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Actualiteiten

Voor de inschrijving in 
het handelsregister is de 

juridische kwalificatie van 
belang. Deze kwalificatie 
is afhankelijk van de feite-
lijke situatie. Veel advocaten 
werken in een ‘kostenmaat-
schap’, dit is geen juridisch 
begrip.
 Advocaten die werkzaam 
zijn in de vorm van een kos-
tenmaatschap werken ofwel 
samen als stille maatschap, 
of als openbare maatschap. 
Is er voor derden een duide-
lijke samenwerking onder 
een gemeenschappelijke 
naam, dan is er veelal sprake 
van een openbare maat-
schap. Is dit niet het geval, 

1 Wet van 22 maart 2007, houdende 
regels omtrent een basisregister 
van ondernemingen en rechtsper-
sonen, Stb. 2007, 153.

dan kan er sprake zijn van 
een stille maatschap. Stille 
maatschappen kunnen 
zich niet inschrijven in het 
handelsregister, omdat zij 
niet voor de buitenwereld 
kenbaar zijn omdat ze niet in 
het openbaar als maatschap 
naar buiten treden. Wel heeft 
een maat van een stille maat-
schap meestal een inschrijf-
plichtige onderneming. Vaak 
zijn dit eenmanszaken. 
 Als u uw maatschap 
inschrijft, zal die worden 
opgenomen als openbare 
maatschap. Als u maat bent 
van een openbare maatschap 
hoeft u zich in de regel niet 
twee keer in te schrijven 
in het handelsregister. De 
inschrijving van de maat-
schap volstaat, tenzij u naast 
de maatschap zelfstandig 
werkzaam bent in een andere 
branche.

• Zie www.kvk.nl voor een volledig 
overzicht van ondernemingen en 
rechtspersonen die zich moeten 
inschrijven in het handelsregister. 

Afscherming
De inschrijving bij de Kamer 
van Koophandel leidt voor 
eenmanszaken en maat-
schappen ook tot de open-
bare vermelding van privé 
adressen. Bij een aantal advo-
caten leeft de vrees voor een 
grotere kans op bedreigin-
gen, juist op hun privéadres. 
Naar aanleiding hiervan 

heeft de Orde getracht bij het 
ministerie van Economische 
Zaken tot een categorale 
uitzondering voor advocaten 
te komen. Het ministerie is 
hiertoe niet bereid gebleken, 
gelet op het doel van de ba-
sisadministratie, en de moge-
lijke precedentwerking.
 Advocaten kunnen indivi-
dueel echter wel een verzoek 
doen tot afscherming van 
hun privé adres. De Orde 
begreep uit overleg met de 
landelijke organisatie van 
Kamers van Koophandel dat 
dit verzoek – op basis van art. 
51 lid 3 Handelsregisterbe-
sluit2 – een goede kans van 
slagen heeft. Daarbij moet 
worden voldaan aan de crite-
ria die in het artikel genoemd 
worden. Zo zal de advocaat 
in kwestie een geheim GBA-
adres (aangevraagd) moeten 
hebben en zijn of haar tele-
foonnummer moet niet ge-
publiceerd zijn. De advocaat 
zal dus zelf alle maatregelen 
genomen moeten hebben 
om de bekendheid van het 
privéadres te verminderen 
en er moet sprake zijn van 
waarschijnlijke dreiging. Bij 
dat laatste valt te denken aan 
de reacties van teleurgestelde 
ex-echtgenoten in een perso-
nen- en familierechtpraktijk 

2 Besluit van 18 juni 2008, houden-
de de vaststelling van een nieuw 
Handelsregisterbesluit 2008, Stb. 
2008, 240.

of van ontslagen werknemers 
in een arbeidsrechtpraktijk.
 Als aan alle voorwaarden 
is voldaan en de waarschijn-
lijke dreiging is beschreven 
zal de Kamer het privé adres 
afschermen waardoor dit 
alleen zichtbaar is voor be-
stuursorganen, advocaten, 
notarissen en deurwaarders.3

• De Kamers van Koophandel heb-
ben een speciaal formulier voor 
verzoeken tot afscherming, dat ook 
van de Orde-site te downloaden is. 

Mocht u bij de afscherming 
problemen ondervinden, 
dan verzoeken wij u dat bij 
ons te melden via helpdesk 
Aadvocatenorde.nl. Samen 
met de landelijke organisatie 
van Kamers van Koophan-
del verwachten wij immers 
dat de genoemde beleids-
uitgangspunten door de 
twaalf Kamers in het land 
consistent zullen worden 
toegepast.

(Robert Sanders,  
beleidsadviseur Orde
Wilma de Smit,  
senior medewerker helpdesk)

3 Als u vindt dat een verzoek om 
afscherming onvoldoende garan-
ties geeft, dan is er vanzelfspre-
kend ook de mogelijkheid uw 
praktijk in de vorm een rechtsper-
soon te gieten, bijvoorbeeld de bv 
of nv.

Door de inwerkingtreding op 

1 juli 2008 van de Handelsre

gisterwet 20071 zijn ook vrije

beroepsbeoefenaren verplicht 

zich in te schrijven in het 

handelsregister van de Kamer 

van Koophandel. Advocaten 

moeten hun eenmanszaken en 

maatschappen voor het einde 

van het jaar inschrijven. 

Berichten van de orde

Inschrijving in handelsregister en 
afscherming privéadressen
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