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Betreft: Verwarring in de markt rondom handelsnaam Open Nederland
Geachte heer Middendorp,
Open Nederland (KvK 73999393), een vereniging opgericht in 2018, heeft tot doel het bevorderen
van toegang tot informatie, kennis en cultuur welke voor iedereen beschikbaar is en dit
materiaal kan gebruiken, bewerken en delen voor alle doeleinden, hoogstens onderworpen aan
eisen die de herkomst en openheid van het materiaal behouden. De Stichting Open Nederland (KvK
81917503), opgericht in 2021, voert effectief dezelfde handelsnaam, en heeft net als de
vereniging een maatschappelijk doel.
De vereniging gebruikt haar handelsnaam actief in het publieke verkeer. O.a. in contact met
overheden, subsidieaanvragen en opiniërende uitingen. Hierdoor is de kans op verwarring met
uw stichting groot. Wat ons zorgen baart.
Direct na de bekendmaking van de oprichting van de stichting heeft de voorzitter van de
vereniging, Dhr. Van Oorschot, contact opgenomen met Dhr. Middendorp. Dhr. Van Oorschot
heeft hierin zijn zorg geuit over de gekozen naam en de mogelijke verwarring in de markt. Dhr.
Middendorp heeft de vereniging verzekerd dat de naam Open Nederland niet actief gevoerd zal
worden en daardoor niet tot verwarring zou leiden. De naam testenvoortoegang.nl zou namelijk
de in communicatie gehanteerde naam zijn.
Dit is niet waar gebleken. Wij zien advertenties in kranten van de stichting met duidelijke
vermelding van de naam. Ook zien we regelmatig berichten van de pers, columnisten, en sociale
media rondom testen voor toegang waar de naam ‘Open Nederland’ gevoerd wordt. Onze
(bestuurs)leden worden op social media actief geassocieerd met uw stichting, wat schadelijk is
voor hun reputaties.
Dit leidt tot verwarring in de markt. De vereniging merkt een sterke toename van verkeer op
haar website, dat bedoeld is voor testenvoortoegang.nl. Hiermee overschrijden wij snel de
grenzen van onze hostingpakketten, hetgeen aan onze kant tot extra kosten leidt. Bovendien
hindert het bezoekers en webverkeer dat wel voor onze vereniging bedoeld is.
Daarnaast ervaren wij een veelvoud aan telefonische verzoeken van pers, onderwijsinstellingen,
dokterspraktijken en bezorgde burgers. Het te woord staan van al deze verzoeken om uit te
leggen dat men bij een andere organisatie moet zijn met dezelfde naam, kost veel tijd en leidt
eveneens tot het maken van kosten. Kosten die rechtstreeks voortkomen uit de verwarring die
uw communicatie in weerwil van uw eerdere toezegging veroorzaakt.
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Om deze verwarring te verminderen heeft de vereniging van haar kant al enkele stappen gezet.
Zo spelen wij nu een bericht af bij ons telefoonnummer, hebben we een nieuwsartikel op onze
site geplaatst en hebben we een tweet gepind met informatie over het verschil in organisaties.
Namen in het Handelsregister mogen niet tot verwarring leiden. Wij verzoeken u daarom,
vooralsnog amicaal, om in al uw communicatie nadruk te leggen op uw platform
testenvoortoegang.nl en in geen van uw publieke uitingen nog langer de administratieve naam
van uw stichting te voeren. Wij vragen u in uw contact met de pers deze te onmoedigen de naam
‘Stichting Open Nederland’ te gebruiken. Mocht blijken dat de verwarring blijft bestaan dan
verzoeken wij u de naam van uw stichting te wijzigen.
Hoogachtend,
Mr. M. Zeinstra
Vice-voorzitter Open Nederland
085 01 60 418
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