nog meer volwaardig functioneert en 

met name op het terrein van voorlichting en ondersteuning van ondernemers 

meer kan doen zonder dat daarvoor een jaarlijkse subsidie van het OLB nodig is;  

o In totaliteit verwacht de KvK niet of nauwelijks meer inkomsten te hebben dan nu 

het geval is; uiteraard dient bezien te worden hoe de wijzigingen definitief 

uitpakken; het is sowieso niet de doelstelling dat de KvK ineens veel meer te 

besteden krijgt, daar is geen aanleiding voor. 

 

- Waarom is er een verschil met de andere (Nederlands) Caribische eilanden? 

o De BES eilanden enerzijds en Aruba, Curaçao en Sint Maarten anderzijds hebben 

alle vier hun eigen wet- en regelgeving en dus is er niets te zeggen over de 

verschillen in de wetgeving en hoe dat uitpakt in de tarieven; 

o Het is in elk geval helder dat er grote verschillen zijn in de schaalgrootte op de 

eilanden, hetgeen een (gedeeltelijke) verklaring zou kunnen zijn. 

 

- Waarom is de financiering van de KvK anders dan in Nederland? 

o De wetgeving en de historie zijn zeer verschillend; zo kennen de BES-eilanden 

sinds jaar en dag een gekozen bestuur van de KvK, terwijl dat in Nederland niet 

het geval is; 

o In Nederland is er een aantal jaren geleden voor gekozen om de jaarlijkse bijdrage 

af te schaffen; dit gebeurde ter compensatie van een aantal 

belastingmaatregelen voor ondernemers. Dat speelt op de BES-eilanden niet. In 

Nederland bestaat wel een eenmalige inschrijfvergoeding wanneer een 

organisatie nieuw in het HR wordt ingeschreven. 

 

- Hoe is dit gecommuniceerd aan de ingeschreven organisaties? 

o Sinds begin december 2021 communiceert de KvK via email, persberichten, de 

eigen website en social media over de komende wetswijzigingen. 

 


