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Geacht heer Blok,
Actal heeft als taakopdracht onder andere de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te
adviseren over de gevolgen van wet- en regelgeving voor de regeldruk naar aanleiding van
signalen uit de samenleving. Wij hebben signalen ontvangen over tegenstrijdige regelgeving
met betrekking tot de plicht om btw-nummers van eenmanszaken op websites te publiceren.
Een onderneming die een eigen website heeft, moet informatie geven over de onderneming
achter de website. De reden daarvoor is dat iedereen daardoor te weten kan komen wat voor
onderneming het is en hoe men in contact kan komen met die onderneming. Daarom is elke
onderneming verplicht om op zijn website zakelijke gegevens te publiceren, zoals het btwnummer.
Voor de meeste ondernemingen is dit geen probleem, maar eigenaren van eenmanszaken
maken bezwaar tegen deze publicatieplicht. Bij eenmanszaken is namelijk het btw-nummer
gebaseerd op het burgerservicenummer (BSN). De verplichting tot openbaarmaking van het
btw-nummer betekent dus een verplichting tot openbaarmaking van het BSN. Dit lijkt niet in
overeenstemming te zijn met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet
algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb).
Een voor de hand oplossing lijkt te zijn om de btw-nummers van eenmanszaken zodanig vorm
te geven dat daar geen BSN meer uit valt op te maken. Uit gesprekken die wij met de
Belastingdienst hebben gevoerd, is echter gebleken dat dit een grote en prohibitieve impact
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heeft op de continuïteit van de uitvoeringsprocessen bij deze dienst. Bovendien heeft een
wijziging van btw-nummers negatieve gevolgen voor de regeldruk van eenmanszaken en van
hun zakelijke relaties. De eenmanszaken moeten hun nieuwe btw-nummers namelijk wijzigen
en deze wijziging naar hun zakenpartners communiceren. En die zakenpartners moeten de
verandering van btw-nummers in hun administraties verwerken.
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Een minder belastend alternatief is als de eenmanszaken worden uitgezonderd van de plicht tot
bekendmaken. De onderneming achter de website kan op basis van andere informatie (zoals
het KvK-nummer) worden gevonden. En de zakelijke relaties van de eenmanszaak krijgen het
btw-nummer met de factuur.
Wij adviseren om aan Artikel 15.d lid 1.f BW op de plicht om btw-nummers gemakkelijk,
rechtstreeks en permanent toegankelijk te maken, een uitzondering te maken voor btwnummers die zijn gebaseerd op een BSN.
Wij sturen wij een afschrift van dit advies naar de ministers van Economische Zaken en
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en naar de staatssecretaris van Financiën, de
Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Consument en Markt.
Wij vertrouwen erop u met deze reactie van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,

w.g.

J. ten Hoopen
Voorzitter

R.W. van Zijp
Secretaris
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