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Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-524/06 

Heinz Huber / Duitsland 

EEN CENTRAAL REGISTER VOOR BUITENLANDERS MAG ALLEEN 
PERSOONSGEGEVENS BEVATTEN DIE STRIKT NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE 

UITVOERING VAN DE WETGEVING INZAKE HET VERBLIJFSRECHT 

De verwerking en opslag van deze gegevens inzake burgers van de Unie voor 
statistiekdoeleinden of ter bestrijding van de criminaliteit is in strijd met het gemeenschapsrecht 

Op grond van het Duitse recht is een centraal register ingevoerd met bepaalde persoonsgegevens 
inzake buitenlanders die langer dan drie maanden op Duits grondgebied verblijven. Het register 
wordt bijgehouden door het federaal bureau voor migratie en vluchtelingen (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge), dat onder meer ondersteuning verleent aan de overheidsinstanties 
belast met de uitvoering van de vreemdelingen- en asielwetgeving. In het bijzonder wordt het 
register gebruikt voor statistiekdoeleinden en bij de uitoefening door veiligheids- en 
politiepersoneel van opsporings- en onderzoeksbevoegdheden ter zake van strafbare feiten en 
handelingen, die de openbare veiligheid in gevaar brengen. 

De Oostenrijker Huber vestigde zich in 1996 in Duitsland om er te werken als zelfstandig 
verzekeringsagent. Daar hij van mening was dat hij werd gediscrimineerd doordat zijn gegevens 
zich in het centrale register bevinden, met name omdat een dergelijk gegevensbestand voor 
Duitse burgers niet bestaat, verzocht hij verwijdering van deze gegevens. 

De hogere bestuursrechter van de deelstaat Nordrhein-Westfalen (Oberverwaltungsgericht für 
das Land Nordrhein-Westfalen), waar het geschil aanhangig werd gemaakt, vraagt het Hof of de 
verwerking van persoonsgegevens in het centrale register verenigbaar is met het 
gemeenschapsrecht. 

Het Hof stelt allereerst vast dat de betrokken gegevens persoonsgegevens zijn in de zin van de 
richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens.1 Volgens deze richtlijn is de 
verwerking van deze gegevens alleen geoorloofd wanneer zij noodzakelijk is voor de vervulling 

                                                 
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, blz. 31). 



van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het 
openbaar gezag. 

Het Hof herinnert eraan dat het verblijfsrecht van een burger van de Unie op het grondgebied 
van een lidstaat waarvan hij niet de nationaliteit bezit, niet onvoorwaardelijk is, maar kan 
worden gebonden aan beperkingen. Het feit dat een lidstaat beschikt over relevante gegevens en 
documenten inzake buitenlanders en gebruik maakt van een register ter ondersteuning van de 
met de uitvoering van de verblijfswetgeving belaste autoriteiten is dan ook in beginsel legitiem, 
mits wordt voldaan aan het vereiste van noodzakelijkheid in de zin van de richtlijn betreffende 
de bescherming van persoonsgegevens. 

Het Hof concludeert dat een dergelijk systeem voor de verwerking van persoonsgegevens in 
overeenstemming is met het gemeenschapsrecht indien het uitsluitend de gegevens bevat 
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die wetgeving door deze autoriteiten, en dat door 
de centrale verwerking de uitvoering van de bepalingen met betrekking tot het 
verblijfsrecht van burgers van de Unie die niet de nationaliteit van die lidstaat bezitten, 
efficiënter kan verlopen. 

Wat het bewaren en de verwerking van deze gegevens voor statistiekdoeleinden betreft, merkt 
het Hof op dat het gemeenschapsrecht er niet aan in de weg staat dat de lidstaten maatregelen 
treffen die de nationale instanties nauwkeurige kennis moeten verschaffen van de migratie op 
hun grondgebied. Voor deze statistieken moeten de staten een aantal gegevens kunnen 
verzamelen. De uitoefening van die bevoegdheid maakt echter niet het verzamelen en bewaren 
van gegevens op naam noodzakelijk zoals plaatsvindt in het kader van het in geding zijnde 
register. Het Hof beslist dan ook dat een dergelijke verwerking van persoonsgegevens niet 
voldoet aan het vereiste van noodzakelijkheid in de zin van de richtlijn. 

Ten slotte merkt het Hof met betrekking tot het gebruik van de in het register opgenomen 
gegevens voor de criminaliteitsbestrijding met name op dat deze is gericht op de vervolging 
van gepleegde misdrijven en delicten, ongeacht de nationaliteit van de daders. Het in geding 
zijnde register bevat echter niet de persoonsgegevens van de burgers van de betrokken lidstaat. 
Bijgevolg is het gebruik ter bestrijding van de criminaliteit in strijd met het beginsel van non-
discriminatie en dus met het gemeenschapsrecht. 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: FR CS DE EN ES EL HU IT NL PL RO SK 

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 
van het Hof 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-524/06  
vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988 

 


