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GEGEVENSBESCHERMING

Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het 
voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 

besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, de Franse en de Duitse taal op de website van de 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 390/02)

1. Inleiding

1.1. Raadpleging van de EDPS

1. Op 9 april 2014 heeft de Commissie een voorstel vastgesteld voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad inzake besloten eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (hierna „het voorstel” 
genoemd) (1). De Commissie heeft het voorstel op dezelfde dag naar de EDPS gestuurd ter raadpleging.

1.2. Doelstelling en toepassingsgebied van het voorstel

2. Het algemene doel van het voorstel is „het vereenvoudigen van de oprichting van bedrijven in het buitenland door 
potentiële oprichters van ondernemingen, met name in het mkb”. Tegen deze achtergrond wordt met dit voorstel 
beoogd „de voorwaarden voor de oprichting en de werking van besloten eenpersoonsvennootschappen met 
beperkte aansprakelijkheid te harmoniseren”. Het voorstel voorziet in „de mogelijkheid van online-inschrijving, met 
het standaardmodel voor de statuten, een minimumkapitaalvereiste van 1 EUR, een balanstoets en een solvabili
teitsverklaring”. Teneinde transparantie te helpen waarborgen, wordt in het voorstel ook voorgeschreven dat 
bepaalde gegevens van een eenpersoonsvennnootschap worden bekendgemaakt in een openbaar register (2).

3. Conclusies

— Wij zijn verheugd over de raadpleging van de EDPS over dit voorstel en over het feit dat het voorstel de verzame
ling van gegevens over ongeschiktheidsverklaringen beperkt tot van kracht zijnde ongeschiktheidsverklaringen en 
dat het vermeldt dat informatie-uitwisselingen onder het IMI-systeem zouden kunnen worden uitgevoerd.

— In het onderhavige advies bevelen wij de volgende verdere verbeteringen aan:

— er dient een materiële bepaling of ten minste een overweging te worden toegevoegd om te verwijzen naar de 
van toepassing zijnde gegevensbeschermingswetgeving, waaronder het „nationaal recht ter uitvoering van 
Richtlijn 95/46/EG”;

— in de preambule dient te worden verwezen naar het feit dat de EDPS is geraadpleegd;

— in het voorstel dient meer expliciet te worden aangegeven welke persoonsgegevens mogen worden uitgewis
seld via het IMI, onder meer of er aanvullende informatie over ongeschiktheidsverklaringen kan worden verza
meld.

— in het voorstel zou, in een materiële bepaling, een duidelijkere omschrijving moeten worden opgenomen van 
de documenten die openbaar moeten worden gemaakt, behoudens een zorgvuldige evenredigheidsbeoordeling. 
Ook dient te worden aangegeven dat iedere publicatie gebonden zal zijn aan waarborgen voor de gegevensbe
scherming krachtens het nationale recht;

— voorts dient in het voorstel te worden gespecificeerd dat de op grond van het voorstel openbaar gemaakte 
persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor transparantie- en verantwoordingsdoeleinden en niet mogen 
worden gebruikt voor onverenigbare doeleinden;

(1) COM(2014) 212 final.
(2) Memorie van toelichting, afdelingen 1, 2 en 3.
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— tot slot dient in het voorstel ook te worden voorgeschreven dat de registers/bedrijven technische en organisa
torische maatregelen treffen om de toegankelijkheid van de informatie over personen (zoals enige vennoten of 
vertegenwoordigers) na een bepaalde periode te beperken.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Adjunct-toezichthouder
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