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Betreft: Verzoekschrift 1325/2011 ingediend door P.R. (Italiaanse nationaliteit), over 
schending van het recht op bescherming van persoonsgegevens in de registers van 
de Italiaanse kamers van koophandel

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener benadrukt in zijn verzoekschrift dat het bij Italiaanse banken gebruikelijk is om de 
openbare registers van de kamer van koophandel te raadplegen en op grond daarvan te 
beslissen of aan burgers of ondernemingen krediet wordt verstrekt. Wanneer uit de registers 
van de kamers van koophandel eventuele betrokkenheid van deze burgers of ondernemingen 
bij een faillissement blijkt, wordt kredietverlening stelselmatig geweigerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 21 maart 2012. De Commissie is overeenkomstig artikel 202, lid 6, 
van het Reglement om inlichtingen verzocht.

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Indiener geeft aan hoe moeilijk het voor hem is om bij een Italiaanse bank een hypotheek te 
krijgen, omdat in het register van een kamer van koophandel melding wordt gemaakt van het 
feit dat hij in 2004 betrokkene was in een faillissementsprocedure. Indiener vermeldt dat 
Italiaanse banken, alvorens zij beslissen of zij al dan niet een lening verstrekken, systematisch 
de openbare registers van de Italiaanse kamers van koophandel raadplegen. Als in een register 
melding wordt gemaakt van betrokkenheid van een klant bij een faillissementsprocedure 
weigeren banken op grond daarvan stelselmatig een lening te verstrekken. Indiener is van 
oordeel dat de kamers van koophandel de Italiaanse wetgeving niet respecteren omdat zij, 
ondanks een uitspraak van het constitutionele hof waarin een aantal bepalingen van het 
nationale insolventierecht ongrondwettig werd verklaard, doorgaan met het vastleggen en 
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vrijgeven van deze informatie. De verwerking van deze informatie zou voorts in strijd zijn 
met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op bescherming 
van persoonsgegevens. 

Richtlijn 95/46/EG1 bevat het rechtskader voor de verwerking van persoonsgegevens in alle 
lidstaten. In deze richtlijn zijn de beginselen neergelegd waaraan een verwerkingsactiviteit 
moet voldoen om wettig te zijn. Gegevens moeten eerlijk en rechtmatig worden verwerkt, 
moeten voor gerechtvaardigde, welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doeleinden worden 
verkregen, moeten toereikend, ter zake dienend en nauwkeurig zijn, moeten met de 
doeleinden stroken en regelmatig worden bijgewerkt en mogen niet langer worden bewaard 
dan noodzakelijk is2. Verwerking van gegevens is slechts mogelijk in de in artikel 7 
genoemde gevallen. Voorts worden in deze richtlijn de rechten vastgelegd van personen van 
wie persoonsgegevens worden verwerkt, teneinde het grondrecht op bescherming van 
persoonsgegevens te waarborgen. Deze rechten zijn met name het recht om te worden 
ingelicht over verwerking van gegevens, het recht op toegang tot persoonsgegevens, het recht 
op rectificatie, uitwissing of afscherming van onjuiste gegevens of gegevens waarvan de 
verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van de richtlijn, en het recht op 
schadevergoeding voor schade ten gevolge van onrechtmatige verwerking van gegevens. De 
richtlijn moet door de lidstaten worden omgezet in nationaal recht. Ook moeten de lidstaten 
een of meer onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten (autoriteiten voor de 
gegevensbescherming) in het leven roepen die worden belast met het toezicht op de 
toepassing op hun grondgebied van de ter uitvoering van de richtlijn door de lidstaten 
vastgestelde bepalingen. De autoriteiten voor de gegevensbescherming zijn ook bevoegd 
kennis te nemen van klachten aangaande de verwerking van persoonsgegevens die door een 
betrokkene zijn ingediend. De betrokkene moet worden ingelicht over de afhandeling van de 
klacht. Bovendien is in de richtlijn vastgelegd dat een ieder zich tot de rechter kan wenden 
wanneer zijn recht op bescherming van persoonsgegevens wordt geschonden. 
In onderhavig geval zijn de hypotheekaanvragen van indiener vermoedelijk afgewezen omdat 
de banken het openbaar register van de kamer van koophandel hebben geraadpleegd waarin 
informatie is opgenomen over de betrokkenheid van personen bij insolventieprocedures, een 
en ander in strijd met het arrest van het Italiaanse constitutionele hof uit 2008, dat aansloot op 
de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 23 maart 20063 en 
waarin de bepalingen van de nationale wet inzake insolventie in strijd met artikel 8 van het 
EVRM werden verklaard. (In deze bepalingen is neergelegd dat de beperking van de 
handelingsbevoegdheid van personen die betrokken zijn bij een insolventieprocedure ook na 
deze procedure nog geldt.) 

De Italiaanse wet op de gegevensbescherming is van toepassing op de Italiaanse kamers van 
koophandel en op Italiaanse kredietinstellingen4. Zoals hierboven reeds vermeld kan de 
rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend gevormd worden door 

                                               
1 Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens; PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
2 Richtlijn 95/46/EG, artikel 6. 
3 Zaak 77962, Vitiello/Italië. 
4 Codice in Materia di protezione dei dati personali. 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+
materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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de in de nationale wetgeving tot uitvoering van artikel 7 van Richtlijn 95/46/EG vastgestelde 
bepalingen. Persoonsgegevens moeten verder juist, nauwkeurig en actueel zijn.  Bovendien 
moeten banken aan betrokkenen alle in artikel 10 van de richtlijn genoemde informatie 
verstrekken. 

De Italiaanse autoriteit voor gegevensbescherming (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) heeft een aantal besluiten vastgesteld met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens met het oog op de beoordeling van de kredietwaardigheid van klanten en 
met betrekking tot de verstrekking van handelsinlichtingen. 

Het zijn de nationale autoriteiten, met name de nationale autoriteit voor gegevensbescherming 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), die ongeacht de uitspraak van het 
constitutionele hof de bevoegdheid hebben om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van 
de verwerking van de persoonsgegevens van indiener door de kamer van koophandel of door 
andere instellingen die handelsinlichtingen verstrekken, zoals banken of ondernemingen. Zij 
zijn het die bevoegd zijn om passende maatregelen te treffen om de eerbiediging van de 
nationale wetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen. 
Om zijn recht op bescherming van persoonsgegevens te laten gelden, had indiener derhalve 
een klacht kunnen indienen bij de Italiaanse Garante of zich tot de Italiaanse rechter kunnen 
wenden. 

Onverminderd de bevoegdheden van de Commissie als hoedster van de Verdragen (artikel 
258 van het Verdrag) valt het toezicht op en de handhaving van wetgeving inzake 
gegevensbescherming in de lidstaten onder de bevoegdheid van de nationale autoriteiten, in 
het bijzonder de autoriteiten voor het toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. De 
Europese Commissie is niet bevoegd om de rechtmatigheid van de verwerking van gegevens 
door instanties of organisaties te toetsen of om mogelijke gevallen van niet-naleving van 
wetgeving te onderzoeken of sancties op te leggen.

Indiener kan zijn zaak voorleggen aan de bevoegde autoriteit voor het toezicht op de 
bescherming van persoonsgegevens in Italië (Garante per la Protezione dei Dati Personali) om 
de eerbiediging van zijn recht op bescherming van zijn persoonsgegevens te waarborgen. 
Indiener kan zich daarvoor wenden tot: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 Rome
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

e-mail: garante@garanteprivacy.it

Hij kan zich tevens tot de Italiaanse rechter wenden om de rechtmatigheid van de verwerking 
van zijn persoonsgegevens in deze specifieke zaak te waarborgen.


