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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift nr. 2198/2013, ingediend door S.E. (Duitse nationaliteit), over de 
tijdelijke inhouding van identiteitsdocumenten

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat het in enkele landen – met name Italië – gebruikelijk is dat 
identiteitsdocumenten gedurende het verblijf op campings of in hotels door de receptie 
worden ingehouden. Indiener verklaart dat deze praktijk de rechten van de houder van het 
document tijdelijk beperkt, aangezien de houder bepaalde rechten die bevestiging van zijn of 
haar identiteit of burgerschap vereisen niet kan uitoefenen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 september 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 216, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

De Commissie is geen enkele wet bekend die Italiaanse hotels of campings zou verplichten tot 
het inhouden van de identiteitsdocumenten van hun gasten. 

Het decreet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 7 januari 2013 verplicht hotels en 
campings ertoe de persoonsgegevens van de personen die in hun accommodatie verblijven, 
aan de politie door te geven.

Voor zover daarbij sprake is van persoonsgegevens in de zin van artikel 2 van Richtlijn 
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95/461, moet bij de verwerking van die gegevens door hotels en campings worden voldaan 
aan de desbetreffende wetgeving van de EU inzake gegevensbescherming. Richtlijn 95/46 
geldt echter niet voor verwerkingsactiviteiten die verband houden met de openbare veiligheid 
of activiteiten van de lidstaat op strafrechtelijk gebied.

Conclusie

De aangehaalde wetgeving en praktijk zijn niet in strijd met het EU-recht inzake vrij verkeer 
en burgerschap.  

Ten aanzien van het aan de politie doorgeven van informatie over gasten die in hotels of op 
campings verblijven, wijst de Commissie erop dat het toezicht op de uitvoering en toepassing 
van de EU-voorschriften inzake gegevensbescherming wordt uitgevoerd door de bevoegde 
nationale toezichthoudende instanties en rechtbanken, hetgeen de bevoegdheden van de 
Commissie als hoedster van de Verdragen onverlet laat. De Commissie is niet bevoegd tot het 
controleren of onderzoeken van de verwerking van persoonsgegevens door particuliere 
entiteiten. 
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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. 31-50.


