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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1528/2012, ingediend door Graham Smith (Britse nationaliteit), 
over het uitsluiten van bedrijfsgegevens bij gegevensbescherming

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wil dat in de nieuwe richtlijn betreffende gegevensbescherming B2B-gegevens 
(Business to Business) niet hetzelfde beschermingsniveau genieten als persoonsgegevens. Hij 
verzoekt zelfs dat B2B-gegevens helemaal niet worden opgenomen in de EU-richtlijn 
betreffende gegevensbescherming.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 mei 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 september 2013

Het voorstel van de Commissie voor een algemene verordening gegevensbescherming 
(COM(2012)11 - Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens) beschermt rechtspersonen als zodanig niet, 
aangezien in artikel 1, lid 1, wordt bepaald dat "bij deze verordening bepalingen worden 
vastgesteld betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens" en in 
artikel 1, lid 2, dat "deze verordening de grondrechten en fundamentele vrijheden van 
natuurlijke personen en met name hun recht op de bescherming van persoonsgegevens 
beschermt". 
In de zaken C-92/09 Volker und Markus Schecke GbR en C-93/09 Hartmut Eifert v. Land 
Hessen (arrest van 9 november 2010) heeft het Europees Hof van Justitie vastgesteld dat de 
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term 'persoonlijke levenssfeer' niet eng moet worden uitgelegd en dat "om geen enkele 
principiële reden de beroepsactiviteiten [...] van het begrip 'persoonlijke levenssfeer' kunnen 
worden uitgesloten", hierbij verwijzend naar jurisprudentie van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens (zie onder andere Amann v. Zwitserland, § 65, en Rotaru v. Roemenië, 
§ 43) (punt 59). Het Hof heeft verduidelijkt dat rechtspersonen (zoals bedrijven) enkel een 
beroep kunnen doen op bescherming onder artikel 7 (de eerbiediging van het privé-leven) en 
artikel 8 (de bescherming van persoonsgegevens) van het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie voor zover uit de officiële naam van de rechtspersoon de identiteit van een 
of meer natuurlijke personen blijkt (punt 53).

Conclusie

De Commissie is bijgevolg van mening dat het in dit verzoekschrift aan de orde gestelde 
probleem al volledig behandeld is in het voorstel van de Commissie voor een algemene 
verordening gegevensbescherming.


