
 

De Europese Commissie heeft het groenboek: “De koppeling van ondernemingsregis-
ters” uitgebracht op 4 november 2009. De Europese Commissie beschrijft in dit 
groenboek het bestaande kader en onderzoekt verdere maatregelen om de toegang tot 
informatie over ondernemingen in geheel de EU te verbeteren en de richtlijnen ven-
nootschapsrecht doeltreffender toe te passen.  
 
De koppeling van ondernemingsregisters beoogt de Europese Commissie: 
 

1) Het vergemakkelijken van toegang tot informatie, dit vergroot de transparantie 
op de interne markt, verhoogt de bescherming van aandeelhouders en derden 
en helpt het vertrouwen in markten te herstellen.  

2) Samenwerking van ondernemingsregisters in het kader van grensoverschrij-
dende procedures. Grensoverschrijdende samenwerking van ondernemingsre-
gisters wordt expliciet verplicht gesteld door de richtlijn inzake grensover-
schrijdende fusies en het statuut van de Europese vennootschap (SE) en de Eu-
ropese coöperatieve vennootschap (SCE). Bovendien maken de (bij de elfde 
richtlijn vennootschapsrecht (89/666/EEG) ingestelde) openbaarmakingsver-
eisten voor buitenlandse bijkantoren de samenwerking van ondernemingsregis-
ters in de praktijk onontbeerlijk. 

 
In het groenboek wordt ingegaan op de mogelijke opties voor de realisatie van de 
koppeling van ondernemingsregisters. De volgende systemen worden beschreven: het 
European Business Register (EBR), het Business Register Interoperability Throughout 
Europe (BRITE)-project, het e-justitieproject en het informatiesysteem voor de interne 
markt (IMI). 
 
Het EBR is opgestart als een initiatief tussen ondernemingsregisters, momenteel 
combineert het EBR registers uit 18 lidstaten en zes andere Europese jurisdicties. 
Beperking van het EBR zijn het informele karakter van de samenwerking en de be-
perking van de samenwerking tot het vergemakkelijken van het grensoverschrijden-
de toegang tot vennootschapsinformatie. Daarom is het Business Register Interop-
erability Throughout Europe (BRITE)-project gestart. Het BRITE-project was ge-
richt op het ontwikkelen en implementeren van een geavanceerd en innovatief in-
teroperabiliteitsmodel, een ICT-dienstplatform en een managementinstrument voor 
ondernemingsregisters voor interactie in geheel de EU.  
 
Het IMI is een instrument om de administratieve samenwerking tussen de lidstaten 
te verbeteren teneinde de werking van de interne marktwetgeving te verbeteren. Het 
IMI is een door de Commissie beheerde beveiligde webtoepassing.  
 
Het e-justitie- initiatief ten slotte beoogt het ondersteunen van de werkzaamheden 
van de justitiële autoriteiten of de rechtspractici en het vergemakkelijken van de 
toegang van de burgers tot justitiële, juridische informatie. Het meerjarenplan 2009-
2013 voor de Europese e-justitie handelt over de integratie van het EBR in het por-
taal.  
 



 

 

 

 

 
In het groenboek worden de volgende opties onderscheiden voor de koppeling van 
ondernemingsregisters:  
 

1) Gebruik van de resultaten van het BRITE –project.  
 

2) Het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).  
 

3) Een combinatie van optie 1 en optie 2. 
 
Er worden in het groenboek voor- en nadelen beschreven van bovenstaande opties. Bij 
optie 1 wordt vermeld dat het gebruik van de technologieën van dit project alleen op 
contractbasis mogelijk is. Aangezien het gebruik van de desbetreffende diensten vrij-
willig blijft, zullen de kosten van toetreding tot en deelname aan de samenwerking 
afhangen van hetgeen de partijen overeen komen. Momenteel zijn er 18 lidstaten be-
trokken bij een samenwerking in de context van het EBR. De oprichting van een net-
werk zal bijdragen tot de implementatie van de resultaten van het BRITE-project die 
ander veel tijd kan kosten.  
 
Bij optie 2 wordt vermeld dat het voordeel van het IMI ligt in het herbruikbare kader 
voor administratieve samenwerking dat het biedt, het kan de uitvoering van alle inter-
ne marktwetgeving ondersteunen. Een autoriteit hoeft meer één systeem te gebruiken 
en zich maar één keer te registeren. IMI is niet specifiek ontwikkeld voor communica-
tie tussen ondernemingsregisters. Het gebruik van IMI zou van de lidstaten vereisen 
het aanwijzen van bevoegde ondernemingsregisters en de personen die toegangsrecht 
voor het IMI hebben.  
 
Bij optie 3 wordt genoemd dat de ontwikkelde technieken van het BRITE-project spe-
cifiek zijn gericht op de samenwerking van ondernemingsregisters.  Een voordeel van 
het IMI is echter dat alle lidstaten van de EU al aan het systeem deelnemen. Het IMI is 
echter niet bestemd voor de geautomatiseerde gegevensoverdracht die vereist is voor 
de handhaving van de elfde richtlijn vennootschapsrecht (89/666/EEG).  
 
Belanghebbenden worden opgeroepen een voorkeur aan te geven en zich uit te spre-
ken oer nut en noodzaak van een verbeterd netwerk van ondernemingsregisters en 
koppeling van netwerken.  
 
 
 
 


