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10 Differentiatie in WPR en Afbakeningsbesluit 

10.1 Algemeen 
De WPR differentieert in normstelling, wijze van zelfregulering en aanmeldingsformaliteiten 
tussen de overheidssector en de particuliere sector. Persoonsregistraties in de overheidssector zijn 
enerzijds onderworpen aan verzwaarde toelatingscriteria (art. 18, eerste en tweede lid), terwijl 
anderzijds een verlicht regime inzake derdenverstrekkingen van toepassing is, althans voor zover 
het gaat om gegevensverstrekking aan personen en instanties met een publiekrechtelijke taak (art. 
18, derde lid). Zelfregulering in de overheidssector vindt plaats in de vorm van vaststelling van 
een reglement; in de particuliere sector is hiertoe het gebruik van een specifiek 
aanmeldingsformulier aangewezen. Inherent aan het formuliergebruik is, dat aan de 
Registratiekamer meer informatie omtrent de werking van een persoonsregistratie moet worden 
verstrekt dan waartoe een houder in de overheidssector verplicht is. 

De afbakening tussen beide sectoren is het effect van een nadere definiëring van de 
overheidssector in de vorm van een combinatie van categoriale en specifieke aanwijzing van 
hiertoe gerekende personen, organisaties en (aanbieders van) voorzieningen, deels in de wet zelf 
(art. 17 sub a) en deels in een op art. 17, sub b en c WPR gebaseerde uitvoeringsregeling: het 
Afbakeningsbesluit (1989, 569)1167. 

Aan dit hoofdstuk ligt het volgende plan van behandeling ten grondslag. De basis voor een 
verdergaande analyse vormt paragraaf 10.2. Hierin wordt het wettelijke afbakeningsregime in art. 
17 WPR en het daarop gebaseerde Afbakeningsbesluit beschreven en op een enkel onderdeel 
becommentarieerd. In paragraaf 10.3. is de wettelijke afbakeningssystematiek in art. 17 WPR 
nader geanalyseerd op inhoud en werking, ingepast in de bestuursrechtelijke dogmatiek en mede 
bezien in het licht van verwante regelgeving. In het bijzonder komt de betekenis aan de orde van 
het begrip “openbaar lichaam” en van het element “ressorteren onder”. De conclusies worden 
vervolgens vergeleken met de door de Registratiekamer terzake ingenomen standpunten. De 
gevolgen van externe verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten en bedrijven heeft hierin 
bijzondere aandacht gekregen. In het verlengde hiervan is de positie van nutsbedrijven en 
woningbouwverenigingen nog afzonderlijk bezien. De inhoud en werking van het 
Afbakeningsbesluit als uitvoeringsregeling komt in paragraaf 10.4 aan bod, met inbegrip van een 
bespreking van de in de uitvoeringspraktijk te signaleren problemen en fricties. Vervolgens is in 
paragraaf 10.5 het beleid van de Registratiekamer met betrekking tot de toepassing van dit Besluit 
nader beschreven, vooral met het oog op de uitleg van het differentiatiecriterium. Het evaluatieve 
element in dit hoofdstuk is voorts versterkt door een kwantitatieve analyse van de effectiviteit 
van het Afbakeningsbesluit in paragraaf 10.6, gebaseerd op het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer. In paragraaf 10.7 worden vervolgens de consequenties van de beoogde EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens besproken, met name het uitgangspunt van 
uniformering in normstelling. De afsluitende paragraaf 10.8 bevat een samenvatting van 
bevindingen en daarop toegesneden conclusies. 

                                                      
1167 Vgl. voorts de afbakening met betrekking tot de werkingssfeer van de WPR ingevolge art. 2 van deze 
wet, met name de afbakening tussen de in het tweede lid uitgezonderde, bij wet ingestelde openbare 
registers. In verband met de toenemende commercialisering van deze publieke informatiebestanden, met 
name van het handelsregister door de Kamers van Koophandel (via de NV Databank) en de onroerend 
goed-registers door het Kadaster, is sprake van een groei in de ontwikkeling van aangehaakte registraties jo. 
de marktconforme ontwikkeling van specifieke informatieprodukten. De vraag welk deel van de 
informatievoorziening als openbaar register is aan te merken en welk deel als de WPR-component daarvan 
wordt daarom steeds belangrijker. Vooralsnog lijken zowel Kamers van Koophandel als het Kadaster aan 
te nemen, dat de vrijstelling voor openbare registers tevens de complementaire gegevensverzamelingen 
en/of de bijprodukten omvat. Eenzelfde afgrenzingsnoodzaak doet zich voor met betrekking tot de 
gemeentelijke informatievoorziening in GBA-verband, de afbakening van de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens in relatie tot de hierbij aangehaakte WPR-registraties (art. VI 
Aanpassingswet GBA, Stb. 1994, 565 jo. art. 2, derde lid, sub c WPR).  
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10.2 Het afbakeningsregime in WPR en Afbakeningsbesluit 
Het uit een oogpunt van differentiatie in normstelling en formaliteiten tussen de openbare en de 
particuliere sector geldende afbakeningsregime, is in de WPR vereenzelvigd met de 
reikwijdtecriteria betreffende het regime voor de openbare sector. Met betrekking tot alle niet tot 
deze werkingssfeer te rekenen persoonsregistraties gelden de bepalingen voor de particuliere 
sector. Om die reden heeft de afbakeningskwestie een sterk publiekrechtelijke inslag. 

Het overheidsregime is ingevolge art. 17 sub a WPR van toepassing op: “het Rijk, provincies, 
gemeenten en andere openbare lichamen met inbegrip van de daaronder ressorterende diensten, 
instellingen en bedrijven.” Voorts worden hiertoe gerekend de bij AMvB aangewezen 
instellingen, belast met de uitvoering van publiekrechtelijke taken (art. 17 sub b). De aard van de 
werkzaamheden is de reden, deze organisaties als “overheid” in de zin van de WPR aan te 
merken (MvT p. 23). De uitwerking in art. 1 van het Afbakeningsbesluit heeft een bonte 
verzameling van aangewezen bestuursorganen tot resultaat: zelfstandige bestuursorganen zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid en beheersmatig departementaal ingebed, publiekrechtelijke 
rechtspersonen met een overheidstaak en privaatrechtelijke rechtspersonen met 
beschikkingsbevoegdheid of, in de terminologie van art. 1:1 Awb: met enig openbaar gezag 
bekleed. 

Het derde overheidssegment bestaat uit de op grond van art. 17 sub c bij AMvB aangewezen 
personen, instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening. De argumentatie om de overheidssector met deze categorieën uit te breiden is 
meerledig. Naast de functie van deze instellingen in het maatschappelijk leven en de aard van hun 
werkzaamheden, de vastlegging van veelal gevoelige informatie implicerend, wordt ook een 
doelmatigheidsmotief genoemd: de wens om voor deze zowel publiek- als privaatrechtelijk 
georganiseerde instellingen één privacyregime van toepassing te doen zijn (MvT p. 23 en MvA p. 
8). Deze categorieën zijn ondergebracht in art. 2 van het Afbakeningsbesluit. Ook hier is de 
variatie in aangewezen organisaties weer groot. 

De methode van afgrenzing van de overheidssector bestaat derhalve uit een aansluiten bij de 
grondwettelijke hoofdstructuur (rijk, provincies, gemeenten en openbare lichamen), aangevuld 
door een positieve aanwijzing van geselecteerde commissies, publiek- en privaatrechtelijke 
organisaties/instellingen en personen vanwege de aard van hun taak (grondslag en type). In art. 2 
van het Afbakeningsbesluit is in enkele gevallen niet een instelling maar een voorziening als 
koppelingbegrip aangewezen, gerelateerd aan de in de betreffende sectorwet gehanteerde 
terminologie (jeugdhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening). In dat geval zijn de 
instellingen die de betreffende voorzieningen aanbieden het subject van aanwijzing. Het begrip 
voorzieningen heeft derhalve louter betekenis als nader, in het licht van de betreffende sectorwet 
c.a. te concretiseren verwijzingscriterium (MvT p. 42). 

De aanwijzingen in het Afbakeningsbesluit zijn deels categoriaal en deels specifiek van aard, 
aanhakend bij c.q. verwijzend naar de geldende sectorwetgeving op een bepaald terrein van 
overheidszorg. Om die reden is het Afbakeningsbesluit de facto niet meer dan een verzameling 
van formele schakelbepalingen, met behulp waarvan verbinding wordt gelegd tussen de sector-
afbakening in de WPR en de reikwijdte-bepalingen omtrent taak en werkzaamheid van personen 
en organisaties in de aangewezen regelingen. Afhankelijk van de wetssystematiek van deze sector-
wetten, is het aanknopingspunt soms de persoon of instelling en soms de aard van de 
werkzaamheden. In een aantal gevallen kent de aangewezen regeling zelf ook weer 
schakelbepalingen1168. 

                                                      
1168 Zo wijst art. 2, eerste lid sub j van het Afbakeningsbesluit als tot de overheidssector behorende organen 
van gezondheidszorg aan: de organen voor gezondheidszorg, aangewezen ingevolge artikel 1, tweede, 
derde, vierde en zesde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646). De uitvoeringsregeling, 
het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), verwijst op enkele 
onderdelen voor een nadere afbakening weer door naar het Besluit zorgaanspraken 
ziektekostenverzekering, de Wet Ambulancevervoer (Stb. 1971, 369) en het Verstrekkingenbesluit 
ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550). 
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De vraag welke persoonsregistraties onder het overheidsregime vallen moet derhalve worden 
beantwoord aan de hand van de wet en de koppelingsbepalingen in het Afbakeningsbesluit, in 
veel gevallen in combinatie met de reikwijdte-voorschriften in de aangewezen sectorwetgeving en 
de op basis hiervan vastgestelde uitvoeringsregelingen en/of -besluiten (aanwijzing, erkenning en 
bekostiging), eventueel aangevuld met verwijzingen naar begripsbepalingen in verwante 
(sector)wetgeving. Dit betekent dat niet onder een dergelijke wettelijke paraplu te brengen 
activiteiten, bijvoorbeeld rechtstreeks op basis van een begrotingspost bekostigde/gesubsidieerde 
voorzieningen van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, hoe vergelijkbaar ook 
met de aangewezen categorieën, niet tot de overheidssector worden gerekend. 

Differentieert de wettekst in art. 17 sub b en c in beginsel op het niveau van de registratiehouder, 
het Afbakeningsbesluit introduceert vervolgens een tweede onderscheid, en wel op 
informatieniveau, toegesneden op het doel van de persoonsregistratie in kwestie. Ingevolge het 
tweede lid van respectievelijk de artt. 1 en 2 van het Afbakeningsbesluit behoren slechts die 
persoonsregistraties van aangewezen registratiehouders tot de overheidssector, die zijn aangelegd 
met het oog op de uitvoering van de hun opgedragen publiekrechtelijke taken of dienstbaar zijn 
aan het onderwijs, de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening. 

De toelichting op deze bepalingen in het Afbakeningsbesluit geeft aan dit taak- en 
functiegebonden criterium echter een nader aangescherpte betekenis, waarbij de inhoud, met 
name de publieks-/cliëntfunctie van de informatievoorziening centraal is komen te staan. 
Persoonsregistraties die uitsluitend zijn aangelegd met het oog op het interne beheer van 
aangewezen instellingen, zoals bijvoorbeeld de personeels- en salarisadministratie, de 
boekhouding, de administratie van leveranciers e.d., worden geacht niet onder het 
overheidsregime te vallen, maar onder de voor de particuliere sector geldende regels (p. 6). De 
toelichting differentieert derhalve tussen intern en extern georiënteerde gegevensverzamelingen, 
tussen de primaire en de ondersteunende informatievoorziening. De aan de taak gerelateerde 
differentiatieverplichting in het Besluit is hiermede aangevuld met een tweede, op de functie 
toegesneden onderscheidingscriterium op basis van de toelichting. Op de hieraan verbonden 
bezwaren wordt nader teruggekomen. 

De drie segmenten van de aldus gedefinieerde overheidssector zijn niet strikt van elkaar 
gescheiden omdat de verschillende afbakeningsprincipes door een verschil in oriëntatie elkaar 
kunnen overlappen. Dit geldt in het bijzonder voor instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening. Deze kunnen zowel een art. 17 sub a- als sub c-instelling 
zijn. Voor deze categorie bevat het Afbakeningsbesluit in art. 2, eerste lid aanhef, een rangorde-
bepaling: het a-regime, dat wil zeggen het tot de overheidssector gerekend worden ingevolge de 
algemene aanwijzing in art. 17 aanhef en sub a gaat voor. De scheidslijn tussen art. 17 sub a- en 
sub b-organisaties is evenmin waterdicht, met name door de onduidelijkheid over wat als 
openbaar lichaam heeft te gelden. Op dit punt is echter niet voorzien in een voorrangsbepaling. 
Uit het voorgaande blijkt, dat de vraag tot welke categorie de instelling wordt gerekend, 
rechtsgevolgen heeft in de zin van het al dan niet van toepassing zijn van een 
differentiatieverplichting op activiteiten- en informatie-niveau. Het is derhalve van belang om op 
dit punt uit te gaan van een helder criterium. 

Op basis van het systeem van de afbakeningsregeling en naar analogie van de rangorde-bepaling 
in art. 2 Afbakeningsbesluit moet mijns inziens worden aangenomen, dat in geval van een 
samenloop van art. 17 sub a WPR en art. 1 Afbakeningsbesluit, van eenzelfde volgorde moet 
worden uitgegaan als is vastgelegd in art. 2 van dit Besluit. De algemene aanwijzing in art. 17 sub 
a WPR gaat derhalve steeds voor op een bijzondere aanwijzing in het Afbakeningsbesluit. 

Samengevat zijn de volgende elementen bepalend voor de reikwijdte van het op de 
overheidssector van toepassing zijnde regime: 

1. de omlijning van de klassieke overheidssector in art. 17 sub a: het rijk, provincies, gemeenten, 
openbare lichamen en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven; voor 
dergelijke organisaties geldt geen differentiatieverplichting; 

2. de verbreding van de openbare sector door nadere aanwijzing in de artt. 1 en 2, eerste lid van 
het Afbakeningsbesluit van bestuursorganen/organisaties met een publiekrechtelijke taak 
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alsmede van personen en instellingen, belast met onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening; 

3. nadere concretisering van de aangewezen personen, instellingen en voorzieningen via 
toepassing van de betreffende schakelbepaling in combinatie met de reikwijdtebepalingen 
van de betreffende sectorwetgeving c.a.; 

4. screenen en splitsen in informatievoorziening op grond van het taakcriterium in het tweede 
lid van de artt. 1 en 2 van het Afbakeningsbesluit, met een nadere differentiatie terzake van 
primaire en ondersteunende persoonsregistraties (toelichting); 

5. kan een organisatie tot meerdere categorieën worden gerekend, dan loopt de rangorde in 
toepasselijkheid van art. 17 sub a naar sub c jo. het Afbakeningsbesluit, dat wil zeggen dat 
een algemene aanwijzing in de wet voorgaat boven een bijzondere in het Afbakeningsbesluit. 

Alle persoonsregistraties die niet via de hiervoor geresumeerde afbakeningscriteria tot de 
overheidssector worden gerekend, vallen onder de WPR-bepalingen voor de particuliere sector. 

10.3 Art. 17 aanhef en sub a WPR nader uitgewerkt 
Ingevolge art. 17 aanhef en sub a WPR worden tot de overheidssector gerekend: “het Rijk, 
provincies, gemeenten en andere openbare lichamen met inbegrip van de daaronder 
ressorterende diensten, instellingen en bedrijven.” De parlementaire stukken voorzien niet in een 
preciserende toelichting1169. Anders dan verwacht, geeft de werkingssfeer van deze bepaling op 
een tweetal onderdelen interpretatie-problemen. Zo is het niet direct duidelijk wat onder het 
element “ressorteren onder” moet worden verstaan en welke reikwijdte daaraan moet worden 
toegekend. De term openbaar lichaam kent in de literatuur en rechtspraktijk geen eenduidig 
gebruik, zodat een nadere positiebepaling noodzakelijk is. In beide gevallen gaat het om 
belangrijke criteria. De term “ressorteren onder” ziet primair op de scheidslijn tussen de (semi-
)overheidssector en de particuliere sector. De inhoud van het begrip openbaar lichaam is tevens 
van belang bij de afgrenzing van de reikwijdte van het art. 17 sub a-regime tot het 
aanwijzingsregime ingevolge art. 1 Afbakeningsbesluit. Hiervoor is reeds aangegeven, dat het 
wettelijke afbakeningsregime materiële gevolgen heeft, met name ook voor de bevoegdheid tot 
gegevensverkeer met derden (art. 18, derde lid). De afbakeningsproblematiek is om die reden 
aangescherpt in verband met de verzelfstandiging/privatisering van delen van de overheidstaak, 
zowel op het niveau van de centrale overheid als in de gemeentelijke sfeer. 

10.3.1 De betekenis van het begrip openbaar lichaam 
De betekenis van de zinsnede: “en andere openbare lichamen” in art. 17 sub a WPR is niet vast 
omlijnd, met name als gevolg van de betekenisverandering van het begrip openbaar lichaam in 
art. 134 Grondwet. In ieder geval worden daartoe gerekend: de waterschappen, de 
publiekrechtelijke bedrijfs- en beroepsorganisaties, de openbare lichamen ingesteld op basis van 
art. 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1984 en de 

                                                      
1169 De toelichting op het Afbakeningsbesluit bevat omtrent de betekenis van art. 17 aanhef en sub a WPR 
de volgende passage: “Met deze omschrijving is het geheel van de overheid, in de ruimste zin, onder het 
bereik van paragraaf 5 gebracht. De uitdrukking “Rijk” omvat alle overheidsorganen en instellingen, met 
uitzondering van die welke tot de decentrale overheid behoren. De overheidssector buiten het Rijk wordt 
aangegeven met de verzameluitdrukking “openbare lichamen”, waarbij een belangrijke sector – de 
provincies en gemeenten – met name wordt genoemd. De bestuursinrichting van het Rijk en tot op zekere 
hoogte ook die van de provincies en de gemeenten, kent naast de bestuursdienst direct rond de politieke 
organen nog een groot aantal instituties die verder van die organen verwijderd zijn en die daarmee een 
lossere binding hebben. De hier bedoelde instituties zijn in de omschrijving van de overheidssector in 
artikel 17, onder a. afzonderlijk vermeld (diensten, instellingen en bedrijven) teneinde er geen misverstand 
over te laten bestaan dat paragraaf 5 van de WPR ook van toepassing is op de persoonsregistraties van deze 
instituties” (Stb. 1989, 569, p. 5). 
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Arbeidsvoorzieningsorganisatie1170. Wat overigens als zodanig heeft te gelden is min of meer 
onduidelijk. In de literatuur is de kwalificatie openbaar lichaam traditioneel in verband gebracht 
met de gemeenschapsgedachte, de gemeenschap van personen over wie het bestuur wordt 
gevoerd en die als zodanig vatbaar is voor democratisering en publiekrechtelijke zelfstandigheid, 
al dan niet in combinatie met verordenende bevoegdheid en rechtspersoonlijkheid1171. Zo worden 
algemeen de rijksuniversiteiten tot de openbare lichamen gerekend en delen sommigen ook de 
Kamers van Koophandel en Fabrieken bij deze categorie in1172. 

In het Regeringsstandpunt Functionele decentralisatie (1990) is aan dit begrip de volgende 
omschrijving gegeven: “Het begrip “openbaar lichaam” heeft betrekking op publiekrechtelijke 
organisatievormen, waarbij er sprake is van rechtspersoonlijkheid en voor de leden van de 
gemeenschap (belanghebbenden) de mogelijkheid bestaat invloed uit te oefenen op de 
samenstelling van het bestuur van het lichaam en waarbij tenslotte de wetgever bij de instelling 
nadrukkelijk uitvoering aan artikel 134 van de Grondwet heeft willen geven”1173. Deze definitie 
impliceert, dat het begrip openbaar lichaam slechts ziet op klassieke vormen van territoriaal c.q. 
functioneel bestuur en niet op wat wordt gezien als de tweede hoofdvorm van functioneel 
bestuur: het zelfstandige bestuursorgaan1174. Het voor de laatste categorie aangenomen vereiste 
van een wettelijke grondslag zou niet op de grondwet zijn terug te voeren1175. 

Afgezien van de eerdergenoemde, traditionele verschijningsvormen is hiermee bevestigd, dat het 
begrip openbaar lichaam primair een door de wetgever af te geven kwalificatie is geworden, 
waarbij – zoals uit de aanwijzing van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot openbaar lichaam 
blijkt – de gemeenschaps- en democratiseringsgedachte eerder oogmerk dan grondslag vormt1176. 
                                                      
1170 Zie art. 2, eerste lid, Arbeidsvoorzieningswet, Stb. 1990, 402: “Er is een openbaar lichaam, genaamd 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.” 
1171 Zie P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer 
1986, pp. 117 e.v. en p. 159. Op p. 121 van deze studie is het begrip openbaar lichaam gedefinieerd als: 
“een gemeenschap van personen met een zekere publiekrechtelijke en veelal ook privaatrechtelijke 
zelfstandigheid, als zodanig vatbaar voor democratisering en als regel ook in het bezit van regelgevende 
bevoegdheid naast de bestuurlijke in engere zin.” Zie ook bij Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 93. Vgl. 
voorts de negende druk van dit commentaar (1994), p. 97: “Van een openbaar lichaam is sprake bij een 
krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon die leden kent – desnoods in rudimentaire vorm – en een 
bestuur dat binnen de rechtspersoon zekere publiekrechtelijke bevoegdheden bezit” (p. 97). 
1172 Zie De Haan e.a., a.w. p. 118 en Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., resp. p. 94 en p. 98. 
1173 TK 1990-1991, 21042, nr. 4 p. 8. 
1174 De zelfstandige bestuursorganen worden nader onderscheiden in publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke bestuursorganen. Binnen de eerste groep wordt gedifferentieerd tussen zelfstandige 
bestuursorganen met (de zgn. rechtspersonen sui generis, vgl. art. 1, tweede lid boek 2 BW)) en die zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid. De privaatrechtelijke bestuursorganen zijn civielrechtelijke rechtspersonen 
(Boek 2 BW), die met enig openbaar gezag zijn bekleed (art. 1:1 sub b Awb). Zie het Regeringsstandpunt 
a.w. p. 7. 
1175 Vgl. a.w. nr. 4, p. 21. Dat op dit punt niet steeds gewerkt wordt met een vast begrippenkader blijkt uit 
het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, Stb. 1993, 535. Volgens de toelichting strekt deze 
AMvB ertoe om de zelfstandige bestuursorganen op het niveau van de centrale overheid onder de werking 
van de Wob en de WNo te brengen. De aanwijzing omvat echter mede openbare lichamen zoals de 
Nederlandse orde van advocaten, de Kamers van Koophandel en Fabrieken, het Nederlands Instituut van 
Registeraccountants e.d. 
1176 Zie het antwoord op een door de GPV-fractie gestelde vraag in de Nota naar aanleiding van het 
verslag, a.w. nr. 6, p. 8: “Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend: het is aan de wetgever overgelaten 
uit te maken welke van de instellingen, waaraan de behartiging van bepaalde openbare belangen is 
toevertrouwd en die met het oog daarop bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden bezitten, tot de 
categorie “andere openbare lichamen” als bedoeld in artikel 134 Grondwet behoren”. Zie voor de laatste 
loot aan deze stam: de Wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de 
Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 1993, 465). Art. 2, tweede lid van laatstgenoemde 
wet luidt sindsdien als volgt: “De NOvAA is gevestigd te ‘s-Gravenhage. Zij is een openbaar lichaam in de 
zin van artikel 134 van de Grondwet.” 
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De wettelijke kwalificatie als openbaar lichaam is echter niet doorslaggevend. Zo zijn de openbare 
universiteiten in art. 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 
1992, 662) wel voorzien van publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid, echter – anders dan de 
algemene opvatting in de literatuur – niet gekwalificeerd als openbaar lichaam1177. Omdat de 
rechtsopvattingen terzake niet zijn gewijzigd, vormt derhalve in dit geval het materiële 
gemeenschapscriterium c.a. de basis voor een kwalificatie als openbaar lichaam. 

Het is aantrekkelijk, met name uit een oogpunt van toepassing van de WPR, ervoor te pleiten om 
de term openbaar lichaam te vereenzelvigen met het hebben van publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid1178. Met deze opvatting zou het begrip openbaar lichaam in de pas lopen 
met de Awb, die terminologisch slechts één categorie kent: de krachtens publiekrecht ingestelde 
rechtspersonen (art. 1:1, eerste lid sub a)1179. Het begrip openbaar lichaam zou hiermee zijn 
ontdaan van z’n bijzondere lading en getransformeerd tot een hanteerbare formele 
onderscheiding. Afgezien van een in andere richting wijzend begripsgebruik in recente 
wetgeving1180, geldt als bezwaar, dat de categorie openbare lichamen bij een dergelijke 
interpretatie te divers zou worden, vooral als gevolg van de toeneming van publiekrechtelijke 
rechtspersonen in verband met de reorganisatie van de rijksdienst. Uitgangspunt hiervan is de 
departementale afsplitsing van uitvoeringsdiensten door middel van interne of externe 
verzelfstandiging, intern via een aanwijzing als agentschap op basis van de (te wijzigen) 
Comptabiliteitswet1181 en extern via een herstructurering als zelfstandig bestuursorgaan met 
publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid1182. Weliswaar zijn de uitvoeringsdiensten bij externe 
verzelfstandiging in formele zin niet langer hiërarchisch ondergeschikt aan de minister, in alle 
thans gerealiseerde of voorgestelde herstructureringen is het wettelijk voorbehoud inzake de 
ministeriële beïnvloedingsmogelijkheden van de taakuitoefening echter zodanig, dat de materiële 
zeggenschap in substantiële mate wordt gecontinueerd1183. Deze categorie van via toekenning van 
                                                      
1177 Deze toekenning van publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid geldt tevens de Open Universiteit, de 
openbare hogescholen en de academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten, respectievelijk in de 
artt. 1.8 en 1.13 WHW. 
1178 Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt 1993 a.w. p. 94: “Er mag van worden uitgegaan dat die aanduiding 
identiek is aan de grondwettelijke term openbaar lichaam” (noot 5). In de druk van 1994, p. 98, is deze 
opvatting weer in traditionele zin bijgebogen: “Er mag van worden uitgegaan dat de aanduiding identiek is 
aan de grondwettelijke term openbaar lichaam wanneer de rechtspersoon ‘leden’ kent (noot 5). Zie als 
voorstander van een dergelijke uitbreiding van het begrip openbaar lichaam voorts C.P.J. Goorden, 
Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, Zwolle 1990, p. 25 e.v. 
1179 Zie de herkomst van en toelichting op art. 1:1 Awb bij E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, De 
parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht Eerste Tranche, Alphen aan den Rijn 1993, 
p.131 e.v. 
1180 Vgl. de Wet aanpassing van administratieve verplichtingen, wijziging van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, Stb. 1994, 499. Hierin wordt in art. 55 uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen openbare 
lichamen en rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben 
verkregen. 
1181 Zie de zesde wijziging van de Comptabiliteitswet, TK 1994-1995, 23796, nrs. 1-3. 
1182 Zie de externe verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot de Informatie Beheer Groep in de 
Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (Stb. 1993, 714) en de verzelfstandiging van het Kadaster in de 
Organisatiewet Kadaster (Stb. 1994, 125). Zie voorts de beoogde verzelfstandiging van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer, Wetsontwerp Wijziging van de Wegenverkeerswet 1992 houdende regeling van de 
verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Tweede Nader gewijzigd voorstel van wet van 
23 november 1994, EK 1994-1995, 22963, nr. 93 en de verzelfstandiging van een nieuwe 
uitvoeringsorganisatie, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in het Wetsontwerp Wet 
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, TK 1994-1995, 23938, nrs. 1-3. Zie ook het Wetsontwerp 
privatisering ABP, TK 1994-1995, 24205, nrs. 1-3. 
1183 Zie Hoofdstuk IV, Verantwoording en informatieverschaffing van de Wet verzelfstandiging 
Informatiseringsbank, Stb. 1993, 714, in het bijzonder de aanwijzingsbevoegdheid van algemene aard in art. 
16 en de bevoegdheid tot voorziening bij nalatigheid in art. 20 van de minister van OCW. Vgl. de inherente 
beperkingen van de ministeriële incidentele aanwijzingsbevoegdheid met betrekking tot de Belastingdienst 
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publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid extern verzelfstandigde uitvoeringsdiensten voldoet niet 
aan de mijns inziens aan juridische entiteiten te stellen materiële voorwaarde, wil sprake zijn van 
een openbaar lichaam: het vereiste van een min of meer zelfstandige rechtsgemeenschap. Om die 
reden wordt aangesloten bij de hiervoor weergegeven, (traditionele) interpretatie van het begrip 
openbaar lichaam, aangevuld met de als zodanig wettelijk gekwalificeerde organisaties. 

10.3.2 De betekenis van het element “ressorteren onder” 
De betekenis van het element “ressorteren onder”, ter bepaling van de vraag welke diensten, 
instellingen en bedrijven van Rijk, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen ingevolge 
art. 17 onder a WPR eveneens rechtstreeks tot de overheidssector worden gerekend, is evenmin 
in de wetsgeschiedenis c.a. gepreciseerd1184. Dit element is evenwel van essentiële betekenis voor 
de begrenzing van de openbare dienst. Hieraan vooraf gaat echter een bepaling van de rijkwijdte 
van de begrippen Rijk, provincie en gemeente als zodanig. 

Het ligt voor de hand om voor een nadere omlijning van de begrippen Rijk, provincie en 
gemeente, aansluiting te zoeken bij de identieke terminologie in de Comptabiliteitswet (artt. 1 en 
58, zestiende lid), in het licht van art. 1:1 Awb nader te verbijzonderen tot de bestuursorganen 
van deze krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen. Derhalve kan aangenomen worden, 
dat hiertoe de persoonsregistraties zijn te rekenen, die onder het gezagsbereik c.q. de 
beheersbevoegdheid van bestuursorganen van het Rijk, de provincies en de gemeenten vallen, 
althans voor zover het functioneren hiervan in civielrechtelijke zin aan deze achterliggende 
rechtspersonen wordt toegerekend1185. 

Dat betekent op het niveau van de centrale overheid, dat de informatievoorziening van het 
Koninklijk Huis (voorzover functioneel), de Hoge Colleges van Staat en de verschillende 
ministeries als behorend tot het Rijk zijn aan te merken. Tevens is hiertoe te rekenen de 
informatievoorziening van de intern verzelfstandigde ambtelijke instellingen, zoals het CBS, het 
Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPB), het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (RIOD) en het KNMI1186. 

Daarnaast is nog te noemen de gegevensverwerking door – intern-organisatorisch 
verzelfstandigde – ambtelijke diensten (functionele en territoriale deconcentratie), waarbij de 
hiërarchische lijnen, corresponderen met een volledige ministeriële zeggenschap en 
verantwoordelijkheid1187. 

Een belangrijke categorie van rechtstreeks tot het Rijk te rekenen gegevensverwerking betreft die 
ten behoeve van het funktioneren van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen publiek- of 

                                                                                                                                                        
en het Openbaar Ministerie. Hieraan doet niet af de in art. 2 van de instellingswet geopende mogelijkheid, 
dat de Informatie Beheer Groep andere taken kan uitvoeren. Deze bevoegdheid is in sterke mate 
geclausuleerd door de hiertoe verplichte, eventueel onder voorwaarden te verlenen toestemming van de 
minister en de wettelijke afbakening van eventuele nieuwe taken. 
1184 In de Nota van toelichting bij het Afbakeningsbesluit is volstaan met de volgende toelichting: “De 
bestuursinrichting van het Rijk en tot op zekere hoogte ook die van de provincies en de gemeenten, kent 
naast de bestuursdienst direct rond de politieke organen nog een aantal instituties die verder van die 
organen verwijderd zijn en die daarmee een lossere binding hebben. De hier bedoelde instituties zijn in de 
omschrijving van de overheidssector in artikel 17, onder a, afzonderlijk vermeld (diensten, instellingen en 
bedrijven) ten einde er geen misverstand over te laten bestaan dat paragraaf 5 van de WPR ook van 
toepassing is op de persoonsregistraties van deze instituties” (p. 5). 
1185 Deze beperking dient met name om de werking van de verschillende elementen in deze 
afbakeningsbepaling duidelijk te onderscheiden. Deze keuze impliceert een onderscheid in gezagsbereik 
van bestuursorganen van de genoemde openbare lichamen: binnen en buiten de rechtspersoon. 
1186 Zie de beoogde interne verzelfstandiging van het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) als 
agentschap, TK 19193-1994, 23673, nrs. 1-2. 
1187 Zie voor een inventarisatie van overheidsdiensten binnen de rijksoverheid de Staatsalmanak. De 
instelling geschiedt in de regel via een ministeriële organisatiebeschikking. 
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privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid1188. Deze zelfstandige bestuursorganen gelden immers als 
bestuursorganen van het Rijk1189. 

Eenzelfde functionele (interne) verzelfstandiging van delen van de uitvoeringsorganisatie doet 
zich voor op provinciaal en gemeentelijk niveau1190. Evenals dat op rijksniveau het geval is, wordt 
aan de gemeente derhalve tevens de informatievoorziening toegerekend van de gemeentelijke, dat 
wil zeggen niet van eigen rechtspersoonlijkheid voorziene, diensten en instellingen, zoals het 
openbaar onderwijs, de muziekschool, de openbare bibliotheek, het gemeenteziekenhuis, het 
gemeentelijk museum e.d., evenals de gegevensverwerking ten behoeve van de gemeentelijke 
functionele commissie ex art. 82 e.v. Gemeentewet. Een vergelijkbare situatie geldt op provinciaal 
niveau. 

Wat de diensten en bedrijven betreft kan nog het volgende worden opgemerkt. De bij wet 
ingestelde staatsbedrijven worden rechtstreeks als behorend tot het Rijk gerekend ingevolge de 
Comptabiliteitswet. Op dit moment functioneert alleen ‘s Rijks Munt nog als zodanig en dat 
bedrijf staat op de nominatie om geprivatiseerd te worden. Inmiddels is een wetsvoorstel in 
procedure om de comptabele figuur van het staatsbedrijf te laten vervallen1191. Bij hetzelfde 
wetsvoorstel is voorts de nieuwe comptabele organisatievorm van het agentschap geïntroduceerd 
als vorm van interne verzelfstandiging. Hierbij gaat het om een resultaatgericht besturingsmodel 
voor die uitvoeringsdiensten, waarvoor externe verzelfstandiging met het oog op de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet als optie wordt beschouwd1192. Eenzelfde toerekening aan 
                                                      
1188 Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 1993, geeft – blijkbaar 
indachtig de ruime definitie van het krachtens publiekrecht ingestelde bestuursorgaan in art. 1:1 Awb – aan 
de term zelfstandig bestuursorgaan (zbo) een zodanig ruime betekenis, dat hieronder zowel de ten behoeve 
van de uitvoering van bijzondere bestuurstaken ingestelde bijzondere organen worden begrepen als 
instellingen (p. 99). Tussen beide categorieën bestaan echter uitdrukkelijke verschillen. Is in het geval van 
het in traditionele zin opgevatte zelfstandige bestuursorgaan de ministeriële verantwoordelijkheid 
uitgeschakeld, voor instellingen blijft deze als regel bestaan, zij het beperkt door de hieraan gestelde 
bijzondere eisen van professionaliteit en objektiviteit. Zie de betreffende instellingsbesluiten. Vgl. voor een 
nadere beschouwing hieromtrent het Wetsontwerp op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor 
de statistiek, TK 1993-1994, 23576, nrs. 1-3, met name de MvT pp. 5 en 6. In die gevallen wordt derhalve 
niet voldaan aan het onderscheidend criterium in het Regeringsstandpunt omtrent functionele 
decentralisatie, nl. het ontbreken van hiërarchische ondergeschiktheid aan een minister (TK 1991-1992, 
21042, nr. 4, pp. 7 en 11). Zie ook de door de Raad voor het binnenlands bestuur voor deze categorie 
gehanteerde en uit het preadvies van Ten Berge en Stroink overgenomen aanduiding “zelfstandige 
bestuursinstellingen” (TK 1990-1991, 21042, nr. 4, p. 42). Gaat mijn voorkeur derhalve uitdrukkelijk uit 
naar het terminologisch onderscheiden van zbo’s en ambtelijke instellingen, in de praktijk zijn de nodige 
overeenkomsten aanwijsbaar, met name indien de schijnwerper op de ondersteunende bureaus van de 
beheersmatig niet verzelfstandigde zbo’s wordt gezet. Vgl. ook het door de Nationale ombudsman in een 
aantal gevallen gemaakte onderscheid tussen het zbo als zodanig en het ondersteunende ambtelijk apparaat 
(Raden voor de Kinderbescherming, huurcommissies e.d.). 
1189 Vgl. als voorbeelden: het Commissariaat voor de Media, de Octrooiraad, de Ziekenfondsraad, het 
College ter beoordeling van geneesmiddelen en de Registratiekamer. Zie ook het hiervoor genoemde 
Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo als kenbron van (onder meer) zelfstandige 
bestuursorganen, zowel met als zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Zie voorts het rapport Zelfstandige 
bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid (verslag 1995, deel 3) van de Algemene Rekenkamer, 
TK 1994-1995, 2413, nr. 3. 
1190 Op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt een tak van dienst respectievelijk door de Raad (art. 196 
Gem.wet) of door Provinciale staten (art. 200 Prov.wet) ingesteld. Op gemeentelijk en provinciaal niveau is 
het begrip “tak van dienst” een genusbegrip, waartoe ook een bedrijf is te rekenen. Zowel voor bedrijven 
als overige takken van dienst gelden bijzondere comptabiliteitsvoorschriften. Zie het Besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995, Stb. 1995, 363. 
1191 Zie de voorgestelde zesde wijziging van de Comptabiliteitswet, TK 1993-1994, 23796, nrs. 1-3. De 
Bedrijvenwet is reeds ingetrokken (Stb. 1994, 460). 
1192 Zie de voorgestelde Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet, in het bijzonder de memorie van 
toelichting p. 2 e.v. Vgl. de vooruitlopend op deze wetswijziging per 1 januari 1994 voor een aantal 
onderdelen van de rijksdienst reeds ingevoerde agentschapsstructuur (TK 1992-1993, 23171, nr. 1). Zie als 
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respectievelijk de gemeente en provincie geldt voor de gemeentelijke en provinciale bedrijven. De 
aanwijzing als bedrijf heeft louter interne, financieel-beheersmatige consequenties en doet niet af 
aan de hiërarchische zeggenschap. Zie art. 200 Provinciewet (Stb. 1993, 668) en art. 196 
Gemeentewet (Stb. 1993, 611). 

Om de betekenis van het koppelingscriterium “ressorteren onder” te kunnen verbijzonderen, 
wordt allereerst de herkomst ervan nagegaan. Art. 17 onder a zou, naar mij door een van de 
betrokken wetgevingsjuristen is verzekerd, gemodelleerd zijn naar het voorbeeld van art. 1, 
tweede lid van het voormalige Besluit openbaarheid van bestuur, het Bob (Stb. 1979, 590). De 
reikwijdte van de Wob is hierin nader verbijzonderd tot documenten: “die berusten bij 
overheidsorganen en bij instellingen, diensten en bedrijven, die onder verantwoordelijkheid van 
deze organen werkzaam zijn.” Anders dan Wob en Bob knoopt de WPR echter aan bij de 
overheidsorganisatie als zodanig. De in het Bob gehanteerde orgaanaanduiding is in de WPR 
vervangen door een terminologie op instellingsniveau en de aanduiding “onder 
verantwoordelijkheid van deze organen werkzaam zijn”, door het element “ressorteren onder”. 
Deze gewijzigde systematiek heeft met name consequenties voor de positie van de zelfstandige 
bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid1193. 

Afgezien van de beoogde overeenstemming in begripsvorming in het regelingsproces, is de 
samenhang in regelingsmaterie een argument om qua betekenis van het element “ressorteren 
onder” in art. 17 sub a WPR zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Wob/(Bob). Met betrekking tot 
de informatievoorziening omtrent personen bij de overheid zijn zowel de Wob als de WPR in het 
geding, deels als alternatieve regelingen, deels complementair en deels verweven1194. Om deze 
                                                                                                                                                        
voorbeeld de agentschapsstatus van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie 
(TK 1992-1993, 23182, nr. 1). De agentschapsstructuur staat als vorm van interne verzelfstandiging 
tegenover de externe verzelfstandigingsvariant in de vorm van herstructurering van een ambtelijke dienst 
tot zelfstandig bestuursorgaan met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Zie het regeringsstandpunt 
‘Functioneel bestuur, waarom en hoe?’, TK. 1990-1991, 21042, nr. 4. Zie echter de brief van de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Financiën aan de Tweede Kamer van 26 januari 1995 over de functionele 
verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten, onder toezending van het rapport ‘Verantwoord 
verzelfstandigen’, TK 1994-1995, 21042, nr. 15, met een groeiende voorkeur voor interne verzelfstandiging 
via de agentschapsstructuur. Vgl. ook de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 3 mei 1995 met 
het regeringsstandpunt naar aanleiding van het (kritische rapport) Zelfstandige bestuursorganen en 
ministeriële verantwoordelijkheid, TK 1994-1995, 24130, nr. 5. 
1193 De zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid worden aangemerkt als 
bestuursorganen van het Rijk en zijn derhalve rechtstreeks hierin begrepen. De systematiek van de oude 
Wob van 1978 was een andere. Hierin werden een aantal bestuursorganen specifiek aangewezen. Dit 
waren: de ministers, bestuursorganen van provincies en gemeenten en andere bij AMvB aan te wijzen 
organen (art. 1, eerste lid Wob en art. 1, vierde lid Bob). Deze systematiek impliceerde, dat de zelfstandige 
bestuursorganen slechts via aanwijzing onder de reikwijdte van deze regeling konden worden gebracht. Vgl. 
art. 1a van de huidige Wob. Ingevolge deze reikwijdtebepaling is de Wob van toepassing op: de ministers, 
de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 
bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de eerdergenoemde organen werkzaam zijn en bij 
AMvB aangewezen bestuursorganen. Ook in deze systematiek moeten de zelfstandige bestuursorganen 
derhalve worden aangewezen als onder de Wob vallend. Wat de reikwijdte betreft zijn Wob en WPR in 
zoverre naar elkaar toegegroeid, dat het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo en de 
aanvullingen daarop (onder meer) kan gelden als een min of meer volledige inventarisatie van tot het Rijk 
behorende zelfstandige bestuursorganen. De grondslag blijft echter verschillen: resp. aanwijzing door 
wetsbepaling (WPR) en door AMvB (Wob). 
1194 De toepassing van de WPR derogeert aan de Wob met betrekking tot het inzagerecht van de 
geregistreerde. Dit is echter slechts het geval indien het gaat om gegevensopslag in een persoonsregistratie. 
Is daarvan geen sprake, gaat het bijvoorbeeld om gegevensverstrekking uit een niet systematisch aangelegde 
handmatige dossierverzameling, dan kan de geregistreerde, complementair aan de WPR, alsnog aanspraak 
maken op informatie/inzage op grond van de Wob. Derden kunnen aan de WPR geen inzagerecht 
ontlenen, met uitzondering van wettelijk vertegenwoordigers en gemachtigden van geregistreerden. Een 
recht op kennisneming van informatie kan echter wel aan de Wob worden ontleend. De 
informatieverplichting op grond van de Wob van het betreffende overheidsorgaan geldt ingevolge art. 11, 
eerste lid, WPR als wettelijke informatieverplichting van de houder en daarmede als rechtvaardigingsgrond 
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reden is het zaak om de reikwijdtebepalingen van deze regelingen – in het geval van de WPR: van 
het voor de overheidssector geldende regime – zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen1195, 
onder meer door harmoniserende interpretatie van overeenkomstige begrippen. 

Bij de herziening van de Wob (Stb. 1991, 703) is het Bob als afzonderlijke regeling komen te 
vervallen en is de genoemde reikwijdtebepaling min of meer overgenomen in art. 3 van de 
wet1196. Volgens de toelichting op art. 1, tweede lid van het voormalige Bob en het nieuwe art. 3 
Wob1197 wil de aanduiding: “onder verantwoordelijkheid van overheidsorganen werkzaam zijn” 
zeggen, dat deze instellingen, diensten en bedrijven zich bij hun werkzaamheden hebben te 
richten naar de opdrachten van de betreffende organen. Doorslaggevend is de 
aanwijzingsbevoegdheid. Verantwoordelijkheid veronderstelt immers zeggenschap. Of dit het 
geval is moet dan blijken uit de achterliggende regeling. Een zodanige zeggenschapsrelatie wordt 
aangenomen indien: hetzij in het statuut hetzij bij nadere regeling is bepaald, dat de instelling zich 
heeft te richten naar de opdrachten van ministers(s) en/of dat zij onder verantwoordelijkheid van 
minister(s) werkzaam zijn. Een dergelijke regime kan zowel publiekrechtelijk als van 
privaatrechtelijke aard zijn en derhalve ook het functioneren van privaatrechtelijke 
rechtspersonen betreffen (overheidsstichtingen)1198. 

Dit is een cruciaal element voor de uitleg van art. 17 sub a WPR. Via dit criterium worden nu 
immers ook bepaalde publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen rechtstreeks onder het 
overheidsregime in deze wet gebracht. De vraag staat derhalve centraal, of de instelling in kwestie 
geacht kan worden onder de zeggenschap/verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van het 
rijk, een provincie, gemeente of ander openbaar lichaam te functioneren1199. Dat het daarbij niet 
zozeer gaat om een concrete ministeriële aanwijzingsbevoegdheid maar om een beoordeling van 
een feitelijk samenstel van beïnvloedingsmogelijkheden, blijkt uit een uitspraak van de Afdeling 
rechtspraak RvSt. inzake de informatieverplichting ex Wob/Bob van de minister van WVC 

                                                                                                                                                        
voor gegevensverstrekking aan derden. Dit is de verwevenheid in toepassing van WPR en Wob. Vgl. in dit 
verband ook de inherente verplichting ex artt. 31 en 32 WPR tot protocollering van Wob-verstrekkingen. 
1195 Om deze reden meen ik dat het een gemiste kans is dat de Aanpassingswet Eerste Tranche Awb op dit 
punt de WPR niet heeft aangepast. Wat zich steeds wreekt is dat door de omnibusbenadering van de WPR, 
die zowel betrekking heeft op de overheid als op de particuliere sector, voor de eerste categorie het 
verband met samenhangende bestuursrechtelijke wetgeving wordt veronachtzaamd. Het is mijn overtuiging 
dat deze “status aparte” van de WPR sterk negatieve gevolgen heeft voor gelding en toepassing van 
normstelling. 
1196 Zie ook het bij de Aanpassingswet eerste tranche Awb (Stb. 1992, 422) in de Wob ingevoegde art. 1a, 
dat onderscheidt tussen de bestuursorganen die onder verantwoordelijkheid van ministers en 
bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
werkzaam zijn en andere, bij AMvB aangewezen bestuursorganen. De competentiebepaling in de WNo is 
bij deze Aanpassingswet eveneens op een met de Wob sporende wijze herzien, nl. in de vorm van een 
aanpassing van art. 1 en invoeging van een nieuw art. 1a. Zie ook de gecombineerde uitvoeringsregeling: 
het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535). De toevoeging van dit onderdeel 
aan de reikwijdtebepaling impliceert een beperking van de materiële betekenis van art. 3, eerste lid, 
betreffende: “een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.” 
1197 Zie Stb. 1979, 590 p. 4 en TK 1986-1987, 19859, nr. 3, pp. 23. 
1198 Uit de genoemde toelichtingen blijkt, dat ook de publiekrechtelijke rechtspersonen onder dit regime 
worden meebegrepen. Hiervan wordt zelfs aangenomen, dat deze onder de Wob vallen, tenzij dit anders is 
geregeld. Dit in tegenstelling tot de privaatrechtelijke rechtspersonen, waarvoor van het tegenovergestelde 
wordt uitgegaan: onafhankelijkheid van overheidsorganen, andere regelingen voorbehouden. De 
zelfstandige, materiële betekenis van art. 1a, aanhef en sub c Wob (bestuursorganen werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van eerdergenoemde bestuursorganen) is echter minimaal (zo niet non-existent) door 
de volledigheid van het Aanwijzingsbesluit. 
1199 Dit criterium is derhalve niet van toepassing op de interne organisatie-structuur. 
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betreffende de Stichting Fonds voor de Letteren1200. De conclusie dat het Fonds een instelling is, 
werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister van WVC, werd door de Afdeling afgeleid 
uit de volgende elementen: de financiële invloed van de minister, benoemings- en ontslagrecht, 
bijwoning van de bestuursvergaderingen door een ambtenaar van WVC, vormen van preventief 
toezicht, verplichting tot het uitbrengen van een jaarverslag alsmede het bepalen van de 
bestemming (niet de individuele toekenning) van subsidiegeldenoorden, C.P.J.1201. Hieruit blijkt, 
dat ministeriële verantwoordelijkheid kan worden aangenomen, ook in die gevallen dat de 
statuten niet in een uitdrukkelijke aanwijzingsbevoegdheid voorzien1202. 

Het tweede onderdeel van deze Bob-reikwijdtebepaling is op basis van de wetsgeschiedenis door 
de Nationale ombudsman ingelezen in zijn competentiebepaling, het voormalige art. 1, eerste lid, 
onder b Wet Nationale ombudsman1203. Een nadere verkenning van diens uitspraken levert het 
volgende resultaat op. Tot de centrale overheid worden op basis van de feitelijke ministeriële 
zeggenschap onder meer gerekend: het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de OV-
Studentenkaart BV, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de Stichting 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw en de Dienst Omroepbijdragen van de 
PTT1204. Dit afbakeningscriterium in de Wob/Bob en (ingelezen in) de WNo heeft in de 

                                                      
1200 Zie Afd. rechtspraak RvSt 11 februari 1991, AB 1991, 598. Vgl. de jurisprudentie van de CRvB met 
betrekking tot de afbakening van tot de overheid te rekenen privaatrechtelijke rechtspersonen i.v.m. de 
overwegende invloed op het beheer door publiekrechtelijke corporaties. Zie met name de criteria in: CRvB 
18 juni 1976, AB 1979, 35 (Bruggerbosch). Als zodanig zijn aan te merken de Stichting centraal bureau 
rijvaardigheidsbewijzen en de stichtingen (bureaus) voor rechtshulp. 
1201 Door deze beoordeling op feitelijke beïnvloedings-elementen, komt de Afdeling Rechtspraak dicht in 
de buurt van de door de Centrale Raad van Beroep bij het bepalen van het begrip “openbare dienst” 
toegepaste beoordelingscriteria. Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w. pp. 102 en 103 en de aldaar opgenomen 
literatuurverwijzingen. Dat deze beïnvloeding een formele grondslag moet hebben blijkt uit: CRvB van 25 
juni 1991, AB 1992, 12: “’Raads beantwoording van de vraag of ter zake van stichtingen sprake is van 
openbare dienst in de zin van art. 1 Ambtenarenwet 1929 heeft een formele inslag. Centraal daarbij staan 
de statuten aan de hand waarvan de invloed van de overheid wordt afgewogen. De mate waarin – eventueel 
van de statuten afwijkende – feitelijke invloeden aanwezig zijn pleegt daarbij naar de achtergrond te 
schuiven.” 
1202 De vraag is derhalve of er sprake is van ministeriële zeggenschap, corresponderend met ministeriële 
verantwoordelijkheid. De consequentie is dat zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid 
in beginsel niet worden geraakt. Zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn 
immers als bestuursorgaan van het rijk te kwalificeren. Bij zelfstandige bestuursorganen met eigen 
rechtspersoonlijkheid ontbreekt echter in beginsel de ministeriële zeggenschap. Zie de uitspraak Vz. Afd. 
rechtspraak RvSt van 20 oktober 1981, AB 1982, 22 inzake de huurcommissies en de uitspraak Vz. Afd. 
rechtspraak RvSt van 21 mei 1984, AB 1984, 503 betreffende de Uitkeringsraad. Wel is vaste rechtspraak 
dat voor het functioneren van de (bureaus van de) Raden van de Kinderbescherming ministeriële 
verantwoordelijkheid wordt aangenomen. Zie voor een uitvoeriger overzicht van de jurisprudentie van de 
Afdeling Rechtspraak: C.P.J. Goorden, Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, Zwolle 1990, p.178 e.v. 
Zoals hierna zal worden uitgewerkt omvat de categorie zelfstandige bestuursorganen met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid inmiddels vormen waarbij de ministeriële zeggenschap en verantwoordelijkheid op 
hoofdlijnen van beleid en uitvoering is gecontinueerd. Dit geldt in het bijzonder voor varianten van externe 
verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten. Om die reden zal ook wat deze categorie betreft van geval tot 
geval moeten worden nagegaan hoe de feitelijke zeggenschap is georganiseerd. 
1203 Zie omtrent de (ontwikkeling van de) opvattingen omtrent de competentie van de Nationale 
ombudsman: F.H. van der Burg, G.J.M. Cartigny en G. Overkleeft-Verburg, Rechtsbescherming tegen de 
overheid, Nijmegen 1985, p. 187 e.v. 
1204 Daarnaast zijn bij AMvB, als vallend onder de competentie van de No, nog aangewezen: het 
Commissariaat voor de Media, het Bedrijfsfonds voor de Pers, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de 
Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie en de 
Stichting Inschrijving Eigen Vervoer. Zie Van der Burg, Cartigny, Overkleeft-Verburg a.w. p. 187 e.v. en 
de daar behandelde literatuur alsmede de jaarverslagen van de Nationale ombudsman. Zie voorts Bijlage 2, 
een overzicht van bestuursorganen die vallen binnen de competentie van de No, bij de brochure: De 
Nationale ombudsman, een korte schets, Den Haag, november 1993. 
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literatuur steeds veel kritiek ontmoet, onder meer vanwege de moeilijke toepasbaarheid ervan. 
Zoals ook uit de hiervoor genoemde jurisprudentie blijkt, is eerst een verantwoord oordeel 
mogelijk indien statuut en feitelijk functioneren nauwgezet zijn onderzocht. Hoewel de bij de 
eerste Aanpassingswet Awb geïntroduceerde reikwijdtebepalingen in Wob en WNo dit “open 
regime” handhaven (vgl. art. 1a sub c Wob en art. 1a sub b WNo) is in het Aanwijzingsbesluit 
bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535)1205 feitelijk een andere weg ingeslagen: de 
aanwijzing van alle onder de reikwijdte van de Wob en de competentie van de No vallende 
bestuursorganen, met inbegrip van de reeds onder de algemene formule vallende organisaties1206. 

Dat de betekenis van het element “ressorteren onder” vragen blijft oproepen, blijkt uit de nadere 
uitleg van de definitie van het begrip afnemer in het materieel met art. 17 onder a WPR 
overeenkomende art. 1 van de Wet GBA (Stb. 1994, 494): “een orgaan van het Rijk, een 
provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam met inbegrip van daaronder 
ressorterende diensten, instellingen en bedrijven, alsmede een orgaan van een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen instelling die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken is 
belast.” In de toelichting op het Besluit GBA (Stb. 1994, 690), dat in art. 2, eerste lid, voorziet in 
de door de wet gevergde aanvullende aanwijzing van afnemers, is met betrekking tot het element 
“ressorteren onder” de volgende passage opgenomen: 

“Onder dit begrip verstaan wij, anders dan de Registratiekamer, niet slechts de aanwezigheid van 
een beheersmatige verhouding. Afnemers in de zin van de Wet GBA zijn die organen die de 
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Diensten, 
instellingen en bedrijven die werkzaam zijn onder ministeriële verantwoordelijkheid van een 
minister ressorteren onder die minister zijnde orgaan van het Rijk. In dat geval is de minister 
afnemer. Dit is echter niet het geval bij bestuursorganen belast met de uitvoering van een 
publiekrechtelijke taak waarbij die taak ten opzichte van de minister zelfstandig of slechts onder 
een zeer beperkte verantwoordelijkheid van de minister wordt uitgeoefend. Zij ressorteren niet 
onder een orgaan van het Rijk en worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen” (p. 
35)1207. 

De betreffende passage in het advies van de Registratiekamer luidde als volgt: 
“In de toelichting op het besluit is met betrekking tot deze aanwijzing vermeld: “Het betreft 
instellingen belast met de uitvoering van publiekrechtelijke taken, die over een zodanige mate van 
zelfstandigheid beschikken dat zij niet als instellingen ressorterende onder een orgaan van het 
Rijk, een provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam, kunnen worden beschouwd.” 
Naar het oordeel van de Kamer wordt daarmee aan “ressorteren onder” een onjuiste uitleg 
gegeven. Kennelijk gaat het voorstel er van uit dat daarmee bedoeld is “werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende minister”. Met “ressorteren onder” wordt echter 
gedoeld op beheersmatige verhoudingen binnen het openbaar bestuur en niet op de 
aanwezigheid van hiërarchische verhoudingen of een aanwijzingsbevoegdheid. Ook zelfstandige 
bestuursorganen ressorteren derhalve in de zin van deze bepaling onder het Rijk, indien zij geen 
deel uitmaken van een ander openbaar lichaam of van een privaatrechtelijke rechtspersoon zoals 
een vereniging of een stichting. De Kamer concludeert derhalve dat deze regeling in strijd is met 
                                                      
1205 Dit aanwijzingsbesluit is niet volledig. Zie de hierop gevolgde aanvullingen: het Besluit Nederlands 
bureau brandweerexamens, Stb. 1994, 151, artikel V in het Besluit van 21 april 1994 tot wijziging van enige 
algemene maatregelen van bestuur in verband met de Organisatiewet Kadaster, Stb. 1994, 303, het Besluit 
van 17 juni 1994, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, Stb. 
1994, 468 en art. II in het Besluit van 15 juli 1994 tot wijziging van het Besluit rechtspositie en 
arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening c.a., Stb. 1994, 579. 
1206 De rechtszekerheid vormde hiertoe een belangrijk motief. Vgl. hetgeen hiervoor is opgemerkt met 
betrekking tot de positie van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. In de 
Wob-systematiek moeten deze bij AMvB worden aangewezen, in de WPR-systematiek zijn deze als 
bestuursorganen van het Rijk echter rechtstreeks onder het overheidsregime gebracht. 
1207 Hiermee werd expliciet afgeweken van een (dringend) advies van de Registratiekamer een meer 
beperkte betekenis te geven in die zin, dat uitsluitend de beheersmatige verhouding bepalend zou zijn. Zie 
de hierna te behandelen uitspraken van de Registratiekamer. 
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artikel 1 van het wetsvoorstel GBA. De Kamer adviseert u dan ook deze regeling te 
heroverwegen.”1208 

De kwalificatie van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid vormt de 
crux van het hier gesignaleerde verschil in opvatting omtrent de betekenis van het element 
“ressorteren onder” tussen de Kroon en de Registratiekamer. De Kamer is er in haar advies 
inzake het Besluit GBA ten onrechte aan voorbij gegaan, dat zelfstandige bestuursorganen 
zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn aan te merken als bestuursorganen van het Rijk. 
Ingevolge art. 1 van de Wet GBA zijn deze derhalve rechtstreeks als afnemer gekwalificeerd. 
Tegen deze achtergrond maakt de Kamer voorts een oneigenlijk onderscheid tussen 
beheersmatige en hiërarchische verhoudingen c.q. het bestaan van een ministeriële 
aanwijzingsbevoegdheid. Beheersmatige zeggenschap impliceert immers een hiërarchische 
verhouding en – binnen de context van de rijksoverheid – corresponderende ministeriële 
verantwoordelijkheid. Deze uitleg loopt derhalve in de pas met de hiervoor weergegeven 
jurisprudentie omtrent de betekenis van deze koppelingsbepaling. Om die reden is een materiële 
vertaling van het element “ressorteren onder” met criteria als: “gebrek aan zelfstandigheid in de 
taakuitoefening” en “werkzaam zijn onder ministeriële verantwoordelijkheid” niet onjuist. De 
benadering in de toelichting op het Besluit GBA spoort derhalve met de hiervoor weergegeven 
opvatting inzake de betekenis van art. 17 onder a WPR1209. 

Iets anders is, dat deze systematiek in het Besluit GBA niet is aangehouden. Door de incorporatie 
van art. 1 van het Afbakeningsbesluit en het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo 
zijn – anders dan uit de Wet GBA en de toelichting op het Besluit voortvloeit – tevens 
aangewezen: (a) de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid 
(rijksorganen) en (b) de zelfstandige bestuursorganen met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid, werkzaam onder een zodanige zeggenschap van overheidswege, dat 
corresponderende ministeriële verantwoordelijkheid moet worden aangenomen1210. Hoewel deze 
concretisering van de aanwijzingsbevoegdheid uit een oogpunt van rechtszekerheid waardering 
verdient, werkt deze echter verwarrend wat de begripsvorming betreft1211. 

                                                      
1208 Deze categorie aangewezen instellingen is in de toelichting op het Besluit tevens omschreven als: “Het 
betreft instellingen belast met de uitvoering van publiekrechtelijke taken, die over een zodanige mate van 
zelfstandigheid beschikken dat zij niet als instellingen ressorterende onder een orgaan van het Rijk, een 
provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam, kunnen worden beschouwd (p. 35). 
1209 Vgl. voor een beperktere betekenis het nieuwe art. 55 in de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(Aanpassing van administratieve verplichtingen, Stb. 1994, 499) betreffende de modernisering van de 
kosteloze informatieplicht aan de belastingdienst van: “Onze Ministers, openbare lichamen en 
rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, de onder 
hen ressorterende instellingen en diensten, alsmede lichamen die hoofdzakelijk uitvoering geven aan het 
beleid van het Rijk (...).” Uit het systeem van de wet in combinatie met de toelichting daarop volgt een 
beperking tot (semi-)overheidsorganen. Zie TK 1988-1989, 21287, nrs. 1-3. Vgl. de complementaire 
informatieverplichting van derden in de artt. 48 en 49 AWR. De afbakeningsvraag heeft derhalve met name 
betrekking op het al dan niet in rekening kunnen brengen van een vergoeding voor de 
gegevensverstrekking. 
1210 Ook overigens is er nog wel wat op de aanwijzing ex art. 2, eerste lid, van het Besluit GBA, 
geëffectueerd in de Bijlage bij dit artikel (bijlage 1) aan te merken. De in art. 1 van het WPR-
Afbakeningsbesluit genoemde organen zijn deels overlappend met de bestuursorganen in het eveneens 
geïncorporeerde Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, terwijl in het Besluit GBA 
rechtstreeks bestuursorganen zijn aangewezen die in het Aanwijzingsbesluit reeds zijn opgenomen. Zie wat 
het laatste punt betreft de aanwijzing van het Nederlands bureau brandweerexamens en de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers. Spreken art. 1 Wet GBA en art. 2 Besluit GBA over aan te wijzen 
instellingen, door de systematiek van de aanwijzing zijn derhalve veelal bestuursorganen aangewezen. 
1211 Vgl. voorts art. 2, tweede lid, van het Besluit GBA bepaalt, dat een orgaan van een instelling als bedoeld 
in het eerste lid slechts afnemer is voor zover de behoefte van de instelling aan gegevens uit de 
basisadministraties en uit het vestigingsregister voortvloeit uit de uitvoering van de publiekrechtelijke taak 
van de instelling. Een dergelijke beperking geldt ook voor door de wet aangewezen afnemers, want in te 
lezen op grond van art. 8 EVRM. 
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Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de aanduiding van Rijk, provincies, 
gemeenten en andere openbare lichamen in art. 17 onder a WPR in het licht van de 
Comptabiliteitswet en de Awb bestuursrechtelijk is te verstaan als de bestuursorganen van deze 
lichamen. Zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn derhalve als 
bestuursorganen van het Rijk rechtstreeks onder deze wettelijke categorie gebracht. Dit geldt ook 
voor de provinciale en gemeentelijke functionele commissies. 

Via het in de koppelingsbepaling “verantwoordelijk voor/ressorterend onder” begrepen 
zeggenschapscriterium, zoals ontwikkeld in de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep, is het overheidsregime tevens van 
toepassing op bepaalde – veelal specifiek voor de uitvoering van overheidstaken opgerichte –
privaatrechtelijke rechtspersonen (stichtingen en vennootschappen)1212. Dit 
zeggenschapscriterium is tevens van betekenis voor de rechtstreekse incorporatie in het 
overheidsregime van zelfstandige bestuursorganen met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid1213. Zie de hiervoor reeds genoemde externe verzelfstandiging van de 
Informatie Beheer Groep en het Kadaster alsmede de beoogde verzelfstandiging van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Hoewel 
deze organisaties worden begrepen onder de noemer zelfstandige bestuursorganen, is niettemin 
sprake van een substantiële ministeriële zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de 
taakuitvoering1214. Om die reden moeten deze functionele bestuursorganen mijns inziens 
ingevolge art. 17 onder a WPR als ressorterend onder het Rijk begrepen worden. Het 
Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo vormt van de hiervoor genoemde categorieën 
bestuursorganen een belangrijke kenbron. 

Dit zeggenschapscriterium kan tevens van betekenis zijn voor andere openbare lichamen. Als 
praktijkvoorbeeld zijn hier te noemen de veelal als stichtingen verzelfstandigde 
onderzoeksinstellingen van de rijksuniversiteiten. 

In aanvulling op het voorgaande is nog een vierde categorie te noemen: de intern krachtens 
specifiek instellingsbesluit, ministeriële organisatiebeschikking dan wel als agentschap of tak van 
dienst c.a. verzelfstandigde diensten, instellingen en bedrijven van het Rijk, de provincies, de 
gemeenten en andere openbare lichamen. Ook op deze categorie is ingevolge art. 17, sub a WPR 
het overheidsregime rechtstreeks van toepassing. 
                                                      
1212 De stichtingsvorm is veel gebruikt voor de verzelfstandiging van overheidstaken in de sfeer van welzijn 
en cultuur. Niet alleen op rijksniveau, maar met name ook op gemeentelijk niveau. Uit een analyse van het 
meldingenbestand van de Registratiekamer blijkt, dat het tegenwoordig vooral gaat om het in 
stichtingsverband behartigen van nieuwe taken: arbeidsbemiddeling (trajectbemiddeling) en 
werkgelegenheidsinitiatieven, fondsen voor bijzondere bijstand en de opvang van asielzoekers. De 
stichtingsvorm geldt op deze terreinen ook als samenwerkingsmodel tussen de verschillende 
overheidsinstanties met een deelverantwoordelijklijkheid en al dan niet in combinatie met het particulier 
initiatief. 
1213 Zie ook de kamerstukken betreffende de Operatie Grote Efficiency (TK 1990-1991, 21835, nr. 1 en 
volgende stukken) betreffende gewenste organisatieveranderingen binnen de centrale overheid. In dit 
proces staat de vraag centraal welke de kerntaken van de rijksoverheid zijn en welke taken kunnen worden 
beëindigd, gedecentraliseerd danwel efficiënter kunnen worden uitgevoerd door reorganisatie, 
automatisering en verzelfstandiging. Met name is hierin van belang het rapport van de secretarissen-
generaal en de reactie daarop van regeringszijde (nr. 15). Vgl. voorts het rapport: Naar kerndepartementen, 
kiezen voor een hoogwaardige en flexibele rijksdienst, van de Commissie organisatie en Functioneren van 
de Rijksdienst (Commissie-Wiegel) in het kader van het project Staatkundige, bestuurlijke en 
staatsrechtelijke vernieuwing, TK 1992-1993, 21427, nrs. 51 en 52 en de reactie daarop van regeringszijde 
(nr. 61). 
1214 Vgl. de doelstellingen bij de verzelfstandiging van de IB-Groep in de memorie van toelichting bij het 
Wetsontwerp verzelfstandiging Informatiseringsbank (TK 1992-1993, 23073, nr. 3): (a) een beperking van 
de ministeriële verantwoordelijkheid, (b) een opheffen van de gebondenheid aan de beheersregels van het 
Rijk en (c) het behoud van de ambtenarenstatus van het personeel. De aanduiding van de aldus tot 
functionele bestuursorganen verzelfstandigde uitvoeringsdiensten met de term zelfstandig bestuursorgaan, 
impliceert een verbreding en nuancering van de betekenis ervan. 
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10.3.3 Uitleg en toepassing door de Registratiekamer 

De betekenis van het begrip openbaar lichaam 
De Registratiekamer heeft met de betekenis van het begrip openbaar lichaam geworsteld in 
verband met de verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot de Informatie Beheer Groep, 
ingevolge de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank 1215. Op grond van art. 2, tweede lid van 
deze instellingswet is aan de IB-Groep publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid toegekend. In dat 
verband kreeg de Kamer van deze organisatie de vraag voorgelegd wat het effect van de 
verzelfstandiging op het geldende regime voor de door haar gehouden persoonsregistraties is. De 
Kamer komt er in haar interpretatiebeslissing niet goed uit, lijkt enerzijds te suggereren dat de 
term openbaar lichaam synoniem is met de categorie publiekrechtelijke rechtspersonen1216, stelt 
met een beroep op de opvattingen van De Haan en Konijnenbelt echter in de conclusie de 
begrippen openbaar lichaam en zelfstandig bestuursorgaan tegenover elkaar. Knopen worden er 
niet doorgehakt. De redengeving van de beslissing van de Kamer, dat de IB-Groep tot de 
overheidssector is te rekenen, blijft in het midden: 

“Mocht de Informatie Beheer Groep een openbaar lichaam zijn, dan valt zij als zodanig onder de 
reikwijdte van artikel 17, onder a, van de WPR. Moet zij worden beschouwd als een 
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, dan valt zij ook onder de reikwijdte van deze 
bepaling en wel als een instelling ressorterend onder het Rijk. (...) In het licht daarvan kan naar de 
Registratiekamer meent hier verder in het midden blijven op welke grond artikel 17, onder a, van 
de WPR van toepassing is, nu de strekking van die bepaling zodanig is dat deze de Informatie 
Beheer Groep mede omvat.”1217 

Dat de Registratiekamer de mogelijkheid open houdt dat de IB-Groep als openbaar lichaam is te 
kwalificeren, is niet begrijpelijk. Deze extern verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie voldoet 
immers niet aan het materiële gemeenschapscriterium en is evenmin door de wetgever als 
openbaar lichaam gekwalificeerd. 

Uit de besluitvorming van de Kamer inzake de afbakeningsproblematiek blijkt voorts, dat indien 
een organisatie mogelijk begrepen is onder art. 17 onder a WPR, maar tevens is opgenomen in 
het Afbakeningsbesluit, anders dan hiervoor is aangenomen en in afwijking van het eerdere beleid 
van de Kamer1218, zonder nader onderzoek toepassing wordt gegeven aan de aanwijzing in het 
Besluit. Dit is op te maken uit een beslissing inzake de kwalificatie van de persoonsregistraties 
van SURFnet BV, een dienstverlenend bedrijf dat netwerk-, communicatie- en informatiediensten 
verleent met betrekking tot SURFnet, het computernetwerk voor onderzoek en hoger onderwijs. 

                                                      
1215 Brieven van 15 april 1994 aan de informatie Beheer Groep en de minister van Justitie, dossiernr. 
94.E.58. 
1216 Zie de ook de hierna nog te bespreken uitspraken van de Registratiekamer, waarin rechtspersonen 
worden verdeeld in twee categorieën: openbare lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen, getuige de 
volgende vaste passage: “Ook zelfstandige bestuursorganen ressorteren derhalve in de zin van deze 
bepaling onder het Rijk, indien zij geen deel uitmaken van een ander openbaar lichaam of van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting.” Vgl. tevens de volgende passage in 
de Nota van toelichting bij het Afbakeningsbesluit: “De overheidssector buiten het Rijk wordt aangegeven 
met de verzameluitdrukking “openbare lichamen”, waarbij een belangrijke sector – de provincies en de 
gemeenten – met name wordt genoemd.” 
1217 Met het oog op de parlementaire stukken (wetsgeschiedenis) inzake de Wet Verzelfstandiging 
Informatiseringsbank WVIB is niet erg begrijpelijk waarom de Registratiekamer zich in deze uitspraak zo 
op de vlakte houdt. Vgl. de kamerstukken, TK 1992-1993, 23073, nrs. 1-3. Zie in het bijzonder de memorie 
van toelichting: “Op grond van bovenstaande overwegingen is gekozen voor de rechtsvorm van een 
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid” (p. 6). 
1218 In de gesprekken met universiteiten en daaraan gelieerde onderzoeksinstellingen is door de 
Registratiekamer steeds het standpunt ingenomen, dat de rijksuniversiteiten als openbare lichamen in de zin 
van art. 17 onder a zijn aan te merken. Zie ook de beschrijving van de gedragscode van de Vereniging van 
onderzoeksinstituten in hoofdstuk 6. 
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Naar algemene opvatting zijn de rijksuniversiteiten aan te merken als openbaar lichaam en 
derhalve rechtstreeks als behorend tot de openbare sector aangewezen in artikel 17 onder a, met 
inbegrip van de daaronder ressorterende instellingen. De universiteiten zijn zonder nadere 
differentiatie als behorend tot de overheidssector aangewezen in art. 2, eerste lid, sub a van het 
Afbakeningsbesluit, in dat geval slechts met inbegrip van de aan deze instellingen verbonden 
organen voor postacademisch onderwijs, terwijl de gelding van het overheidsregime voorts 
ingevolge art. 2, tweede lid van het Afbakeningsbesluit is beperkt tot persoonsregistraties die voor 
onderwijsdoeleinden zijn aangelegd. De materiële verschillen zijn derhalve niet gering. De positie 
van SURFnet BV, met name de relatie ervan tot de rijksuniversiteit Utrecht als openbaar lichaam, 
is echter niet als zodanig door de Kamer onderzocht. Geconcludeerd is dat SURFnet niet 
behoort tot de in het Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen en voorzieningen voor 
onderwijs, terwijl de door haar gehouden registraties ook niet “met het oog op het onderwijs” als 
bedoeld in het Afbakeningsbesluit, aangelegd zijn1219. Op grond van deze motivering is het 
regime voor de particuliere sector op de informatievoorziening van deze organisatie van 
toepassing verklaard. 

Zoals eerder is geconcludeerd, heeft het Afbakeningsbesluit slechts aanvullende werking met 
betrekking tot het wettelijke afbakeningscriterium. Om die reden had de relatie tussen SURFnet 
BV en de rijksuniversiteit Utrecht als rechtstreeks aangewezen openbaar lichaam nader 
onderzocht moeten worden. Op basis van het zeggenschapscriterium is het immers mogelijk, dat 
SURFnet BV, als een instelling resorterend onder een openbaar lichaam, in casu een 
rijksuniversiteit, alsnog rechtstreeks onder art. 17 onder a WPR moet worden begrepen. De 
uitspraak van de Kamer ontbeert derhalve een toereikende motivering. 

De betekenis van de overige elementen van art. 17 onder a WPR 
Is de betekenis van art. 17 onder a WPR, met name het hierin begrepen zeggenschapscriterium, 
geconcretiseerd in het licht van algemene en vergelijkbare regelingen, de Registratiekamer geeft 
aan deze bepaling, met name aan de term “ressorteren onder” een eigen, deels afwijkende 
interpretatie. Het meest pregnant is deze geformuleerd in het hiervoor reeds weergegeven advies 
aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake het ontwerp-Besluit gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van 23 maart 19931220. De kernpassage luidt als volgt: 

“Met “ressorteren onder” wordt (...) gedoeld op beheersmatige verhoudingen binnen het 
openbaar bestuur en niet op de aanwezigheid van hiërarchische verhoudingen of een 
aanwijzingsbevoegdheid. Ook zelfstandige bestuursorganen ressorteren derhalve in de zin van 
deze bepaling onder het Rijk, indien zij geen deel uitmaken van een ander openbaar lichaam of 
van een privaatrechtelijke rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting.” 

Zoals uit dit citaat blijkt, hanteert de Kamer de koppelingsbepaling “ressorteren onder” met 
name om zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid onder de paraplu van 
het Rijk te brengen. Op basis van dit criterium werd het overheidsregime van toepassing 
verklaard op de persoonsregistratie(s) van de Raad voor de Casinospelen1221. 

Gaat het om externe bestuursorganen met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, dan wordt via 
dit element getoetst op basis van het zeggenschapscriterium. Dit blijkt uit een besluit betreffende 
de status van de informatievoorziening van de Stichting Registratie Gezelschapsdieren 
Nederland, een organisatie met een publiekrechtelijke taak op grond van het Honden- en 

                                                      
1219 Vgl. echter de weergegeven doelstelling van SURFnet evenals art. 2, sub q van het Afbakeningsbesluit 
betreffende de aanwijzing van samenwerkingsverbanden van in art. 2 Afbakeningsbesluit aangewezen 
instellingen en voorzieningen, onderling of met een of meer van de organisaties en instellingen, bedoeld in 
artikel 17, onder a en b WPR als tot de overheidssector te rekenen instellingen. Het is aannemelijk dat deze 
bepaling in de besluitvorming over het hoofd is gezien. 
1220 Advies van de Registratiekamer van 23 maart 1994, dossiernr. 94.A.002. 
1221 Brief van 14 januari 1994, dossiernr. 93.E.172. 
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Kattenbesluit en de Regeling agressieve dieren. Uitgangspunt is ook hier het beheersmatig deel 
uitmaken van een departementale organisatie: 

“Nu de SRGN als stichting eigen rechtspersoonlijkheid bezit, zou hiervan slechts sprake kunnen 
zijn indien het ministerie krachtens de statuten van de stichting een zo overheersende invloed zou 
hebben op haar beheer dat zij als onderdeel van de openbare dienst zou moeten worden 
aangemerkt.”1222 

Naar het oordeel van de Kamer is dat echter niet het geval, zodat het regime voor de particuliere 
sector op de persoonsregistraties van de stichting van toepassing wordt verklaard. Op basis van 
een overeenkomstige toetsing, gebaseerd op een onderzoek naar de toedeling van taken en 
verantwoordelijkheden in de onderliggende regelingen, was de Kamer eerder tot een positieve 
beslissing gekomen en werd de Stichting Banenpool (SBP) in Tilburg vanwege de nauwe banden 
met de hierin participerende gemeenten als behorend tot de overheidssector gekwalificeerd1223. 

Eenzelfde benadering is toegepast bij de beoordeling van de status van de hiervoor reeds 
genoemde Informatie Beheer Groep, een zelfstandig bestuursorgaan met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid1224. Het hiervoor weergegeven uitgangspunt wordt overgenomen, echter in 
een volgende alinea, met een beroep op de bedoeling van de wetgever en de strekking van art. 17 
onder a WPR, vertaald in de volgende redengeving, toegesneden op een continuering van het 
regime voor de openbare sector: 

“Moet zij worden beschouwd als een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, dan valt zij 
ook onder de reikwijdte van deze bepaling en wel als een instelling ressorterend onder het Rijk. 
Dat de Informatie Beheer Groep rechtspersoonlijkheid bezit op grond van artikel 2, tweede lid, 
van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (WvIb), doet hieraan dan niet af. Blijkens de 
wetsgeschiedenis is gekozen voor een verzelfstandigingsvariant waarbij de informatie Beheer 
Groep op eigen titel aan het rechtsverkeer zou kunnen deelnemen, maar waarbij zij overigens 
deel zou blijven uitmaken van de overheid (...). In het licht daarvan kan naar de Registratiekamer 
meent hier verder in het midden blijven op welke grond artikel 17, onder a, van de WPR van 
toepassing is, nu de strekking van deze bepaling zodanig is dat deze de Informatie Beheer Groep 
mede omvat.”  

Daarentegen is de informatievoorziening van de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland op basis 
van hetzelfde uitgangspunt de overheidskwalificatie ontzegd, nu met een beroep op de 
rechtspersoonlijkheid van het bedrijf. Vanwege de betekenis van deze beslissing is de motivering 
vrijwel integraal overgenomen: 

“Het duinwaterbedrijf kan niet worden gezien als een bedrijf ressorterend onder het Rijk, een 
provincie of gemeente, dan wel een ander openbaar lichaam. Het bedrijf maakt immers geen deel 
uit van een gemeentelijke organisatie, maar bezit eigen privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. 
Hierdoor is het duinwaterbedrijf organisatorisch c.q. beheersmatig buiten de gemeentelijke 
organisatie gebracht. Dat op grond van de statuten en op grond van het aandeelhouderschap 
door de samenwerkende gemeenten controle c.q. toezicht wordt gehouden op het beleid van het 
bestuur/directie van het duinwaterbedrijf doet hieraan niets af. Deze bevoegdheden worden 

                                                      
1222 Brief van 12 november 1993, dossiernr. 93.D.016. Zie voorts het Jaarverslag 1992-1993, p. 81. 
1223 Brief van 31 juli 1992, dossiernr. 92.E.143.01. Dit standpunt was gebaseerd op een analyse van 
doelstelling en werking van de banenpools en de daaraan ten grondslag liggende regelingen (de 
Rijksbijdrageregeling banenpools, Stcrt. 1990, 169 en de Subsidieregeling arbeidsvoorziening banenpools, 
Stcrt. 1991, 17). Hierbij telt in het bijzonder, dat de verantwoordelijkheid voor de instelling en 
instandhouding van de banenpool op grond van deze regelingen berust bij de gemeente, die daartoe een 
stichting opricht dan wel aanwijst. De stichting SBP is op basis van een samenwerkingsovereenkomst, 
werkzaam voor 19 gemeenten in de regio Midden-Brabant. De conclusie van de Kamer luidt als volgt: “In 
dat licht moet worden aangenomen dat de SBP een instelling is die ressorteert onder een 
overheidsinstelling als bedoeld in artikel 17 onder a WPR.” 
1224 Zie de brieven aan de Informatie Beheer Groep en de minister van Justitie van 15 april 1994, dossiernr. 
94.E.58. 
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immers uitgeoefend op grond van de bepalingen in Boek 2 van het BW en niet op grond van 
publiekrecht. Buiten het geheel van de overheid zijn ook privaatrechtelijke instellingen bij de 
uitvoering van publiekrechtelijke taken betrokken. De aard van de werkzaamheden van deze 
instellingen vormt de grond om deze op dezelfde voet als overheidsorganen te behandelen. Deze 
categorie van instellingen bedoeld onder b van artikel 17 WPR wordt genoemd in artikel 1, onder 
a tot en met y, van het Afbakeningsbesluit (...). Het duinwaterbedrijf is niet belast met 
publiekrechtelijke taken als bedoeld in artikel 17, onder b, WPR. Immers het beschikt niet over 
publiekrechtelijke bevoegdheden. Het dienstbaar zijn aan een publiek belang zoals de 
werkzaamheden van het duinwaterbedrijf kunnen worden gekenschetst, kan niet worden 
aangemerkt als uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. Dat is ook het uitgangspunt van 
de wetgever geweest, nu hij de nutsbedrijven niet heeft aangewezen als vallend onder de 
reikwijdte van artikel 17, onder b, WPR.”1225 

Met deze motivering is de eerdere consistente lijn in de uitspraken van de Kamer doorbroken. In 
tegenstelling tot haar standpunten inzake de WPR-status van de Stichting Banenpool Tilburg, de 
Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland en de Informatie Beheer Groep, ontkent de 
Kamer in deze uitspraak, dat de koppelingsbepaling “ressorteren onder” naast interne, onder 
omstandigheden tevens externe werking kan hebben. In de uitspraak-Duinwater is de betekenis 
ervan teruggebracht tot een vraagstuk van intern beheer, opgehangen aan de vraag of al dan niet 
sprake is van eigen rechtspersoonlijkheid. Bovendien is de argumentatie met betrekking tot de 
gestelde vereenzelviging door de WPR-wetgever van een publiekrechtelijke taak met een 
publiekrechtelijke bevoegdheid (openbaar gezag) niet valide1226. Anders dan gesuggereerd wijst 
het Afbakeningsbesluit – naast instellingen van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening – in art. 1 tevens instellingen aan met een publieke taak. De 
reclasseringsinstellingen zijn daarvan een voorbeeld1227. Een dergelijke restrictieve interpretatie 
zou bovendien rechtstreekse gevolgen hebben voor de werkingssfeer van art. 18, derde lid, 
WPR1228. Het begrip publiekrechtelijke taak is hierin opgenomen als een van de voorwaarden 

                                                      
1225 Zie met name de brief aan de gemeente Den Haag van 26 april 1994, dossiernr. 93.E.117.02, een 
antwoord op een verzoek om een herziening van een eerder aan het Duinwaterbedrijf bericht standpunt 
d.d. 22 september 1993 (dossiernr. 93.R.117.01). Zie ook het Jaarverslag 1992-1993, pp. 80 en 81. Dat hier 
sprake is van een vaste lijn met betrekking tot de geprivatiseerde water- en energiebedrijven blijkt uit een 
beslissing van 22 augustus 1994 (dossiernr. 93.E.213) betreffende de toepassing van art. 18, derde lid, WPR 
door de NV Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen. Ook in dit geval werd het regime 
voor de particuliere sector van toepassing geacht. Tegelijkertijd wordt de doelstelling van de 
Verbruikersregistratie echter in direct verband gebracht met de publieke functie van de NV, die uit het 
verstrekken van een bepaalde basisvoorziening bestaat. 
1226 Het is aannemelijk, dat de uitspraken van de Kamer zijn gebaseerd op de jurisprudentie van de 
ambtenarenrechter. Vgl. de nadruk op de beheersrelatie met art. 1, tweede lid van de Ambtenarenwet (Stb. 
1994, 5): “Tot den openbaren dienst behoren alle diensten en bedrijven door den Staat en de openbare 
lichamen beheerd.” Zie met betrekking tot het element publiekrechtelijke bevoegdheid de volgende passage 
in de noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens bij CRvB 13 mei 1993, AB 1993, 482 (Groninger Borgen 
Stichting): “Zelfs als men aanvaardt dat de criteria welke de Centrale Raad van Beroep aanlegt ter bepaling 
van de vraag of een civielrechtelijke rechtspersoon tot de openbare dienst in de zin van art. 1, lid 1 Aw 
1929 dient te worden gerekend, dan nog blijft de vraag of deze rechtspersoon bevoegd is publiekrechtelijke 
rechtshandelingen te verrichten. Het aanstellen van een persoon tot ambtenaar is immers zo’n 
rechtshandeling (statusbeschikking). Om over die bevoegdheid te beschikken zal deze hetzij geattribueerd 
hetzij gedelegeerd dienen te zijn. Het bevreemdt dat de Centrale Raad van Beroep die vraag niet pleegt na 
te gaan en aan zijn vaststelling dat een louter civielrechtelijke rechtspersoon tot de openbare dienst behoort 
geneigd is zonder meer de conclusie te verbinden dat de betrokken werknemer de status van ambtenaar 
heeft.” Hieruit blijkt, dat ook de CRvB geen voorgegeven publiekrechtelijke bevoegdheid verlangt. Zie 
CRvB 18 juni 1976, AB 1979, 35. 
1227 Zie de Reclasseringsregeling 1986, Stb. 1986, 1, gewijzigd bij besluit van 24 november 1993, Stb. 1993, 
620. 
1228 In de uitvoeringspraktijk houdt de afbakeningskwestie dikwijls direct verband met de vraag of art. 18, 
derde lid, WPR van toepassing is. Bij Duinwater stond de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking aan 
de gemeente Den Haag (Dienst Stadsbeheer) in verband met de uitvoering van het Lozingenbesluit 
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voor een doeldoorbrekende gegevensverstrekking in de overheidssector. Er is geen enkele 
aanwijzing, dat deze rechtvaardigingsgrond in deze beperkte zin zou moeten worden opgevat1229. 
Niet alleen schept de Kamer met dit besluit verwarring in verband met eerder ingenomen 
standpunten, tevens wordt met de hierin aangehouden (gelegenheids)redenering ingegaan tegen 
de heersende (jurisprudentiële) rechtsopvattingen, zoals hiervoor uiteengezet1230. De motivering 
van het besluit van de Registratiekamer inzake Duinwater kan derhalve niet als deugdelijk 
gelden1231. 

Resteert derhalve de vraag of de informatievoorziening van de NV Duinwaterbedrijf ex art. 17 
onder a alsnog onder het WPR-overheidsregime valt, dan wel als behorend tot de particuliere 
sector is genormeerd. Deze kwestie moet in een breder verband worden bezien. In de afgelopen 
periode zijn om efficiency-redenen veel gemeentelijke en van gemeenschappelijke regelingen 
uitgaande energie-/waterdistributiebedrijven als naamloze vennootschap met een openbare 
doelstelling extern verzelfstandigd, zij het in een zodanige vorm dat continuïteit in publieke 
taakstelling en politiek-democratische invloed en controle op de bedrijfsvoering is verzekerd1232. 
Zo kunnen volgens de statuten van Duinwater slechts publiekrechtelijke lichamen aandeelhouder 
zijn1233. Anders dan bij de rijksoverheid het geval is, waar de wetgever via specifieke 

                                                                                                                                                        
centraal. Dit besluit stelt termijnen voor de realisering van rioolaansluitingen c.q. gelijkwaardige 
voorzieningen. Om de naleving hiervan te kunnen volgen wilde de Dienst Stadsbeheer via door Duinwater 
op basis van de verbruikersadministratie te leveren informatie, inzicht krijgen in de omvang van het 
jaarlijkse drinkwatergebruik van nog niet op de openbare riolering aangesloten panden in de gemeente Den 
Haag. De toepasselijkheid van art. 18, derde lid, WPR impliceert echter niet, dat de gegevens op deze 
grondslag verstrekt moeten en kunnen worden. Allereerst omdat deze bepaling een bevoegdheid en dus 
geen verplichting vestigt. En voorts omdat art. 18, derde lid, een nadere afweging vergt, want voorziet in 
een zelfstandige privacy-toets, waarin de belangen van de geregistreerden uitdrukkelijk zijn te 
verdisconteren. 
1229 Vgl. ook de incidentele toepassing daarvan op derdenverstrekkingen door instellingen van onderwijs, 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Zie voorts de relatie met het begrip taak van de 
(overheids)houder in art. 18, eerste lid. Dit taakbegrip omvat alle bestuursactiviteiten, met inbegrip van het 
uitoefenen van bestuursbevoegdheid en het verrichten van feitelijke handelingen. Zie voorts de aanwijzing 
van instellingen met een publiekrechtelijke taak ingevolge art. 2 van het Besluit GBA. Ook hieruit blijkt, dat 
deze term niet is te begrijpen als publiekrechtelijke bevoegdheid. 
1230 Vgl. art. 1:1 Awb, de definitie van het begrip bestuursorgaan. Hierin is het hebben van openbaar gezag 
als enig onderscheidend criterium losgelaten. Ook organen met een publiekrechtelijke taak zijn als 
bestuursorganen aan te merken, mits van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. 
Daarnaast blijft het als persoon of college bekleed zijn met enig openbaar gezag relevant. Met name in 
relatie tot deze categorie blijft het in de jurisprudentie ontwikkelde zeggenschapscriterium van toepassing. 
Overheidsstichtingen kunnen onder voorwaarden worden toegerekend aan een orgaan met openbaar 
gezag, zoals een minister. 
1231 Overigens is de informatieverstrekking door NV Duinwaterbedrijf aan een deelnemende gemeente 
opnieuw bij de Registratiekamer aan de orde gesteld. Zie de brief aan de NV Duinwaterbedrijf van 22 
december 1994, dossiernr. 94.V.168.01. In dat geval ging het om de verstrekking van verbruiksgegevens 
met het oog op een uit te voeren onderzoek inzake de haalbaarheid van een tariefdifferentiatie op basis van 
het waterverbruik. ook in dit geval kwam de Kamer tot een negatief oordeel, nu op basis van de opvatting, 
dat de wettelijke bevoegdheid tot gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek (art. 11, tweede 
lid) in het reglement zou zijn weggereguleerd. Opmerkelijk is dat de Kamer in deze kwestie (impliciet) 
akkoord gaat met de reglementering van Duinwater, een beslissing die haaks staat op de hier behandelde 
statusuitspraak. 
1232 Zie ook art. 155 Gemeentewet, dat de oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke 
rechtspersonen bindt aan het criterium dat deze “bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang”, terwijl een dergelijke beslissing de goedkeuring 
van gedeputeerde staten behoeft. Op basis van de oude gemeentewet was goedkeuring van de Kroon een 
vereiste. Aan de NV Duinwater ligt dan ook een dergelijk goedkeurings-KB ten grondslag.Vgl. voorts het 
Wetsontwerp energiedistributie, TK 1994-1995, 22160, nrs 1-3. 
1233 Vgl. in dit verband de zeggenschapsrelaties in het concernrecht op basis van Boek 2 BW. 
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instellingswetten maatwerk kan leveren in de vorm van publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid, 
kunnen externe verzelfstandigingsoperaties door de lagere overheden slechts in de vorm van 
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid op basis van Boek 2 BW worden gerealiseerd1234. Zoals 
hiervoor is gebleken, staat deze privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid er echter als zodanig niet 
aan in de weg om een organisatie tot de openbare sector te kunnen rekenen. 

Wat Duinwater betreft is derhalve te bepalen of dit geprivatiseerde nutsbedrijf kan worden 
aangemerkt als ressorterend onder een gemeente in de zin van art. 17 sub a WPR, derhalve met 
toepassing van het hiervoor ontwikkelde zeggenschapscriterium. Uitgaande van de beschikbare 
informatie, is de uitkomst ook dan negatief en wel om de volgende redenen. Inherent aan het 
zeggenschapscriterium is het element van afhankelijkheid van de overheid, met name uit een 
oogpunt van continuïteit en functioneren. Dat aspect is op de nutsbedrijven niet van toepassing. 
Gezien de maatschappelijke functie ervan is de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten verzekerd, 
ook zonder overheidsbemoeienis. De statutaire zeggenschapsrelatie is voorts bedrijfsmatig 
ingekleurd en daarmee beperkt, als uitvloeisel van het doel van de rechtspersoon in samenhang 
met de aard van de activiteiten en de voorschriften in Boek 2 BW. Om die reden prevaleert het 
karakter van deelneming, de sturing via kapitaalbelangen, hetgeen onvoldoende is voor 
aanneming van de door het wettelijk afbakeningscriterium gevergde uitoefening van een 
overwegende invloed op het functioneren1235. Op deze gronden kan de NV Duinwaterbedrijf 
derhalve niet ingevolge art. 17 onder a WPR tot de openbare sector worden gerekend. 

In het licht van dit hoofdstuk moet, aanhakend bij deze conclusie, de vraag worden gesteld of er 
geen aanleiding is om de nutsbedrijven via art. 17 onder b jo. het Afbakeningsbesluit alsnog 
onder het WPR-overheidsregime te brengen. Vaststaat dat deze naar de huidige opzet een taak 
met een publiekrechtelijke grondslag vervullen. Hiervoor is reeds betoogd, dat er geen enkele 
grond is om het begrip publiekrechtelijke taak in de WPR te verengen tot publiekrechtelijke 
bevoegdheid als beschikkingsbevoegdheid. Een belangrijk argument is de partiële 
complementariteit, zo niet verwevenheid van de informatievoorziening van de nutsbedrijven met 
die van het openbaar bestuur, vooral bij de inning van belastingen en milieuheffingen1236. 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer is dit probleem 
(schriftelijk) ter sprake gebracht op basis van brieven van de VNG en de Unie van 
Waterschappen. Het dringende verzoek van deze organisaties om de nutsbedrijven en de 
woningcorporaties onder de overheidsparaplu te brengen werd evenwel (vooralsnog) van 
regeringszijde afgehouden met een verwijzing naar de bevoegdheid van de houder om via een 

                                                      
1234 Vgl. de privatisering van taken door de rijksoverheid, zoals het rijkscomputercentrum in de vorm van 
de NV RCC (RCC-Groep). Zie in dit verband ook de aanwijzing als bestuursorgaan in het 
Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo van (o.m.) het Facilitair bedrijf Loodswezen BV en de 
OV-Studentenkaart BV. Zie ook de volgende passage in de Nota naar aanleiding van het eindverslag TK: 
“Het ontgaat ons waarom de toenemende privatisering van overheidsdiensten zou pleiten tegen het 
voorgestelde onderscheid tussen persoonsregistraties bij de (semi-)overheid en het bedrijfsleven. Het is 
immers zeer wel mogelijk dat een geprivatiseerde overheidsdienst blijft behoren tot de (semi-)publieke 
sector in de zin van het wetsvoorstel, terwijl overbrenging naar de particuliere sector alleen te verwachten 
valt als de aard van de betrokken taak daartoe aanleiding geeft” (p. 10). 
1235 Vgl. ook de jurisprudentie van de CRvB, het vereiste dat van een zodanige overwegende invloed van de 
overheid op doelstelling, beheer en beleid blijkt, dat moet worden geconcludeerd dat de stichting behoort 
tot de openbare dienst. Zie CRvB van 13 mei 1993, AB 1993, 482 (Groninger Borgen Stichting). 
1236 Vgl. voorts de incasso-activiteiten van de nutsbedrijven, het gebruik van de verbruikersadministraties 
ten behoeve van de “updating” van gemeentelijke (en provinciale) gegevensbestanden, het gebruik van 
hieraan onttrokken informatie voor doeleinden als beleidsvoorbereiding en -evaluatie alsmede het 
terugvallen op bij de nutsbedrijven aanwezige informatie voor gemeentelijke controledoeleinden, 
waaronder het toezicht op naleving van het verbod op permanent verblijf in recreatiewoningen. De 
bestuurlijke informatiebehoefte is als zodanig geen vrijbrief voor de gegevensverstrekking, ook niet 
wanneer deze als voortvloeiend uit het doel kan worden aangemerkt. Zie het wettelijk afwegingskader, met 
name de – mede in de doelverstrekking begrepen – privacytoets in de context van art. 8 EVRM jo. eerdere 
jurisprudentie (Numansdorp en Opmeer). 
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ruime(re) doelbepaling de bestaande gegevensuitwisseling te continueren1237. In de 
uitvoeringspraktijk blijkt onder omstandigheden echter behoefte te bestaan aan een meer flexibel 
informatie-regime, met name via toepassing van art. 18, derde lid, WPR1238. De aanleiding tot het 
verzoek van de NV Duinwaterbedrijf aan de Registratiekamer om een standpunt, i.c. de door de 
gemeente Den Haag gevraagde medewerking bij de controle op naleving van het Lozingenbesluit, 
vormt hiervan een voorbeeld. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij de ex art. 72 
Woningwet toegelaten woningbouwcorporaties. Ook deze zijn belast met een publiekrechtelijke – 
in de Woningwet en Huisvestingswet geëxpliciteerde – taak, zonder onder het overheids-
informatieregime te zijn gebracht. Wat deze organisaties betreft is het probleem van 
uiteenlopende informatie-regimes nog klemmender door de in de in art. 17 van de 
Huisvestingswet onder omstandigheden voorgeschreven medewerking van 
woningbouwcorporaties aan een centrale registratie van woningzoekenden1239. Ook overigens 
komen nauwe samenwerkingsrelaties voor tussen deze organisaties en de gemeentelijke 
overheid1240, waarbij de gegevensuitwisseling niet steeds als doelverstrekking kan worden 
aangemerkt, terwijl art. 11, tweede lid, door de incidenteel te bepalen cumulatie van dringend en 
gewichtig, evenmin een basis schept voor een adequate wederzijdse informatievoorziening. 

Gezien het voorgaande, in het bijzonder de publiekrechtelijke grondslag van de taakuitoefening 
van nutsbedrijven en woningcorporaties, de complementaire en (partieel) verweven 
taakuitoefening van deze organisaties met die van de lagere overheden is er aanleiding om deze 
organisaties alsnog ex art. 17 sub c onder het overheidsregime te brengen via een aanwijzing in 
het Afbakeningsbesluit. Met dit pleidooi wijk ik derhalve af van het standpunt van de 
Registratiekamer in de Duinwater-uitspraak. De Kamer is immers van opvatting dat een 
dergelijke aanwijzing niet mogelijk is door het ontbreken van een publiekrechtelijke taak. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de besluitvorming van de Registratiekamer inzake de toepassing 
van art. 17 aanhef en sub a niet steeds overtuigend is. Er zijn problemen gesignaleerd met 
betrekking tot de kwalificatie van organisaties als openbaar lichaam, de prevalerende werking van 
het wettelijk afbakeningscriterium ex art. 17 onder a in relatie tot de specifieke aanwijzingen in 
het Afbakeningsbesluit en voorts in de consistentie van toepassing van het in het wettelijk 

                                                      
1237 Met betrekking tot het actief via aanwijzing ex art. 17 sub b WPR onder het overheidsregime brengen 
van nutsbedrijven en woningcorporaties is het volgende opgemerkt: “Die aanwijzing is overigens slechts 
mogelijk voor instellingen die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken zijn belast en voor instellingen 
en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Vooralsnog 
zouden wij de eerder genoemde lichamen daartoe niet willen rekenen (MvA EK p. 14). Zoals eerder 
opgemerkt dwingt noch de WPR noch de bestuursrechtelijke dogmatiek tot een dergelijke enge 
interpretatie, terwijl deze om de genoemde redenen in de uitvoeringsregeling en -praktijk evenmin wordt 
aangehouden. 
1238 De in de kamerstukken gesuggereerde toepassing van art. 11, tweede lid, WPR (MvA EK p. 15) biedt 
nauwelijks soelaas door de cumulatieve werking van de elementen dringend en gewichtig, hetgeen de 
bruikbaarheid beperkt tot incidentele/bijzondere situaties. Met name het eerste element werkt beperkend 
op de toepassingsmogelijkheden van deze rechtvaardigingsgrond. 
1239 Naar de Registratiekamer in gesprekken met vertegenwoordigers van (organisaties van) 
woningcorporaties is gebleken, doen zich in de uitvoeringspraktijk inderdaad toepassingsproblemen voor. 
Deze betreffen in het bijzonder de gegevensuitwisseling inzake (de huisvesting) van woningzoekenden 
alsmede de participatie van woningcorporaties in gemeentelijke samenwerkingsverbanden (sociale 
vernieuwing c.a.). Zie in dit verband ook art. 16 Huisvestingswet, dat een beperking impliceert van de 
doelverstrekking ex art. 11, eerste lid WPR. Ingevolge deze bepaling kunnen buiten de gevallen bedoeld in 
de artt. 11, tweede lid en 18, derde lid WPR uit het register van woningzoekenden slechts gegevens aan een 
derde worden verstrekt voor zover vereist door een wettelijke informatieverplichting of op basis van 
toestemming van de geregistreerde. Doordat de woningcorporaties niet onder het overheidsregime vallen 
en art. 18, derde lid, WPR niet van toepassing is, is met deze bepaling elke (incidenteel noodzakelijke) 
flexibiliteit in de informatieuitwisseling weggereguleerd. 
1240 Vgl. ook activiteiten in het kader van de sociale vernieuwing, toegespitst op een geïntegreerde buurt-
/wijk- en gevalsbehandeling. 
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afbakeningscriterium begrepen zeggenschapscriterium1241. Tevens is in het onderzoek gebleken, 
dat de Registratiekamer een onjuiste aanmelding, derhalve gebaseerd op een verkeerde 
beoordeling van het afbakeningsregime, relatief zwaar sanctioneert. Zowel in het hiervoor 
genoemde standpunt inzake de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland als met 
betrekking tot SURFnet is bepaald, dat een onjuiste inzending van een reglement bij de 
Registratiekamer geen rechtsgevolgen kan hebben (zie art. 50, eerste lid, WPR). De wet zou deze 
alleen verbinden aan een aanmelding met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier. De 
Kamer weigert derhalve conversie toe te passen, hetgeen in casu voor de hand ligt. De 
conflictgevoeligheid van de toepassing van het wettelijk afbakeningscriterium door de 
Registratiekamer is hierdoor toegenomen. 

10.4 Het Afbakeningsbesluit, inhoud en werking 
Hoewel volgens de toelichting op het Afbakeningsbesluit ex art. 17 onder b en c WPR bij de 
aanwijzing van tot de overheidssector te rekenen instellingen is uitgegaan van een ruime 
toepassing van het wettelijk afbakeningscriterium, is niettemin hiervoor gebleken van een zekere 
overlap1242. Die geldt in ieder geval voor de rijksuniversiteiten en het Centraal bureau 
rijvaardigheidsbewijzen, maar is vrijwel zeker groter.  

De selectie van de ex art. 17 onder b WPR in art. 1 Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen 
c.a. is bovendien niet steeds even overtuigend. Zo is niet in te zien wat het bijzondere privacy-
belang bij de uitvoering van de landbouwkwaliteitswetgeving is. Hetzelfde geldt voor de 
werkzaamheden van de sociale fondsen. Bovendien is niet beargumenteerd waarom niet alle 
oorlogspensioen-regelingen zijn opgenomen1243, terwijl het achterwege blijven van een aanwijzing 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie evenmin voor zich spreekt. Bij de selectie van de 
ingevolge art. 17 onder c aangewezen instellingen in art. 2 van dit Besluit zijn, zij het in mindere 
mate, vergelijkbare kanttekeningen te plaatsen. Zo valt niet in te zien, waarom van de 
verschillende vormen van volwasseneneducatie slechts de basiseducatie is uitverkoren1244. Door 
het aanhaken van de afbakeningsregeling bij wettelijke plannings- en bekostigingsvoorzieningen, 
worden gelijksoortige, uit andere bron gefinancierde instellingen gemist. Via dit systeem van 
doorverwijzingen worden anderzijds ook instellingen/voorzieningen onder het overheidsregime 
gebracht waarvan de ratio niet steeds even duidelijk is. 

De beperking van de aanwijzing tot de instelling/rechtspersoon als zodanig is in enkele gevallen 
een probleem gebleken. Zo zijn de verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties niet inbegrepen in 
een aanwijzing van de instelling. Zie in dit verband het functioneren van de Stichting Bureau 
Duitse zaken en de Stichting Bureau Belgische zaken als uitvoeringsorganisaties van het Tica1245. 
                                                      
1241 De hiervoor behandelde positionering van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid is hier niet als probleem genoemd, omdat het resultaat niet verschilt. 
1242 Om redenen van tijdsdruk, noodzakend tot een scherpe prioriteitenstelling, heeft de Registratiekamer 
destijds bij haar advisering moeten volstaan met een marginale toetsing van het voorgelegde concept-
besluit. In dit advies werd aangedrongen op een periodieke toetsing op de noodzaak van actualisering. Zie 
Advies nr. WGAG/1989/3. De Raad van State heeft eveneens volstaan met een conform-advies 
(kanttekening Stb. 1989, 569). 
1243 Niet opgenomen zijn de Wet buitengewoon pensioen zeelieden- oorlogsslachtoffers en de Wet 
buitengewoon pensioen Indisch verzet. 
1244 Vgl. de vier deelterreinen van volwasseneneducatie in de Kaderwet volwaseneneducatie 1991, Stb. 
1991, 709. 
1245 Zie de artt. 31 e.v. van de nOSV betreffende erkenning en taakstelling van het Tijdelijk instituut voor 
coördinatie en afstemming. Deze organisatie is een partiële voortzetting van de voormalige SVR. De 
bureaus Belgische en Duitse zaken zijn opgericht door de Sociale Verzekeringsbank, de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen en de Ziekenfondsraad. Het doel ervan is de behartiging van de belangen van de 
uitvoeringsorganen met betrekking tot de door deze te vervullen taken in verband met de op het gebied 
van de sociale verzekering door Nederland met België en Duitsland getroffen regelingen. De bureaus 
handelen op grond van een delegatie/mandaat van bevoegdheden door de SVR. Hoewel geen definitief 
standpunt is bepaald, blijkt uit een brief van de Registratiekamer aan de Stichting Bureau voor Belgische 
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Ook ontbreekt een aanwijzingsbepaling met betrekking tot samenwerkingsverbanden van in art. 1 
Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen1246. De Federatie van bedrijfsverenigingen (FBV), 
met een belangrijke onderzoekstaak ten behoeve van de beleidsvorming en -evaluatie van de 
gezamenlijke uitvoeringsorganen, moet derhalve (formeel) tot de particuliere sector worden 
gerekend1247. 

Het eerste lid aanhef van art. 2 Afbakeningsbesluit bepaalt, dat de aanwijzingsregeling een 
complementair karakter heeft. Deze is eerst van toepassing indien de aangewezen instellingen niet 
reeds uit anderen hoofde tot de overheidssector behoren. In art. 1 van het Besluit is een 
dergelijke voorziening achterwege gebleven. Hiervoor is echter betoogd, dat op 
wetssystematische gronden in deze bepaling eenzelfde (inherente) beperking moet worden 
ingelezen. Doordat de aanwijzingsmethodiek in het Afbakeningsbesluit niet is afgestemd op het 
wettelijk afbakeningscriterium in art. 17 onder a WPR, resulteert deze in de toepassingspraktijk 
tot niet of nauwelijks te motiveren verschillen in informatieregimes tussen overigens 
gelijksoortige instellingen. Zo valt het gehele openbare onderwijs ingevolge art. 17 sub a WPR 
onder de overheidssector, evenals dat, naar eerder is toegelicht, met de rijksuniversiteiten het 
geval is. Het effect is dat binnen deze instellingen één informatieregime geldt: het 
overheidsregime, zonder onderscheid tussen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bijzonder 
onderwijs, met inbegrip van de bijzondere universiteiten, valt daarentegen onder art. 2, eerste lid, 
sub a t/m e met als gevolg dat wat het toepasselijke regime betreft, ingevolge het tweede lid van 
dit artikel moet worden gedifferentieerd al naargelang de gegevensverwerking voor onderwijs- 
dan wel voor overige doelen wordt aangehouden. Alleen de onderwijsgebonden 
informatievoorziening valt onder het overheidsregime. Het onderzoek bij de bijzondere 
universiteiten valt derhalve onder het voor de particuliere sector geldende stelsel, tenzij hierop het 
etiket “onderwijsgebonden” wordt geplakt. Het in art. 17 sub a begrepen zeggenschapscriterium 
heeft voorts een zodanig effect, dat door of vanwege de rijksuniversiteiten opgerichte stichtingen 
(onderzoek, dienstverlening, contract-onderwijs) wel tot de openbare sector worden gerekend, 
maar identieke organisaties van de bijzondere universiteiten niet, want beperkt tot aan deze 
instellingen verbonden organen voor postacademisch onderwijs. 

Hiervoor is de werking van het in het tweede lid van de artt. 1 en 2 Afbakeningsbesluit 
opgenomen differentiatiecriterium, toegesneden op het doel van de persoonsregistratie, reeds 
kort geschetst. Eerder is beschreven, dat de toelichting op het Afbakeningsbesluit aan dit taak- en 
functiegebonden criterium een nader aangescherpte betekenis geeft, waarbij met name 
onderscheid is gemaakt tussen de primaire en de beheersmatige informatievoorziening. Zijn 
privaatrechtelijke rechtspersonen naast hun eigenlijke, tot de particuliere sector te rekenen 
activiteiten, tevens belast met een (beperkte) bestuurstaak, dan resulteert deze differentiatie in 
werkzaamheden in een daarmede corresponderend regime voor de bijbehorende 
informatievoorziening. Voor organisaties met een gemengd activiteitenpatroon is een dergelijke 
differentiatiebepaling derhalve passend1248. Dit is anders voor organisaties met een volledig 

                                                                                                                                                        
Zaken, dat de Kamer op basis van deze specifieke context geneigd is om, analoog aan art. 17 onder a WPR, 
deze bureaus tot de overheidssector te rekenen (brief van 31 juli 1992, dossiernr. 92.E.117). 
1246 Vgl. art. 2, sub q Afbakeningsbesluit, dat voorziet in de aanwijzing van samenwerkingsverbanden van 
art. 2-instellingen onderling of met een of meer van de organisaties en instellingen, bedoeld in art. 17 onder 
a en b WPR. 
1247 Vgl. de wettelijke basis van deze samenwerking in art. 63, derde lid, van de nOSV, Stb. 1994, 790. In 
gesprekken met vertegenwoordigers van deze organisatie in de WPR-invoeringsfase heeft de 
Registratiekamer echter het standpunt ingenomen, dat de FBV naar doel en strekking van wet en 
Afbakeningsbesluit, met name door de verwevenheid van haar informatievoorziening met die van het 
GAK, tot de openbare sector moet worden gerekend. Ook de VNG heeft de status van tot de particuliere 
sector gerekende organisatie. Hoewel het zwaartepunt in de activiteiten van de VNG meer op het aspect 
collectieve belangenbehartiging van de gemeentelijke bestuurslaag ligt, wordt deze uitkomst van het WPR-
regelingsproces niettemin als oneigenlijk ervaren. 
1248 Vgl. de afgrenzing van de toepassing in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van 
bestuur en de Wet Nationale ombudsman in de deels functionele aanwijzingen in het Aanwijzingsbesluit 
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publiekrechtelijk activiteitenpatroon, zoals in de bekostigde en gesubsidieerde sector het geval is. 
In dat geval is een splitsingsverplichting op het niveau van de informatievoorziening overbodig 
en dus zinloos. Kritiek is voorts op z’n plaats met betrekking tot het in de toelichting 
geïntroduceerde onderscheid tussen uitvoeringsgerichte en beheersmatige informatievoorziening. 
Allereerst omdat beide typen informatievoorziening in de praktijk dikwijls (op onderdelen) 
verweven voorkomen, zodat de toepassing van dit criterium problemen geeft. En voorts omdat 
deze beperking van de werking van het overheidsregime tot de primaire, taakgebonden 
informatievoorziening niet spoort met inhoud en oogmerk van de artt. 1 en 2, tweede lid, 
Afbakeningsbesluit. Dat deze verfijningen in de toelichting naar hierna kwantitatief zal worden 
aangetoond, niet of slecht worden nageleefd, is derhalve niet verwonderlijk. 

Een probleem is voorts, dat in het Afbakeningsbesluit wordt verwezen naar 
reikwijdtevoorzieningen in sectorwetten die niet of slechts beperkt geschikt zijn als 
afbakeningscriterium in de zin van de WPR. Dit geldt in het bijzonder voor de Welzijnswet en de 
Wet op de jeugdhulpverlening. Zo incorporeerde het eerdere art. 2, eerste lid, sub n 
Afbakeningsbesluit de voorzieningen voor maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in de 
bijlage, behorende bij de (oude) Welzijnswet. Volgens het hierin opgenomen art. 2 had deze 
regeling betrekking op: het openbaar biblitheekwerk, vorming en sociaal-cultureel werk, 
emancipatiewerk en opbouwwerk, maatschappelijke opvang en hulpverlening1249 alsmede sport 
en sportieve recreatie. Zoals uit art. 3 van deze regeling blijkt, bedoelde de bijlage bij deze 
regeling niet meer dan de taakverdeling van de verschillende overheden met betrekking tot 
regeling en bekostiging van de daarin genoemde voorzieningen vast te leggen. Deze bijlage kon 
derhalve niet worden gezien als een uitputtende opsomming van de tot de genoemde terreinen 
van welzijnszorg te rekenen instellingen en voorzieningen, terwijl evenmin werd gepreciseerd 
welke instellingen uit een oogpunt van informatieregime tot de overheidssector waren te rekenen. 
Inmiddels is dit systeem van “uitsluitende bemoeing” in de nieuwe Welzijnswet 1994 (Stb. 1994, 
447) komen te vervallen (evenals de bijlage), terwijl in het verlengde hiervan tevens het 
Afbakeningsbesluit is gewijzigd1250. 

De verwijzing naar de voorzieningen voor jeugdhulpverlening in de bijlage bij de Wet op de 
jeugdhulpverlening in art. 2, eerste lid, sub m, kent min of meer identieke problemen. Deze 
regeling biedt het wettelijk kader voor beleidsvorming (planning), uitvoering en bekostiging van 
met name voorzieningen behorende tot een van de in de bijlage bij deze wet opgenomen 
categorieën (art. 2). De bijlage voorziet in functiegerichte omschrijvingen van de betreffende 
voorzieningen van jeugdhulpverlening. In de op basis van de wet vast te stellen 
bekostigingsregeling wordt nader geconcretiseerd welke instellingen voor overheidsfinanciering in 
aanmerking komen. In die zin is de inventarisatie in de bijlage niet meer dan een tussenstap in de 
vorm van aanwijzing van bijzondere terreinen van overheidszorg. Bovendien lokken functionele 

                                                                                                                                                        
bestuursorganen Wob en WNo. Zie voorts art. 2, tweede lid, van het Besluit GBA: “Het orgaan van een 
instelling als bedoeld in het eerste lid is slechts afnemer voor zover de behoefte van de instelling aan 
gegevens uit de basisadministraties en uit het vestigingsregister voortvloeit uit de uitvoering van de 
publiekrechtelijke taak van de instelling.” Ook deze bepaling veronderstelt derhalve een splitsing in de 
informatiebehoefte. De uitvoerbaarheid van een dergelijke normatieve onderscheiding is een andere zaak. 
Zie de groei en bloei van multifunctionele informatiesystemen. 
1249 Het in het Afbakeningsbesluit voorkomende begrip voorzieningen voor maatschappelijke 
dienstverlening kwam derhalve niet in de oude Welzijnswet voor. 
1250 Zie de wijziging van het Afbakeningsbesluit bij Besluit van 4 juli 1994, houdende aanpassing van een 
aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Welzijnswet 1994, Stb. 1994, 533. Ingevolge dit besluit zijn 
thans onder het overheidsregime gebracht: de instellingen op het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening, bedoeld in artikel 2, onder c, van de Welzijnswet 1994. Vgl. de memorie van toelichting op 
het Ontwerp-Welzijnswet, TK 1992-1993, 23315, nr. 3, pp. 11 t/m 13. De thans in het Afbakeningsbesluit 
genoemde werksoort maatschappelijke dienstverlening is hierin omschreven als: “algemeen 
maatschappelijk werk, bureaus sociale raadslieden en telefonische hulpdiensten”. Daarnaast wordt nog 
gewerkt met de categorie maatschappelijke opvang. 
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beschrijvingen van voorzieningen autonome interpretatie ervan in het licht van de WPR uit, 
zodat de hieraan gegeven betekenis los kan komen te staan van die in het veld van zorg1251. 

De afbakening van de tot de overheidssector gezondsheidszorg te rekenen personen en 
instellingen via een verwijzing naar de organen voor gezondheidszorg, aangewezen ingevolge art. 
1, tweede, derde, vierde en zesde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646) is 
evenzeer een gelegenheidsoplossing. Het doel van de WTG is de tariefbeheersing in de 
gezondheidszorg via het preventieve toezicht door het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg 
(COTG). De reikwijdte van de wet is nader geconcretiseerd in het Besluit werkingssfeer Wet 
tarieven gezondheidszorg 19921252. Het Besluit Werkingssfeer kent een zeer ruime afbakening van 
de gezondheidssector, met name door de aanwijzing van met organen van gezondheidszorg 
gelijkgestelde voorzieningen voor maatschappelijke dienstverlening (instellingen voor 
gezinsverzorging, instellingen gericht op sociaal-pedagogische zorg e.d.). Bovendien voorziet dit 
besluit in een aantal min of meer open geformuleerde functiegerichte beschrijvingen met alle 
vaagheid van dien1253. Andersgeaarde medische zorg, bijvoorbeeld de bedrijfsgezondheidszorg, 
valt geheel buiten het gezichtsveld van deze regeling en daarmede buiten de scope van het 
Afbakeningsbesluit. Gegevensverwerking in dit verband valt derhalve onder het informatieregime 
voor de particuliere sector. 

Het Besluit werkingssfeer WTG van 1992 bevat op onderdelen een aanmerkelijke inperking en 
uitbreiding ten opzichte van de voorafgaande regeling. Niet alleen werden bij invoering nieuwe 
voorzieningen onder het bereik van de WTG gebracht, er vielen ook categorieën af zoals de 
opleidingsinstituten, administratiekantoren en instellingen, werkzaam op het gebied van de 
informatievoorziening voor de gezondheidszorg (met uitzondering van het Pathologisch 
Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief/PALGA)1254. Een rechtstreeks bijeffect was 
derhalve, dat voor niet meer in het nieuwe Besluit opgenomen instellingen, het WPR-informatie 
de ene op de andere dag gewijzigd werd (van overheid naar particulier), evenals dat vice versa 
gold voor nieuw opgenomen organisaties1255. Dat is echter nog niet alles. Het Besluit 
werkingssfeer, dat de tarifiëring in de gezondheidszorg als regelingsobject heeft, geeft geen 
invulling aan datgene wat onder gezondheidszorg(prestaties) moet worden volstaan. Zo is niet 
duidelijk of het gezondheidsonderzoek hiertoe moet worden gerekend1256. Mijns inziens is dat 
inderdaad het geval, met name door de veel voorkomende verwevenheid van patiëntenzorg en 
onderzoek. De regeling biedt echter geen zekerheid op dit punt. 

                                                      
1251 Zo corresponderen de sectorindelingen in het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer slechts tot 
op zekere hoogte met de inhoud van de categorieën onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening in de zin van het Afbakeningsbesluit. Tevens is gebleken dat de in de CAO-Welzijnswerk 
en de CAO-Jeugdhulpverlening genoemde voorzieningen, niet volledig spoort met die welke via het 
Afbakeningsbesluit zijn aangewezen (Registratiekamer, dossiernr. 93.E.020.02). 
1252 Dit Besluit van 19 december 1991, (Stb. 1991, 732) heeft het Besluit van 27 januari 1982 (Stb. 1982, 25) 
vervangen. 
1253 Vgl. nr. 32 op de A-lijst in art. 1: “instellingen, niet behorende tot de onder 1-31 genoemde categorieën, 
in het kader waarvan gezondheidszorgprestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld 
onder B en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht”. 
1254 Zie voor een overzicht van de (160) bestaande landelijke zorgregistraties de uitgave Tellen en meten, 
een overzicht van landelijke registraties in de zorg, een uitgave van het ministerie van WVC, Rijswijk 1993. 
1255 Eenzelfde verschijnsel heeft zich voorgedaan bij de invoering van de nieuwe Welzijnswet. Bij deze wet 
deed zich bovendien het verschijnsel voor, dat aan deze wet van 2 juni 1994, bovendien terugwerkende 
kracht was toegekend tot 1 januari 1994 (art. 22), hetgeen de potentiële fricties van de in het 
Afbakeningsbesluit gevolgde aanwijzingsmethode nog eens onderstreept. 
1256 De academische ziekenhuizen zijn ingevolge de A-lijst in art. 1 Besluit aangewezen als instellingen voor 
gezondheidszorg. Tot het takenpakket van deze ziekenhuizen behoort ook het wetenschappelijk 
onderzoek. Dit zou pleiten voor een ruime invulling van het begrip gezondheidszorg, tenzij men de grens 
wil leggen bij tariefgebonden prestaties. Overigens vallen de academische ziekenhuizen reeds uit anderen 
hoofde onder het overheidsregime en wel op grond van de aanwijzing als publiekrechtelijke rechtspersoon 
in art. 1.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593). 
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Door de structuur van de regeling behoeft het Afbakeningsbesluit regelmatig aanpassing1257. 
Sinds de inwerkingtreding ervan op 1 januari 1990 zijn een zevental aangewezen regelingen, 
waaronder vijf wetten, vervallen1258 en vervangen door zes nieuwe wetten en een 
uitvoeringsregeling1259. Via wetswijziging c.a. zijn ook nieuwe organen op het tapijt verschenen. 
Zo heeft de Pensioen- en Uitkeringsraad de drie in art. 1, eerste lid sub x, genoemde 
uitvoeringsorganen van oorlogsslachtofferregelingen vervangen1260. Bij de invoering van de Wet 
goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145) zijn eveneens nieuwe bestuursorganen 
ingesteld1261. Voorts zijn van de wel gecontinueerde regelingen inmiddels een groot aantal 
bepalingen gewijzigd en deels nog in procedure1262. 

Door de vele wetswijzigingen c.a. is het Afbakeningsbesluit in enkele jaren tijd sterk gedateerd 
geraakt. De noodzakelijke actualisering van deze uitvoeringsregeling heeft onvoldoende aandacht 
gekregen. Afgezien van de automatische doorwerking van nieuwe uitvoeringsregelingen door de 
in concreto gehanteerde aanwijzingsvorm1263, is tot op heden slechts één gerichte aanpassing 
gerealiseerd. Dit is de wijziging van art. 2, eerste lid, onder n in verband met de inwerkingtreding 
van de Welzijnswet 1994 op basis van het Aanpassingsbesluit Welzijnswet 19941264, een 
regelingsinitiatief van de minister van WVC. 

Het achterstallig onderhoud knelt temeer, nu in de aanwijzingsregeling ex art. 2, eerste lid, van 
het Besluit GBA, ondanks een negatief advies van de Registratiekamer, art. 1 van het 
Afbakeningsbesluit is geïncorporeerd1265. De in dit artikel aangewezen instellingen gelden 
sindsdien tevens als afnemers in de zin van art. 1 van de Wet GBA. 

Gezien de hiervoor gesignaleerde omvang van de inmiddels geëffectueerde wijzigingen in 
achterliggende regelingen, dient het Afbakeningsbesluit dringend geactualiseerd te worden1266. 

                                                      
1257 Zie het advies van de Registratiekamer d.d. 6 november 1989, nr. WGAG/1989/3: “De Kamer wijst er 
echter op dat het nodig zal zijn het onderhavige besluit dat thans in ontwerp ter advisering aan haar is 
voorgelegd periodiek te bezien op de noodzaak tot actualisering”. 
1258 Het gaat hier om: de Wet Autovervoer goederen, het Besluit werkingssfeer Wet tarieven 
gezondheidszorg 1982, de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de Wet op het hoger beroepsonderwijs, 
de Wet op het leerlingwezen, de Rijksregeling basiseducatie en de Welzijnswet. 
1259 De nieuwe regelingen zijn: de Kaderwet volwasseneneducatie (Stb. 1991, 709), het Besluit 
werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), de Wet goederenvervoer over de weg 
(Stb. 1992, 145), de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593), de Wet 
op het cursorisch beroepsonderwijs en de Welzijnswet 1994 (Stb. 1994, 447). 
1260 Zie de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad, Stb. 1990, 324. 
1261 Dit zijn: de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie Wegvervoer Organisatie 
(NIWO) en de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV). 
1262 Zie in dit verband tevens het Wetsontwerp educatie en beroepsonderwijs, TK 1993-1994, 23778, nrs. 
1-3 en 6, waarmee een regionale integratie van beroepsonderwijs, leerlingwezen en volwasseneneducatie 
wordt beoogd. 
1263 Vgl. art. 2, eerste lid, sub j, betreffende de organen voor gezondheidszorg. Door te verwijzen naar de 
delegatiebepalingen in de Wet tarieven gezondheidszorg, kreeg de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit 
werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 rechtstreekse doorwerking in het Afbakeningsbesluit. 
1264 Sindsdien luidt de tekst als volgt: “n. de instellingen op het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening, bedoeld in artikel 2, onder c, van de Welzijnswet 1994 (Stb. 1994, 447). 
1265 Zie het advies van de Registratiekamer inzake het ontwerp-Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van 23 maart 1994, dossiernr. 94.A.002: “De genoemde gebreken van het 
Afbakeningsbesluit (nodeloos ingewikkeld en niet volledig, schr.) worden door de hier bedoelde koppeling 
ook in het stelsel van de GBA geïntroduceerd. (...) De Registratiekamer adviseert derhalve tot een evaluatie 
van artikel 1 van dit Afbakeningsbesluit alvorens er in het Besluit GBA rechtswerking aan toe te kennen” 
(p. 6). Zie ook p. 54 van het Jaarverslag 1989-1991 van de Registratiekamer. 
1266 Blijkbaar wordt aangenomen dat het hier om kosten op het sterfhuis gaat omdat in de op handen zijnde 
EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens geen normatief onderscheid wordt gemaakt tussen de 
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Het voorgaande leidt tot de volgende constatering. Door de in het Afbakeningsbesluit gevolgde 
aanwijzingsmethodiek is de WPR-uitvoeringspraktijk in de semi-publieke en 
bekostigde/gesubsidieerde sector belast met moeilijke interpretatiekwesties en bijbehorende 
rechtsonzekerheid. In een reeks van situaties is het Besluit moeilijk tot zeer moeilijk toepasbaar 
gebleken. Zoals de Registratiekamer, mede op basis van de vele bij haar binnengekomen 
interpretatie-verzoeken heeft geconstateerd, wordt deze uitvoeringsregeling vooral als nodeloos 
ingewikkeld ervaren1267. 

De gebleken bezwaren concentreren zich op de volgende punten: (a) de snelle verouderingsgraad 
van de aanwijzingen door de vele wetswijzigingen c.a., (b) de hieruit voortvloeiende (partiële) 
instabiliteit in status1268, (c) de negatieve effecten van de koppeling aan functionele 
omschrijvingen van werksoorten, met name in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening en (d) de kenbaar-/vindbaarheidsproblemen bij inherente doorverwijzing naar 
specifieke (ministeriële) uitvoeringsregelingen (Droste-effect), want niet altijd gepubliceerd in 
openbare bronnen. 

De conclusie kan geen andere zijn, dan dat het Afbakeningsbesluit in de huidige vorm niet 
voldoet aan de daaraan uit een oogpunt van art. 17 WPR en beginselen van behoorlijke 
regelgeving te stellen eisen. Het Besluit werkt daarmee, zoals opgemerkt, niet alleen belemmerend 
op de naleving van de WPR in de semi-publieke en bekostigde/gesubsidieerde sector, de 
uitvoeringsproblemen vertalen zich tevens in een niet acceptabele mate van onduidelijkheid met 
betrekking tot het geldende regime voor derden(-belanghebbenden), waaronder de 
geregistreerden. 

10.5 De uitleg van het Afbakeningsbesluit door de 
Registratiekamer 
Het Afbakeningsbesluit heeft een sterke voorlichtingsbehoefte gewekt. De Registratiekamer heeft 
in de afgelopen jaren grote aantallen verzoeken om nadere informatie c.q. beslissende uitspraken 
ontvangen, met een piek in de invoeringsfase van de wet1269. Deze uitvoeringsregeling is hiermee 
gebleken een van de minst duidelijke onderdelen in het WPR-complex te zijn1270. 

Hiervoor is het beleid van de Kamer inzake de toepassing van art. 17 onder a WPR besproken. In 
dit verband zijn reeds problemen gesignaleerd betreffende de (beperkte) overlap in de – 
                                                                                                                                                        
overheids- en de particuliere sector. Afgezien van de “demoraliserende werking” op de WPR-
nalevingsbereidheid van een dergelijke, zo duidelijk achterhaalde regeling als het Afbakeningsbesluit, is 
uitstel geen optie. Wordt de richtlijn inderdaad naar verwacht eind 1995 in definitieve vorm vastgesteld, 
dan is nog te rekenen met een implementatietermijn van drie jaar, terwijl de hierop aansluitende 
overgangsperiode doorloopt tot 1 januari 2002. Het is voorts de vraag of in de (nader concretiserende) 
implementatiewetgeving niet alsnog op onderdelen moet worden gedifferentieerd naar sector. 
1267 Jaarverslag 1989-1991, p. 54. 
1268 Zie de hiervoor geconstateerde wijzigingen in tot de overheidszorg gerekende werksoorten. Vgl. de 
vernieuwing van de Welzijnswet, die bovendien nog eens terugwerkende kracht had. Zie voorts het in de 
vorige paragraaf weergegeven beleid van de Registratiekamer om door conversie te weigeren, de 
registratiehouder verantwoordelijk te houden voor een verkeerde interpretatie van het toepasselijke regime 
en een daaruit resulterende onjuiste aanmelding (vgl. art. 50 WPR). 
1269 Het merendeel van de vragen kwam bij de Registratiekamer binnen via het telefoon-piket, terwijl 
afbakeningskwesties voorts een belangrijk aandachtspunt vormden in de vele, tijdens de invoeringsfase met 
houders- en sectororganisaties gevoerde gesprekken. De Kamer heeft tevens een substantieel aantal 
schriftelijke interpretatie-verzoeken ontvangen, soms onderdeel van of verweven met meer omvattende 
uitvoeringskwesties. 
1270 De voorlichting door de Registratiekamer heeft dit manco niet kunnen compenseren. Weliswaar is in 
de eerste periode na de inwerkingtreding van het Afbakeningsbesluit veel menskracht gestoken in de 
opbouw van een centrale documentatie, in het kader van een nadere prioriteitenstelling is het uitbreiden en 
actualiseren van de basisinformatie inmiddels feitelijk om reden van betwijfeld nut en tijdsbeslag gestaakt. 
Het achterwege blijven van de noodzakelijke actualisering van het Besluit vormde een belangrijke factor. 
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prevalerende – toepassing van het wettelijke afbakeningscriterium en de aanwijzing op basis van 
art. 17 onder b en c in het Afbakeningsbesluit van specifieke instellingen en voorzieningen. Deze 
paragraaf gaat vooral over de wijze waarop de Kamer dit Besluit interpreteert. 

In de eerste periode van haar bestaan heeft de Kamer het Afbakeningsbesluit relatief soepel 
toegepast, door de aanwijzingen te interpreteren in het licht van doel en strekking van de 
afbakeningsregeling jo. het achterliggende regelingscomplex in combinatie met wetssystematische 
argumenten. Op deze gronden werd de hiervoor genoemde Federatie van Bedrijfsverenigingen 
tot de overheidssector gerekend1271. Eenzelfde benadering werd toegepast bij de uitleg van de in 
het Afbakeningsbesluit opgenomen differentiatieverplichting1272. 

In een latere fase is het beleid van de Kamer echter nader aangescherpt, resulterend in het meer 
naar de letter toepassen van het differentiatieregime in Besluit en toelichting. Deze beleidswijzing 
is nader uitgekristalliseerd bij de behandeling van het goedkeuringsverzoek met betrekking tot de 
gedragscode voor personeelssystemen van de Vereniging van Schoolbesturen voor het Katholiek 
Basis- en Speciaal Onderwijs. De belangrijkste reden om aan deze gedragscode haar goedkeuring 
te onthouden was de opvatting van de Kamer dat, anders dan het uitgangspunt van de 
gedragscode, deze personeelssystemen niet zouden zijn aan te merken als reglementsplichtige 
persoonsregistraties1273. 

Dit voorbeeld uit de onderwijssector illustreert op treffende wijze de differentiatie-problematiek 
in het Afbakeningsbesluit. Om die reden is hierna een beschrijving van deze casus opgenomen. 

De Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen vroeg de 
Registratiekamer om een goedkeuringsverklaring ex art. 15 WPR betreffende de gedragscode 
voor de aangesloten schoolbesturen (plus minus 1500), bestaande uit een gedragscode en een 
model-reglement. Deze gedragscode is gerealiseerd in overleg met de Katholieke Onderwijs 
Vakorganisatie. De status van de regeling is die van aanbeveling. De statuten laten door de 
nadruk op consensus geen sterkere binding van een op centraal niveau vastgestelde regeling toe. 
De tekst van de gedragscode is identiek aan het reeds bij de inwerkingtreding van de wet in de 
kring van het katholieke basisonderwijs door de Bond KBO verspreide modelreglement. De 
besturenorganisatie was van mening, dat de schoolbesturen voor hun personeelssystemen geen 
gebruik konden maken van de vrijstellingsregeling in art. 5 BGV, onder meer door de 
gecentraliseerde salarisverwerking van openbaar en bijzonder onderwijs in CASO-verband. 
Doorslaggevend om voor de reglementsvorm (en dus het overheidsregime) te opteren was de 
multifunctionaliteit van de personeelssystemen in het katholiek basisonderwijs1274. Hierin worden 
ook de gegevens opgeslagen van het “hulppersoneel”, de vaste kern van vrijwilligers ten behoeve 
van binnen-en buitenschoolse activiteiten, alsook leden van oudercommissies en de 
medezeggenschapsraad. Men ging derhalve van de opvatting uit, dat het systeem (mede) van 
operationele betekenis was voor de directe taakuitoefening van de scholen en om die reden in het 
licht van de regeling in het Afbakeningsbesluit als behorend tot de overheidssector moest worden 
aangemerkt. Bovendien heeft de centrale salarisverwerking van het openbaar en bijzonder 
onderwijs via tussenkomst van de CASO (Commissie Automatisering Salarisadministratie 
                                                      
1271 Zie onder meer het ontbreken van een bepaling voor samenwerkingsverbanden in art. 1, eerste lid, 
Afbakeningsbesluit, in tegenstelling tot de opneming hiervan art. 2, eerste lid. 
1272 Hierbij werd vooral gelet op de tekst van de wettelijke delegatiebepaling. Art. 17 sub b en c maakt 
immers geen onderscheid in typen persoonsregistraties. Uit de bewoordingen van het tweede lid van de 
artt. 1 en 2 Afbakeningsbesluit vloeit een dergelijk strikt onderscheid als in de toelichting gemaakt tussen 
primaire registraties en interne beheersregistraties niet zonder meer voort. De toelichting kan dan niet als 
verplichtende regel gelden. 
1273 Brief van de Registratiekamer aan de VBKO d.d. 30 augustus 1993, nr. 91.D.04. 
1274 De multifunctionaliteit hangt onder meer samen met het geïntegreerde en gemengde karakter van deze 
personeelssystemen. Het aspect integratie heeft betrekking op de integratie van personeels-, salaris- en 
verwante persoonsregistraties. Het gemengde karakter van het systeem ziet op de samenhang in 
geautomatiseerde gegevensverwerking, onderliggende dossierverzamelingen en aanvullende handmatige 
gegevensbestanden. 
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Onderwijs) als belangrijk nevendoel: het genereren van beleidsinformatie betreffende het 
basisonderwijs ten behoeve van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Ook om die 
reden wilde men qua informatie-regime zo dicht mogelijk aanschuiven bij de voor 
overheidsorganisaties geldende regels, zijnde het op het openbaar onderwijs toepasselijke stelsel. 
Over de tekst van het modelreglement heeft, voorafgaande aan de verspreiding ervan, overleg 
plaatsgevonden met de Registratiekamer. In het kader van de beoordeling van de 
goedkeuringsvraag is de Kamer met een beroep op de tekst van en de toelichting op het 
Afbakeningsbesluit echter teruggekomen van haar eerdere instemming met de opzet van het 
model-reglement1275. 

Ook in andere zaken heeft de Registratiekamer blijk gegeven van een beleidswijziging, 
uitmondend in een bevestiging van de hiervoor weergegeven restrictieve interpretatie van het 
Afbakeningsbesluit1276. 

Zoals eerder gesignaleerd, wordt het nut en de zin van een dergelijke dubbele differentiatie, zowel 
op taak- als informatieniveau, in de uitvoeringspraktijk niet begrepen. Dat geldt vooral voor de 
(vrijwel) volledig uit de publieke middelen bekostigde organisaties1277. Deze systematiek kan 
bovendien niet te motiveren neveneffecten hebben. Zo impliceert de hiervoor beschreven 
beslissing van de Registratiekamer inzake de gedragscode voor personeelssystemen in het 
katholiek onderwijs, dat de landelijk gecentraliseerde verwerking van de salarisadministraties in 
het openbaar en het bijzonder onderwijs in CASO-verband, rekening heeft te houden met een 
dubbel informatieregime: dat van de overheidssector voor het openbaar onderwijs en het regime 
voor de particuliere sector als geldend voor salarisregistraties in het bijzonder onderwijs. 

10.6 Kwantitatieve gegevens omtrent de effectiviteit van het 
Afbakeningsbesluit 
Door middel van een analyse van het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer naar de 
stand per 1 januari 1994, is getracht om kwantitatieve gegevens te verkrijgen met betrekking tot 
de naleving van het Afbakeningsbesluit door de categorie aanmeldende houders1278. Dit 
onderzoek is gebaseerd op de aanname, dat uit de wijze van aanmelding – het gebruik van een O- 
of P-formulier voor respectievelijk de overheidssector en de particuliere sector – kan worden 
afgeleid, aan welk regime de registratiehouder zich voor de betreffende persoonsregistratie 
gebonden acht. De eerste toets is derhalve de vraag tot welke sector de aanmeldende, in het 
Afbakeningsbesluit aangewezen registratiehouder de persoonsregistratie in kwestie rekent. Hieruit 
is af te leiden of op functioneel niveau op aannemelijke wijze wordt onderscheiden tussen 

                                                      
1275 Andere argumenten om de goedkeuring te onthouden waren enkele tekstuele knelpunten alsmede 
twijfel aan de meerwaarde van de gedragscode ten opzichte van de bestaande regelingen inzake de 
personeels- en salarisadministratie in het BGV. De mededeling van deze beslissing ging vergezeld van een 
uitnodiging om het overleg over de gedragscode voort te zetten. De katholieke besturenorganisatie heeft 
gemeend hieraan geen gevolg te moeten geven. De goedkeuringsprocedure is daarop beëindigd. Het 
vigerende modelreglement, uitgaande van een normering van personeelssystemen op basis van het 
overheidsregime, is niet ingetrokken, zodat de situatie in de toepassingspraktijk ongewijzigd bleef. 
1276 Zie onder meer de toepassing van het regime voor de particuliere sector op een personeels-
verzuimregistratie van een bejaardencentrum (brief van 13 mei 1993, dossiernr. 93.E.058.02) en het 
benadrukken van de splitsingsverplichting tussen gegevensverwerking met het oog op de gezondheidszorg 
en de overige registraties in een reactie op een informatieverzoek van een verpleegtehuis (brief van 25 
oktober 1993, dossiernr. 93.E.067). 
1277 Gaat het om privaatrechtelijke rechtspersonen met een (beperkte) bestuurstaak, dan is heeft het 
differentiatiecriterium, zoals eerder opgemerkt, wel een (hulp)functie, namelijk accessoir aan het 
uitgangspunt dat de extra belasting van het overheidsregime beperkt moet blijven tot uitvoering van de 
opgelegde bestuurstaak. Bij deze organisaties moet men zich zelfs afvragen of hier het particuliere regime 
niet moet prevaleren boven het overheidsregime. 
1278 Hierbij zijn de aanwijzingen in dit Besluit tot uitgangspunt genomen. Er is derhalve niet “gecorrigeerd” 
op overlap met het wettelijk afbakeningscriterium. 
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gegevensbestanden ten dienste van de publieke/bestuurstaak van de registratiehouder en die 
welke zijn aangelegd ten behoeve van de overige activiteiten. Tevens is gepoogd enig zicht te 
krijgen op de naleving van de cumulatieve differentiatieverplichting naar type persoonsregistratie, 
de voorgeschreven splitsing tussen primaire en beheersmatige informatievoorziening. 

Bij de hierna te presenteren cijfers moet een belangrijk voorbehoud worden gemaakt. Het 
meldingenbestand van de Registratiekamer is niet aangelegd voor onderzoeksdoeleinden en kent 
derhalve op dit punt belangrijke beperkingen1279. De belangrijkste is de sectorcodering. Zo 
correspondeert de – materieel uitgelegde – sector-indeling in het aanmeldingenbestand slechts tot 
op zekere hoogte met de nadere verbijzondering hiervan in de door het Afbakeningsbesluit 
aangewezen sectorwetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de sector maatschappelijke 
dienstverlening, waartoe bijvoorbeeld ook de bejaardenzorg wordt gerekend1280. Onderwijs en 
gezondheidszorg kennen als sector aanmerkelijk minder vertekening. Door het vrijstellingregime 
van het Besluit genormeerde vrijstelling is het aantal aangemelde persoonsregistraties beperkt. De 
representativiteit van de bevindingen, afgemeten aan het totaal van de aanmeldende houders, is 
vervolgens nog beperkt door een tekortschieten in de naleving van de aanmeldingsplicht. Ik 
meen echter dat de aldus gevonden tendensen, overeenkomend met persoonlijke observaties, 
niettemin in het licht van deze studie van waarde zijn. 

Om zicht te krijgen op de werking van art. 1 van het Afbakeningsbesluit, is het 
aanmeldingsgedrag van een belangrijk deel van de aldus aangewezen registratiehouders met een 
publiekrechtelijke taak geanalyseerd. De uitkomsten geven het volgende beeld te zien: 

De reclasseringsinstellingen hebben aangemeld op O-formulieren zonder te differentiëren naar 
primaire en interne beheersregistraties. Er is één uitzondering: de P-aanmelding van de 
cliëntenregistratie van de Stichting Kinderopvangfonds Reclassering. 

De rechtstreeks aangewezen organisaties, zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR), het Waarborgfonds Motorverkeer, de Dienst Omroepbijdragen van de PTT en de 
Pensioen- en Uitkeringsraad blijken hun persoonsregistraties zonder uitzondering als behorend 
tot de overheidssector aan te melden. Deze organisaties hebben echter geen beheersregistraties 
aangemeld. 

Bij de eveneens hierin aangewezen sociale zekerheidsorganen is het beeld als volgt. Het GAK 
blijkt onderscheid te maken tussen taakgebonden- en interne beheersregistraties, blijkend uit een 
aanmelding via O- en P-formulieren. De overige bedrijfsverenigingen, de GMD en de SVR 
differentiëren echter niet1281. Deze organisaties hebben al hun aanmeldingen, met inbegrip van 
personeelsadministraties e.d., op O-formulieren gedaan. Het beeld in de ziekenfondswereld is 
vrijwel identiek. Ziekenfondsraad en ziekenfondsen rekenen zich blijkens hun O-aanmeldingen, 
volledig tot de overheidssector en maken derhalve geen onderscheid op basis van de aard van de 

                                                      
1279 Het uit ruim 50.000 records bestaande aanmeldingenbestand van de Registratiekamer is primair 
aangelegd voor administratieve doeleinden, onder meer als index op het onderliggende formulierenbestand. 
Omdat aan een ingezonden formulier normatieve werking toekomt, is het uitgangspunt dat de aldus 
verstrekte (in beginsel bindende) informatie zoveel mogelijk conform die in het achterliggende formulier 
moet worden vastgelegd. Aldus biedt het meldingenbestand een prima inzicht in de kwaliteit van de 
ontvangen aanmeldingen. Dit uitgangspunt beperkt echter de mogelijkheid om uit dit bestand kwantitatieve 
informatie te genereren. Een standaard-schrijfwijze is nauwelijks toegepast, zodat veel voorkomende 
gegevens/namen c.a. (vgl. de bewerkers) op uiteenlopende wijze zijn opgenomen. De sector- en type-
indeling is evenmin eenduidig geïnterpreteerd en toegepast. De omvang van de omtrent een aangemelde 
persoonsregistratie opgenomen gegevens is ook beperkt, hetgeen grenzen stelt aan de toepassing van 
“controle-berekeningen”. De structurering van het aanmeldingenbestand is voorts zodanig, dat dit type 
analyses met behulp van querytalen en specifiek ontwikkelde programmatuur moest worden uitgevoerd. 
1280 Ook de huwelijksbureaus c.a. blijken bij deze sector te zijn ingedeeld. 
1281 Zie de wijziging van de sociale zekerheids-uitvoeringsorganisatie in de nOSV, Stb. 1994, 790. De SVR 
is opgesplitst in het College van toezicht sociale verzekeringen (CTSV) en het Tijdelijk instituut voor 
coördinatie en afstemming (Tica). De Gemeenschappelijke medische dienst is als zelfstandige entiteit 
opgeheven. 
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persoonsregistratie. Ik heb slechts een tweetal uitzonderingen gevonden in de vorm van een 
afzonderlijke P-aanmelding van een verzekerdenbestand Aanvullingsfonds. In de aanmeldingen 
van verzekerdenbestanden is dit (gebruikelijke) Aanvullingsfonds voor het overige niet als 
afzonderlijke categorie terug te vinden. De integratie van dit (deel-)bestand in het door de 
ziekenfondsen gehouden algemene verzekerdenadministratie is daarom aannemelijk. 

Het aanmeldingsgedrag van de in art. 1, eerste lid, sub u en v aangewezen particuliere 
ziektekostenverzekeraars is gevarieerd. Deze categorie is interessant omdat het door het Besluit 
geïndiceerde O-karakter van hun activiteiten beperkt is tot de afgesloten 
ziektekostenverzekeringen en de daarbij behorende AWBZ/WTZ-component. Het Besluit 
resulteert derhalve in een onderscheid in normering binnen de privaatrechtelijk georganiseerde 
verzekeringsbranche, al naargelang het gaat om gegevensverwerking ten behoeve van 
ziektekostenverzekeringen c.a. en die betreffende de overige verzekeringsprodukten. De 
gegevensanalyse resulteert in het volgende beeld. In het aanmeldingenbestand zijn 22 particuliere 
verzekeraars met O-aanmeldingen voor verzekerdenbestanden ziektekosten, AWBZ en/of 
WTZ1282 en P-aanmeldingen voor de overige persoonsregistraties gevonden. Dit aantal kan nog 
worden uitgebreid met 5 eveneens splitsende assurantietussenpersonen en een drietal op O-
niveau aangemelde samenwerkingsverbanden van een particuliere verzekeraar en een 
ziekenfonds. Vervolgens is bezien of vergelijkbare bestanden wellicht ook op P-formulieren zijn 
aangemeld. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Dertien particuliere verzekeraars hebben hun 
ziektekosten-/AWBZ-bestanden met een dergelijk formulier aangemeld, in overeenstemming 
met het karakter van hun overige aanmeldingen1283. De vraag naar de tweede differentiatieslag op 
type gegevensbestand, komt in deze gevallen niet aan de orde. Gezien het privaatrechtelijke 
karakter van de verzekeringsbranche worden de beheersregistraties zonder uitzondering als 
onderworpen aan het regime voor de particuliere sector opgevat en als zodanig aangemeld. Dit 
lijkt echter minder het resultaat van een weloverwogen beslissing, als wel een uitvloeisel van de 
kleur van de organisatie. 

Opmerkelijk is voorts het aanmeldingspatroon van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. Het 
ABP heeft zowel O- als P-aanmeldingen bij de Registratiekamer ingestuurd. Afgaande op de 
verdeling van het zestal aanmeldingen is ingevolge art. 1, tweede lid, Afbakeningsbesluit binnen 
het ABP blijkbaar onderscheiden tussen de pensioen- en uitkeringsfunctie en de 
beleggingsfunctie. De hypothekenadministratie en het percelenbestand zijn aangemeld als 
onderworpen aan het particuliere sector-regime. Het komt mij echter voor, dat ook deze 
registraties onder het overheidsregime vallen.  

Het onderzoek naar de naleving van art. 2 van het Afbakeningsbesluit: de aanwijzing van tot de 
sectoren onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening te rekenen instellingen 
en voorzieningen, levert eveneens relevante informatie op1284. Het overheersende beeld is, dat 
registratiehouders in deze sectoren in overgrote meerderheid het overheidsregime op hun 
persoonsregistraties toepassen, met inbegrip van de interne beheersregistraties. De gevonden 
scores zijn de volgende. 

Binnen het sector onderwijs is sprake van 87 O-aanmeldingen van personeelsadministraties1285, 
terwijl 11 soortgelijke bestanden met een P-formulier zijn aangemeld. 

                                                      
1282 Uit het aanmeldingenbestand is een selectie gemaakt van registratiehouders met zowel O-als P-
aanmeldingen. Daarbinnen is het hier genoemde aantal gevonden. 
1283 Dit aantal is de uitkomst van een selectie op basis van de aanduiding van aangemelde 
persoonsregistraties via het selectiekenmerk “ziekte” en “AWBZ”. 
1284 Vgl. de hiervoor genoemde beperkingen van een niet volledig sporende sectorindeling. De 
Registratiekamer hanteert in het “WVC/VWS-segment” de volgende indelingscategorieën: 
maatschappelijke dienstverlening, vluchtelingenwerk, sociaal-culturele en culturele instellingen en sport- en 
vrije tijdsbesteding. 
1285 Voor zover ik heb kunnen nagaan, gaat het hier om aanmeldingen vanuit het bijzonder onderwijs. 
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In de sector gezondheidszorg telt het aanmeldingenbestand 183 met een O-formulier aangemelde 
personeelsadministraties tegen 3 P-meldingen, 124 volgens het overheidsregime aangemelde 
archiefregistraties en 102 op overeenkomstige wijze aangemelde financiële registraties tegen van 
het laatstgenoemde type één P-aanmelding. 

In de sector maatschappelijke dienstverlening is het beeld niet anders. Hier heb ik 178 met O- en 
13 met P-formulieren aangemelde personeelsadministraties geteld, evenals 20 onder het 
overheidsregime aangemelde archiefbestanden en 11 tot de overheidssector gerekende financiële 
administraties. Van de twee laatste typen registraties vond ik geen P-aanmeldingen. 

In deze drie sectoren blijken de leerlingen-, patiënten- en cliëntenregistraties – overeenkomstig de 
bedoeling van de wetgever – als regel onder het overheidsregime te worden aangemeld. 

Reeds eerder is gewezen op de problemen verbonden aan de koppeling van de aanwijzing van 
subsidie- en bekostigingsregelingen. Nog niet in deze wetten genoemde verwante, dikwijls anders 
gefinancierde activiteiten en samenwerkingsvormen vallen aldus buiten de boot. In het 
kwantitatieve onderzoek zijn hiervan enkele duidelijke voorbeelden gevonden. 

Zo bleken in het aanmeldingenbestand 56 slachtofferregistraties voor te komen, gehouden door 
Bureaus/stichtingen voor slachtofferhulp, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, 
politiekorpsen en gemeentebesturen. Afgaande op de beschrijvingen valt aan te nemen, dat het 
om min of meer gelijksoortige gegevensverzamelingen gaat, want aangelegd ter ondersteuning 
van dezelfde activiteiten1286. De wijze van aanmelding loopt echter uiteen. Zo zijn er 32 
slachtofferregistraties met een O-formulier aangemeld en 24 met een P-formulier. 

Een analyse van het aanmeldingsgedrag met betrekking tot de persoonsregistraties van VTO-
teams levert een vergelijkbaar resultaat op. Het betreft hier samenwerkingsverbanden van 
kruisverenigingen, RIAGG’s, sociaal pedagogische diensten, (kinder)artsen e.d. gericht op de 
vroegtijdige opsporing en behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-7 jaar. De 
gevoeligheid van de in dit verband vastgelegde informatie staat derhalve buiten kijf. Op 1 januari 
1994 waren in totaal 27 VTO-persoonsregistraties bij de Registratiekamer aangemeld waarvan 7 
met een O-formulier en 20 als behorend tot de particuliere sector met een P-formulier. Het VTO 
is bij uitstek een voorbeeld van een op het niveau van de centrale overheid gestimuleerde 
ontwikkeling (bemoeizorg), die echter (nog) niet als zodanig in de betreffende sectorwet is 
opgenomen1287. Uit deze aanmeldingsgegevens kan worden opgemaakt, dat de aanwijzing van 
samenwerkingsverbanden in art. 2, sub q Afbakeningsbesluit niet is opgemerkt, gespitst als men 
blijkbaar is op de betreffende sectorwetgeving. 

Het voorgaande leidt tot de volgende conclusie. In de uitvoeringspraktijk blijkt wat het 
aanmeldingsgedrag betreft een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen enerzijds de 
categorie van volledig uit de publieke middelen bekostigde instellingen en anderzijds de categorie 
van in de marktsector opererende organisaties met een beperkte publieke/bestuurstaak. De eerste 
groep rekent zich volledig tot de overheidssector. Een differentiatie in de aanmeldingen op 
taakniveau komt vrijwel niet voor. In aansluiting hierop kan worden geconstateerd, dat de 
differentiatieverplichting naar type persoonsregistratie slechts zeer beperkt wordt nageleefd. 

                                                      
1286 Vgl. in dit verband art. 14, eerste lid, sub j, van het Besluit politieregisters, dat het verstrekken van 
gegevens uit een politieregister toestaat aan: “personen die optreden namens een rechtspersoon met 
volledige rechtsbevoegdheid op ideële grondslag die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke 
werkzaamheden in het bijzonder de belangen van slachtoffers van strafbare feiten of van 
verkeersongevallen behartigt, voor zover de gegevens betrekking hebben op deze slachtoffers en die 
rechtspersoon tot het ontvangen van dergelijke gegevens is gemachtigd door de Minister van Justitie, de 
Registratiekamer gehoord.” Zie tevens de Regeling machtiging personen bevoegd tot het ontvangen van 
gegevens uit politieregisters van 15 augustus 1991 (Stcrt. 1991, 162), aangepast bij wijziging van het Besluit 
machtiging slachtofferhulp van 17 juni 1993, Stcrt. 1993, 112. 
1287 De laatste berichten zijn dat de gecoördineerde VTO-zorg zal verdwijnen door het aflopen van de 
ministeriële subsidieregeling. 
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Uit de kwantitatieve analyse van aanmeldingsgegevens kan voorts worden afgeleid, dat de tweede 
categorie van primair marktgeoriënteerde registratiehouders moeite heeft zich te voegen naar het 
voorgeschreven overheidsregime. De kleur van de organisatie en het primaire activiteitengebied 
lijkt hier het aanmeldingenpatroon in substantiële mate te bepalen. Zoals te verwachten viel 
wordt algemeen het regime voor de particuliere sector van toepassing geacht op de interne 
beheersregistraties. 

Tevens is gebleken, dat de afbakeningsfunctie van het Besluit door de hierin gevolgde 
aanwijzingsmethodiek problemen geeft bij samenwerkingsverbanden. Bij de analyse zijn in de 
organisatorische diversiteit van de slachtofferhulp en de VTO-samenwerkingsverbanden 
voorbeelden gevonden van volledig uit de publieke middelen bekostigde 
instellingen/voorzieningen, terwijl de daaraan dienstbare informatievoorziening door de 
meerderheid van de betreffende instellingen niet wordt gezien als onderworpen aan het 
overheidsregime. 

Het loslaten van de taakverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus in de nieuwe 
Welzijnswet, voortgaande decentralisatie alsmede processen van integratie, schaalvergroting en 
sociale vernieuwing zullen naar verwachting wijziging brengen in de bestaande, in veel gevallen 
op de ministeriële taakverdeling gebaseerde, organisatiestructuur in de gesubsidieerde/bekostigde 
sector. Dat geldt in het bijzonder voor de maatschappelijke dienstverlening en delen van de 
gezondheidszorg. Het Afbakeningsbesluit is in de huidige vorm onvoldoende op deze 
ontwikkeling toegesneden. 

10.7 De ontwerp-EG Richtlijn en de differentiatie in sectoren 
Anders dan de WPR, maakt het ontwerp van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
geen uitdrukkelijk, normatief onderscheid tussen persoonsregistraties in de overheidssector en die 
in de particuliere sector1288. Evenmin is differentiatie in formaliteiten bij de verplichte aanmelding 
voorgeschreven. Wel is er sprake van inherente verschillen doordat de rechtmatigheidsgronden 
voor de gegevensverwerking in art. 7 deels op de afzonderlijke sectoren zijn toegesneden1289, 
terwijl hetzelfde geldt voor de afwijkingscriteria in art. 131290. In de richtlijn gebruikte begrippen 
als openbaar gezag en overheid zullen voorts nader geconcretiseerd moeten worden, hetgeen 
afbakeningsvragen impliceert. Dat blijkt nog sterker, indien wordt gelet op de in de richtlijn 
opgenomen regelingsopdrachten aan (-bevoegdheden van) de nationale wetgevers. Zo zal in de 
wet nader moeten worden gedefinieerd, wie als de “voor de verwerking verantwoordelijke” 
natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam is aan te merken, 
danwel volgens welke criteria deze wordt aangewezen (art. 2, sub d). Het houderschap binnen de 
overheid is orgaangebonden, in tegenstelling tot het houderschap in de particuliere sector, dat 

                                                      
1288 Door de introductie van het noodzakelijkheidsbeginsel is het regime voor de particuliere sector 
derhalve verzwaard. Zie echter het verslag van de minister van Justitie met de vaste Commissie voor 
Justitie en de algemene Commissie voor Europese Zaken in de Tweede Kamer over de ontwerp-EG 
Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 20 oktober 1994. Het noodzakelijkheidscriterium is hierin wat 
de particuliere sector betreft door de minister echter gelijkgesteld met het “normale” gebruik binnen 
organisaties (TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 6). 
1289 De richtlijn kent in vergelijking met de WPR een nader verbijzonderd afwegingskader. De WPR 
beperkt de normering tot globale afwegingscriteria als: het redelijk belang van de houder (art. 4) in de 
particuliere sector en de noodzaak in verband met een goede vervulling van de taak van de houder (art. 18) 
in de overheidssector. Het geconcretiseerde doelbindingscriterium is hiervan een afgeleide. Daarentegen 
zijn in de richtlijn de redelijkheids-/noodzakelijkheidsgronden nader verbijzonderd. 
1290 Vgl. de overeenkomst en de precontractuele verhouding als primair voor de particuliere sector geldende 
rechtsmatigheidscriteria voor gegevensverwerking in art. 7, sub b, tegenover specifiek op de overheid 
toegesneden criteria als het vervullen van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar 
gezag in art. 7, sub 2 van het ontwerp. Zie als afwijkingscriteria in art. 13: de veiligheid van de Staat, de 
landsverdediging, de openbare veiligheid, de preventie, het onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten e.d. Zie voorts de regeling van de verwerking van gevoelige gegevens in art. 8. Ook hierin 
wordt indirect onderscheid gemaakt. 
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primair is gerelateerd aan de rechtspersoon. Op dit punt zal derhalve in de uitvoeringswetgeving 
gedifferentieerd moeten worden. Ook bij de uitwerking van sommige materiële bepalingen ligt 
het maken van een sectoraal onderscheid voor de hand. Zie als voorbeeld de verplichting om de 
voorwaarden vast te leggen waaronder een nationaal identificatienummer of enig ander 
identificatiemiddel van algemene aard voor verwerkingsdoeleinden mag worden gebruikt (art. 8, 
zevende lid). 

Tevens zet de richtlijn aan tot een verdergaande differentiatie op subsector-niveau. Uit een 
oogpunt van normering kent de richtlijn een differentiatieverplichting/-bevoegdheid voor de 
volgende categorieën: (a) gegevensverwerking voor journalistieke, literaire of artistieke 
doeleinden, (b) wetenschappelijk onderzoek en statistiek, (c) historisch onderzoek, (d) direct 
marketing, (e) arbeidsverhoudingen, (f) gezondheidszorg en (g) “gevoelige organisaties”, dat wil 
zeggen stichtingen, verenigingen en andere instanties zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn 
op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsterrein1291. 

De inherente noodzaak tot een gedifferentieerde uitvoeringsregeling houdt voorts verband met 
de werkingssfeer van de richtlijn. Deze is veel ruimer dan de reikwijdte van de WPR. De 
communautaire regeling heeft zowel betrekking op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens als op gegevensopslag in gestructureerde handmatige 
bestanden (kaarten- en dossierverzamelingen). Het centrale begrip gegevensverwerking 
(processing) is zeer ruim gedefinieerd en omvat het gehele informatieproces, met inbegrip van de 
verzameling van gegevens, netwerkverkeer1292 en het gebruik van nieuwe informatiedragers zoals 
cd-rom, cd-i, (multifunctionele) smartcards en bulletinboards. De reikwijdte van de richtlijn is 
verder opgerekt via een ruime invulling van het begrip persoonsgegeven, dat behalve uit tekst, 
tevens uit beeld en geluid kan bestaan. 

Afgezien van de beperkingen op basis van het gemeenschapsrecht, kent de richtlijn evenmin de 
uitzonderingen op de algemene privacyregeling, zoals opgenomen in art. 2 WPR. Dit betekent dat 
de richtlijn tevens van toepassing is op bij wet ingestelde (semi-)openbare registers, zoals de 
burgerlijke stand, het kadaster en het handelsregister, alsmede op specifieke sectorregistraties 
zoals de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens en gecentraliseerde 
archiefregistraties. Als regeling van hogere rang ziet de richtlijn ook op de informatiebepalingen 
in de verschillende sectorwetten, bestaande uit specifieke informatie-, registratie- en 
verificatieverplichtingen/-bevoegdheden, terwijl de harmonisatieverplichting bovendien de 
incorporatie van de Wet openbaarheid van bestuur en andere openbaarheidsregelingen in 
richtlijnverband impliceert. Aan een doorwerking van deze ruime werkingssfeer in de 
regelingssystematiek van de uitvoeringsregeling is derhalve niet te ontkomen. 

Een reden om voor een verdergaande, (sub)sectorgebonden verbijzondering van normering te 
opteren is het wegvallen van de koppeling van de zelfreguleringsverplichting aan de 
aanmeldingsplicht. De richtlijn kent in de artt. 18 en 19 een algemene aanmeldingsplicht voor 
informatiesystemen, zij het met de mogelijkheid van – geclausuleerde – uitzonderingen. Hierna 
zal worden betoogd, dat de bestaande zelfreguleringsverplichting, resulterend in op 
uitvoeringsniveau geconcretiseerde normstelling, zich niet verdraagt met het systeem van de 
richtlijn. Bovendien is gebleken, dat een belangrijk deel van de geïnventariseerde knelpunten in de 
WPR betrekking heeft op een onvoldoende precisering van de normstelling en een daarmee 

                                                      
1291 Zie ook de opmerkingen van het kamerlid A.K. Koekkoek tijdens een overleg met de minister van 
Justitie op 20 oktober 1994 over de ontwerp-Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens: “De 
regering wil bij toekomstige wetgeving op dit punt af van het onderscheid tussen publieke en private sector. 
De CDA-fractie hechtte daar echter zeer aan. De samenleving in brede zin is immers meer dan de Staat als 
verband van overheid en burgers. Als een gelijk regime wordt aangehouden voor de verhouding overheid-
burgers en voor maatschappelijke organisaties-burgers, zal dat gelijke regime ongetwijfeld leiden tot een 
grote regeldruk” (TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 2). 
1292 Hierbij gaat het zowel om private netwerken als om publieke, zoals Internet en CompuServe. 
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corresponderend tekort aan rechtszekerheid en frictiepotentieel. Om die reden is er derhalve 
aanleiding om te pleiten voor regelingsverfijning op het niveau van de nationale regeling1293. 

Dan is er ook nog het psychologische argument. Uit een herhaald pleidooi voor een vorm van 
deregulering, waarbij de WPR als bijzondere wet wordt vervangen door enkele specifieke 
privacybepalingen in het Burgerlijk Wetboek, kan worden opgemaakt dat deze regeling in de 
particuliere sector wordt gezien als een “corpus alienum”. Een meer verbijzonderde deelregeling 
voor de particuliere sector zou hierin wellicht verbetering kunnen brengen. 

De Duitse privacy-wet, het Bundesdatenschutzgesetz van 1991, biedt een belangrijk voorbeeld 
van de mogelijkheid tot verdergaande verbijzondering van de normstelling naar sectoren. In deze 
regeling wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen registratiehouders, waaronder de 
categorie overheidsinstellingen van Bund en Länder. Het BDSG is de facto een combinatie van 
een tweetal min of meer zelfstandig toepasbare regelingen, één voor de overheidssector en één 
voor de particuliere sector, voorafgegaan door en afgesloten met een aantal gemeenschappelijke 
bepalingen. De werkingssfeer van deze deelregelingen wordt afgebakend via de 
definitiebepalingen van de begrippen “öffentliche und nicht-öffentliche Stellen” in par. 2 BDSG. 
Daarnaast is in afzonderlijke paragrafen nog verbijzonderd naar: (a) de doorwerking van een 
bijzonder beroepsmatige of ambtelijke geheimhoudingsplicht, (b) wetenschappelijk onderzoek en 
(c) de informatievoorziening van de media. Het is niet waarschijnlijk dat deze 
regelingssystematiek in de implementatiewetgeving zal worden losgelaten. 

Uit het voorgaande blijkt, dat hoewel de richtlijn op het eerste oog geen onderscheid lijkt te 
maken tussen de overheidssector en de particuliere sector, de verplichting tot differentiatie in de 
uitvoeringswetgeving niettemin is ingebed in een aantal hierin opgenomen voorzieningen. Een 
tweede drijfveer om verdergaande differentiatie te overwegen heeft te maken met de in de 
uitvoering van de WPR gebleken knelpunten. Deze zijn in belangrijke mate te herleiden op een 
tekort aan normprecisie in wet en toelichting, corresponderend met een gebrek aan 
rechtszekerheid en conflictgevoeligheid. In aansluiting hierop is nog de psychologische dimensie 
van een specifieke, op de particuliere sector toegesneden deelregeling genoemd. Dit 
geconstateerd zijnde, mag er derhalve van worden uitgegaan, dat de afbakeningsproblematiek ook 
in de implementatiewetgeving aan de orde zal komen1294. 

10.8 Bevindingen en conclusies 
Hiervoor is gebleken, dat de afbakeningsregeling in art. 17 WPR en het hierop gebaseerde 
Afbakeningsbesluit, getoetst aan eisen van kwaliteit, kenbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit, 
in hoge mate tekort schiet. 

Zo zijn bij de toepassing van art. 17 onder a WPR problemen gesignaleerd met betrekking tot de 
kwalificatie van een organisatie als openbaar lichaam, de positionering van zelfstandige 
bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid en de gelding van het overheidsregime voor 
overheidsstichtingen en zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid via het 
zeggenschapscriterium, verdisconteerd in het hierin opgenomen koppelingselement “ressorteren 

                                                      
1293 Zie ook de brief van de minister van Justitie aan de vaste Commissies voor Justitie en Europese Zaken 
van de Tweede Kamer van 27 juni 1994, inzake het Nederlandse standpunt betreffende de ontwerp-EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens, opgenomen als bijlage bij het verslag van een overleg van de 
minister met deze commissies op 20 oktober 1994, TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 11 e.v.: “Terecht 
wordt de wetgever erop aangesproken dat hij zich zo duidelijk en helder mogelijk uitdrukt” (p. 22). 
1294 Zie het onderdeel Implementatiewetgeving in de hiervoor genoemde brief van de minister van Justitie, 
a.w. pp. 23 en 24. De in de richtlijn vervallen differentiatie naar sector is hierin aan de discussie over het 
aan te houden normniveau gekoppeld, met name het niveau van horizontale werking van art. 10 Grw. in de 
particuliere sector. De Europese wetgever zal de grondwettelijke regelingsbevoegdheid van de wetgever 
inderdaad beperken, door voor deze categorie informatiesystemen hetzelfde (hoge) beschermingsniveau 
aan te houden als voor de publieke sector is bepaald. De in deze paragraaf besproken differentiatie heeft 
daarentegen vooral betrekking op de integratie van het tweede niveau van regelgeving, de 
toepassingsgeoriënteerde concretisering van de (abstracte) normstelling. 
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onder”. Voorts is vastgesteld, dat de bestaande onduidelijkheid inzake de werking van de 
afbakeningsregeling is vergroot door externe verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten en 
nutsbedrijven.  

Wat het Afbakeningsbesluit betreft is geconstateerd, dat de werking ervan verschilt met die van 
het wettelijk afbakeningscriterium. Dit wordt zowel veroorzaakt door het ontbreken van een 
koppelingsbepaling, zodat “afhankelijke” uitvoeringsorganisaties niet in de aanwijzing zijn 
inbegrepen, als door de complementaire opneming in het Afbakeningsbesluit van 
differentiatiecriteria op informatieniveau. Dit gebrek aan afstemming heeft vooral gevolgen, 
indien zowel het wettelijke criterium als de aanwijzing van toepassing zijn op vergelijkbare 
instellingen, zoals in het onderwijs. In zo’n geval kan sprake zijn van een – niet motiveerbaar – 
verschil in toepasselijk regime op overigens volstrekt identieke activiteiten. Bovendien is 
vastgesteld, dat bij een soms voorkomende overlap tussen kwalificatie via de wet en door 
aanwijzing op grond van het Besluit, de prevalerende toepassing van het wettelijk 
afbakeningscriterium niet steeds is verzekerd. 

Voorts is geconstateerd, dat het Afbakeningsbesluit in enkele jaren tijd sterk gedateerd is geraakt 
doordat actualisering, noodzakelijk in verband met een aantal ingrijpende wijzigingen in 
sectorwetgeving, vrijwel achterwege bleef. Bovendien is de selectie van in het Besluit aangewezen 
instellingen en voorzieningen niet steeds overtuigend. Het aanhaken bij functionele 
beschrijvingen van werksoorten in sectorwetten, vooral in de sectoren gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening, is voorts een bron van specifieke problemen gebleken, 
waaronder de mogelijkheid van een (abrupte) wijziging in WPR-regime als gevolg van wijziging 
van de aangewezen sectorwet. Andere kwesties betreffen de relatieve onbepaaldheid van een 
dergelijke aanwijzing en het aldus in de uitvoering van de WPR geïncorporeerde systeem van 
doorverwijzingen naar – niet steeds (gemakkelijk) vindbare – (ministeriële) uitvoeringsregelingen. 

Door middel van een kwantitatieve analyse van het aanmeldingspatroon van in het 
Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen en sectoren op basis van het aanmeldingenbestand 
van de Registratiekamer, kon worden vastgesteld, dat de differentiatieverplichting op 
informatieniveau in het Afbakeningsbesluit nauwelijks wordt nageleefd door volledig uit de 
publieke middelen bekostigde instellingen. Voorts kon hieruit worden opgemaakt, dat 
aangewezen houders in de particuliere sector met een beperkte publieke taak, moeite hebben zich 
te voegen naar het voorgeschreven overheidsregime voor de daarop toegesneden 
informatievoorziening. Een derde constatering betreft de gebrekkige werking van de 
afbakeningsregeling bij samenwerkingsverbanden. 

Een belangrijk bezwaar van het afbakeningsregime in wet en besluit is het gebrek aan 
voorzienbaarheid en kenbaarheid. De vraag welke rechtmatigheidsnormen gelden en aan welke 
formaliteiten moet worden voldaan hangt immers samen met de uitkomst van de reikwijdte-
regeling. Door het systeem van aan- en doorverwijzingen in combinatie met het moeilijk 
toepasbare zeggenschapscriterium is in een reeks situaties nader (juridisch) onderzoek nodig naar 
het organisatiestatuut van de betreffende organisatie/instelling en/of geldende sectorwetgeving, 
voordat het antwoord met enige zekerheid is te geven. Inherent aan deze methodiek is de nodige 
interpretatieruis. Is de toepassing van art. 17 WPR al een probleem voor de betreffende 
registratiehouders, voor de geregistreerde is het systeem een nog grotere doolhof, nog eens 
verergerd door een tekortschieten in actualisering van het Afbakeningsbesluit. Het kenbaarheids-
vereiste is een elementair beginsel van behoorlijke wetgeving1295. Wet en Afbakeningsbesluit 
schieten op dit punt uitdrukkelijk tekort.  

Het Afbakeningsbesluit moet derhalve dringend worden herzien. Allereerst vanwege de noodzaak 
tot actualisering in verband met inmiddels gewijzigde sectorwetgeving. Bovendien kan deze 
herziening worden benut om, in het licht van de hiervoor gesignaleerde knelpunten, het besluit 
tevens inhoudelijk aan te passen, terwijl de opneming van een heldere toelichting op de werking 
                                                      
1295 Zie ook de jurisprudentie van het Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg met betrekking tot 
art. 8, tweede lid, EVRM. Het probleem wordt nog verergerd doordat niet steeds alle, door de betreffende 
sectorwetgeving vereiste uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd. 
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van het afbakeningsregime in wet en Besluit eveneens kan bijdragen tot een verbeterde naleving. 
Het verdient aanbeveling om hierbij te streven naar een verdergaande concretisering van de 
aanwijzingen. De Aanwijzingsregeling bestuursorganen Wob en WNo kan hierbij als richtsnoer 
dienen. 

Gezien de in het ontwerp voor de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens opgenomen 
implementatie- en overgangstermijn zal het Afbakeningsbesluit nog tenminste tot 1 januari 1999, 
maar wellicht zelfs (partieel) nog tot 1 januari 2002 van kracht blijven. 

Gezien de essentiële functie van dit Besluit in de privacynormering op basis van de WPR, loont 
een (ingrijpende) aanpassing van dit Besluit zeker nog de moeite. 

Met het oog op de toekomstige inrichting van de privacywetgeving is de systematiek van het 
ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens nader onderzocht. Hoewel hierin een 
direct onderscheid op normatief niveau tussen de particuliere en de overheidssector ontbreekt, is 
niettemin geconstateerd, dat de (zeer) ruime werkingssfeer, de aanzetten tot (sub)sectorale 
verbijzondering van normstelling en de (inherente) regelingsverplichtingen in deze 
communautaire regeling er toe leiden, dat de afbakeningsproblematiek bij de implementatie ervan 
in de nationale wetgeving een belangrijk onderwerp blijft. 


