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14 Uitvoeringsregelingen, handhaving en 
alternatieven 

14.1 Inleiding 
De zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau in de particuliere sector is nader gestructureerd 
door het Gegevensbesluit (Stb. 1989, 587). Ingevolge art. 24, derde lid, WPR worden door middel 
van het aanmeldingsformulier de bij dit besluit te bepalen gegevens verstrekt. Door de inhoud 
ervan prevaleert de normatieve dimensie van de zelfregulering boven de informatieve functie van 
de aanmeldingsplicht. Aan de zelfreguleringsplicht is in de artt. 19, tweede lid, en 24, vierde lid, 
WPR een bekendmakingsverplichting gekoppeld. Deze is nader uitgewerkt in het 
Bekendmakingsbesluit (Stb. 1989, 568). Met deze verplichting is beoogd de kenbaarheid van de 
norm en de transparantie en externe controleerbaarheid van de werking van de 
persoonsregistratie te verzekeren. Eenzelfde functie heeft de verplichting van de houder om ex 
art. 28 WPR de geregistreerde te (doen) informeren over het feit van registratie van diens 
gegevens. 

Zowel het Gegevensbesluit als het Bekendmakingsbesluit zullen in dit hoofdstuk nader op hun 
werking worden bezien. In dit verband komen ook de aanvullende openbaarheidsvoorzieningen 
aan de orde, in het bijzonder de door gemeenten en provincies bij verordening ingestelde 
openbare registers ten behoeve van de inschrijving van vastgestelde privacyreglementen. 

Een derde onderwerp in dit hoofdstuk betreft de werking van het systeem van 
modelreglementering in de Wet politieregisters. De opneming van een dergelijke alternatieve 
zelfreguleringsfiguur in de WPR wordt wel gesuggereerd, als remedie om de naleving van de 
reglementsplicht te bevorderen, evenals de kwaliteit van de normstelling. Om die reden zal 
worden nagegaan wat de ervaringen met dit regelingsinstrument in de context van de politile 
informatievoorziening zijn. 

14.2 Gegevensbesluit en aanmeldingsformulieren 
De gemaakte keuzes bij de ontwikkeling van het aanmeldingsformulier voor de particuliere sector 
zijn hiervoor reeds aan de orde gekomen. Uitgangspunten waren de functionele handzaamheid, 
hanteerbaarheid en duurzaamheid van het formulier1588, resulterend in het ineenschuiven van de 
(verplichte) vragen en toevoeging van een compacte toelichting. In dit verband is bewust afgezien 
van de uitgifte van specifieke sectorformulieren, evenals van een verspreiding van de formulieren 
via commercile uitgevers. De vraagstelling bleek voorts zodanig in het Gegevensbesluit te zijn 
geconcretiseerd, dat deze slechts beperkt ruimte liet voor een eigen inbreng van de 
Registratiekamer1589. 

De gebrekkige naleving van de aanmeldingsplicht wordt wel toegeschreven aan de kwaliteit van 
het aanmeldingsformulier en de bijbehorende toelichting. Inderdaad is daarop het een en ander 
aan te merken. Zo heeft de lay out van het aanmeldingsformulier tot gevolg, dat bij de invulling 
geen tekstverwerker kan worden gebruikt1590. Door de verwevenheid van de meldings- en de 
zelfreguleringsplicht zijn vraagstelling en de toelichting, in het verlengde van WPR en 
Gegevensbesluit, nogal juridisch ingekleurd met de nadruk op de normatieve functie van deze 
                                                      
1588 Vgl. de normatieve functie voor de houder, bewerker en overige bij de werking van het 
informatiesysteem betrokkenen (art. 26 WPR), de informatiefunctie voor de Registratiekamer en de 
bekendmakings-/openbaarheidsfunctie ten opzichte van (potentieel) geregistreerden, hun 
belangenorganisaties en overige genteresseerden. 
1589 Vgl. het onderscheid in een drietal soorten persoonsregistraties: gemengd, geautomatiseerd en 
handmatig. Zie voorts de opneming van de categorie functioneel verantwoordelijke (beheerder) 
1590 Zie echter de genoemde Rabo-proef geautomatiseerd aanmelden. De Registratiekamer heeft ook in 
andere gevallen geautomatiseerd aangemaakte aanmeldingen, waarbij de vraagstelling van het formulier is 
overgenomen, geaccepteerd. 
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exercitie1591. Om die reden zijn de antwoorden slechts beperkt 
gestandaardiseerd/voorgestructureerd1592. Tevens is er sprake van een deels overlappende 
vraagstelling. Zie bijvoorbeeld de vraag naar de verbanden van de betreffende persoonsregistratie 
met andere gegevensverzamelingen (vraag 11). Deze vraag is min of meer een herhaling van 
vragen omtrent intern gegevensgebruik en derdenverstrekkingen (vragen 9 en 10). Een deel van 
de opgenomen vragen verplicht voorts tot het verstrekken van zeer gedetailleerde informatie. Zie 
vraag 8 naar de herkomst van de in de persoonsregistratie vastgelegde persoonsinformatie (bron 
en wijze van verkrijging), vraag 9 betreffende de interne informatiescheiding en vraag 10, die 
uitgaat van een gedetailleerde beschrijving van het externe informatiepatroon. 

 In het Gegevensbesluit is niet voorzien in een onderscheid tussen geautomatiseerde en 
handmatig gevoerde persoonsregistraties. In de regel is de eerstgenoemde categorie 
informatiesystemen beduidend sterker geformaliseerd dan de handmatig gevoerde bestanden en 
derhalve qua verwerking gemakkelijker te beschrijven. Evenmin is gedifferentieerd naar de 
grootte van de organisatie en de omvang en functionaliteit van het informatiesysteem. Dit 
betekent dat de VW-Keverclub, houder van een ledenbestand met enkele aangehaakte gegevens 
(autotype-informatie e.d.), zich met hetzelfde formulier moet aanmelden als een bankinstelling 
haar gentegreerde, multifunctionele clintensysteem1593. Het aanmeldingsformulier en de 
toelichting zijn vooral toegesneden op de traditionele persoonsregistratie met een enkelvoudige 
doelstelling. Bovendien gelden voor het aanmeldingsformulier de ook overigens de bekende, aan 
formuliergebruik als informatiemedium verbonden bezwaren. Hoewel de reglementering via een 
gestructureerd formulier vooral bedoeld is als uitvoeringsfaciliteit voor de particuliere sector, is 
gebleken dat het voorgeschreven gebruik daarvan in op bezwaren stuitte. Dat geldt in het 
bijzonder voor registratiehouders in de consumentensector. Met het voorschrijven van het 
aanmeldingsformulier is voorbij gegaan aan de marketing-functie van zelfregulering. Met een 
privacyreglement kan men voor de dag komen, met een aanmeldingsformulier niet1594. Bezwaren 
tegen het gebruik van een aanmeldingsformulier waren voorts te signaleren bij de gesubsidieerde, 
niet tot de overheidssector gerekende, instellingen. In een aantal gevallen betekende het verplicht 
voorgeschreven formuliergebruik een breuk met eerdere reglementsverplichtingen in 
subsidievoorwaarden. 

Op het voorgaande zou de conclusie kunnen worden gebaseerd, dat de problematiek van 
tekortschietende aanmeldingen een kwestie is van gerichte sturing, met name door aanpassing en 
eventuele splitsing van het aanmeldingsformulier c.q. het toestaan van het privacyreglement als 
                                                      
1591 De Registratiekamer was voornemens om sectorspecifieke voorlichtingsbrochures te ontwikkelen en te 
verspreiden. Vgl. de voorlichting over de Wet politieregisters. Aan dit plan is nog geen uitvoering gegeven. 
Wel is veel aandacht besteed aan de voorlichting ten behoeve van branche- en koepelorganisaties met de 
bedoeling, dat de aldus verstrekte informatie/toelichting via dit intermediair de achterban zou bereiken. 
1592 Hieraan wordt wel een tekortschieten in de informatieve functie van het aanmeldingsformulier ten 
behoeve van de Registratiekamer gekoppeld. Door een gebrek aan sturing van de beantwoording in de 
vorm van standaardisering van de antwoorden en het ontbreken van inschrijvingsnummers bij de Kamers 
van Koophandel, is de aldus verkregen informatie slechts beperkt geschikt om een periscoopfunctie voor 
de Registratiekamer te hebben (beleidsinformatie en toezicht via desk research). Vgl. het in Engeland 
gehanteerde formulier op basis van de Data Protection Act 1994. Dit formulier heeft echter primair een 
(globaal) informatieve, in plaats van een normatieve functie. 
1593 In de praktijk is dit probleem minder groot gebleken dan hier gesuggereerd, want kreeg het formulier in 
een aantal gevallen de functie van voorblad, voorzien van bijlagen in de vorm van een nadere uitwerking 
van de vraagstelling. 
1594 De Registratiekamer heeft zich steeds zeer terughoudend opgesteld met betrekking tot de opneming 
van een bevoegdheid/verplichting in een gedragscode tot de opstelling van een afzonderlijk 
privacyreglement, naast het aanmeldingsformulier. Deze opstelling was ingegeven door het risico van 
frustreren van de verbindende kracht van het aanmeldingsformulier (art. 26) en de kans op verwarring bij 
de geregistreerden (en derden) door toeneming van de complexiteit van regelingen. Zie de beschrijving van 
de gedragscodes van OAWS en DMIN in hoofdstuk 6. Met de gedragscode-1995 van de banken lijkt de 
Kamer echter een andere weg in te slaan. Het zelfstandige privacyreglement neemt hierin een prominente 
plaats in. 
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alternatief. Deze opvatting lijkt echter te optimistisch. De omvang van de via de zelfregulerings- 
en aanmeldingsplicht van de houdersorganisatie gevergde inzet in combinatie met het 
veronderstelde nut van deze activiteit, zijn van meer directe invloed. Wil men zich op een juiste, 
wetsconforme wijze van zijn aanmeldingsplicht kwijten, dan dient als regel een forse inspanning 
te worden geleverd in de vorm van: (a) een inventarisatie van de gegevensverwerking, (b) analyse 
en beschrijving van het feitelijke informatiepatroon in termen van informatiebetrekkingen, 
alsmede (c) (aanvullende) besluitvorming op niet in procedures/richtlijnen e.d. geregelde 
onderdelen (bewaartermijnen). 

Niet alleen wordt van de houder gevraagd het informatiesysteem qua inrichting en werking te 
inventariseren en te beschrijven, tevens wordt toekomstvisie verlangd. Het aanmeldingsformulier 
heeft immers betrekking op heden en toekomst, zowel betreffende het beoogde 
activiteitenpatroon als de daarmee corresponderende informatiebehoefte. In mijn analyse is dit de 
kern van het aanmeldingsprobleem: de weigering danwel het onvermogen om in een 
turbulente/dynamische omgeving het (potentieel) informatiegebruik dwingend af te bakenen. Dat 
hierin een aversie tegen directe en vergaande overheidsbemoeienis met inrichting en werkwijze 
van individuele organisaties samengaat met ongeloof in de effectiviteit van deze vorm van 
bureaucratisering van de privacybescherming, is aannemelijk.Niettemin is er aanleiding om bij 
handhaving van de meldingsplicht in de implementatiewetgeving op basis van de EG-Richtlijn, 
het aanmeldingsformulier in het licht van de hiervoor gesignaleerde tekortkomingen en 
problemen, kritisch te bezien. 

14.3 De werking van het Bekendmakingsbesluit 

14.3.1 Algemeen 
Art. 19, tweede lid, WPR verplicht tot bekendmaking van het reglement en het voor een ieder ter 
inzage leggen daarvan. Een overeenkomstige verplichting geldt voor het bij de Registratiekamer 
ingezonden aanmeldingsformulier betreffende een persoonsregistratie in de particuliere sector 
(art. 24, vierde lid). In het Bekendmakingsbesluit (Stb. 1989, 568) is de wijze van openbaarmaking 
voorgeschreven, deels gedifferentieerd naar reglement en aanmeldingsformulier1595. De actieve 
openbaarmakingsplicht is derhalve beperkt tot reglements-, formulier- en aanmeldingsplichtige 
registraties. Blijkbaar is aangenomen, dat het alternatief in de vorm van toepassing van een 
vrijstellingsregime in het BGV, van algemene bekendheid is, immers is gepubliceerd in het 
Staatsblad1596. Bij niet-naleving van deze bekendmakingsverplichtingen is ingevolge art. 50 eerste 
lid, sub a en b WPR, zowel de houder als de eventuele bewerker strafbaar. 

Zowel reglementen als aanmeldingsformulieren moeten voor een ieder ter inzage gelegd zijn op 
het adres waar de registratiehouder is gevestigd en voorts op alle overige plaatsen waar de houder 
gewoonlijk het contact met de geregistreerden onderhoudt of doet onderhouden, aldus art. 1 van 
het Besluit. Hiermee is een duurverplichting vastgelegd: het permanent ten behoeve van 
kennisneming door derden voorhanden hebben van de in een reglement of aanmeldingsformulier 
geconcretiseerde WPR-norm met inherente beschrijving van het informatiesysteem. Naast deze 
verbijzondering van het kenbaarheidsvereiste in de vorm van een passieve informatieverplichting 
                                                      
1595 Zie het vergelijkbare regime in art. 9, derde en zesde lid, WPolR, nader uitgewerkt in art. 7 van het 
BPOLR. 
1596 Stb. 1990, 16. De toelichting op het Bekendmakingsbesluit gebruikt een ander argument: De 
vrijstellingsregeling (...) is juist bedoeld voor de persoonsregistraties waarvan het bestaan en de werking bij 
de geregistreerden genoegzaam bekend is. (...) Omdat de geregistreerden bekend kunnen zijn met het 
bestaan van de registratie (...) behoeven met betrekking tot de formele bekendmaking geen zware eisen 
meer te worden gesteld (p. 4). Deze aanname klopt niet. Gezien de diversiteit aan gestandaardiseerde 
toepassingsregelingen is het onwaarschijnlijk, dat de geregistreerde in alle gevallen weet heeft van het 
bestaan van een persoonsregistratie met een BGV-standaardregime. Vgl. voorts de elders in deze studie 
geconstateerde beleidsomslag bij de Registratiekamer op grond waarvan multifunctionele 
informatiesystemen normatief kunnen worden opgesplitst in meerdere (virtuele) functionele registraties, die 
als zodanig worden genormeerd op basis van een BGV-regime of zelfregulering. 
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is in het Besluit nog in een actieve openbaarmakingsverplichting voorzien. Art. 2, eerste lid, 
Besluit bepaalt, dat het reglement of het feit van terinzagelegging hiervan door de houder moet 
worden bekend gemaakt1597: op een wijze die, gelet op de kring van belanghebbenden, daartoe 
het meest geigend is1598. De methode van informatieverstrekking, met name de aard van de 
media, is daarmee overgelaten aan een afweging in concreto, al naar gelang de aard van de 
persoonsregistratie en de kring van (potentieel) geregistreerden. 

In de toelichting op het Bekendmakingsbesluit zijn de consequenties ervan in de vorm van met 
name aan de actieve informatieplicht verbonden uitvoeringslasten, nogal luchtig behandeld. Het 
uitgangspunt in de motivering is de duurrelatie van houder en geregistreerde: De in de artikelen 2 
en 3 vervatte regeling biedt de houder de mogelijkheid voor de bekendmaking gebruik te maken 
van de middelen waarvan hij zich normaal gesproken in het schriftelijk contact met de 
geregistreerde bedient. Het medium is ter vrije keuze, mits de gekozen vorm maar geigend is om 
de betrokken categorie geregistreerden te informeren. Problemen in andersoortige betrekkingen 
tussen houder en geregistreerde, dan wel ingeval van het ontbreken van een onderliggende relatie, 
krijgen geen aandacht. De tekst van de regeling en de toelichting zijn bovendien niet geheel 
congruent1599. De kring van belanghebbenden is  anders dan de toelichting bij het 
Bekendmakingsbesluit suggereert  immers niet noodzakelijkerwijs identiek aan de kring van 
geregistreerden. Het ligt voor de hand om ook de potentieel geregistreerden als belanghebbenden 
aan te merken, bijvoorbeeld degenen in het verzorgingsgebied van bepaalde publieke 
voorzieningen zoals ziekenhuizen1600. Geregistreerden in archiefregistraties zijn daarentegen 
onder omstandigheden niet (meer) als belanghebbende te kwalificeren. 

  De betekenis van de aldus voorgeschreven bekendmaking gaat verder dan het louter verzekeren 
van openheid en openbaarheid. In de overheidssector heeft de bekendmaking immers tevens 
normatieve werking. Art. 21 WPR verplicht de houder, de bewerker en al degenen die verder bij 
de werking van de persoonsregistratie zijn betrokken, tot naleving van het aldus bekendgemaakte 

                                                      
1597 In het aan de Registratiekamer ter advisering voorgelegde concept-Besluit was nog voorzien in een 
publikatie-/advertentieplicht in de vorm van plaatsing van het reglement/aanmeldingsformulier of een 
mededeling omtrent de terinzagelegging daarvan in een of meer kranten, tijdschriften of andere publikaties 
en wel op zodanige wijze, dat de geregistreerde en de te registreren personen daarvan redelijkerwijs zouden 
kunnen kennisnemen. Met betrekking tot houders in de particuliere sector kende de concept-regeling een 
min of meer vergelijkbare verplichting. In haar advies van 6 november 1989 (kenmerk WGAG/1989/4) 
heeft de Registratiekamer de minister van Justitie deze uitwerking, met een beroep op de uitvoeringslasten 
en de te verwachten geringe baten, dringend ontraden onder verwijzing naar het volgende alternatief: De 
Registratiekamer geeft in overweging om de wettelijke bekendmakingsplicht niet de vorm te geven van een 
nmalige actieve bekendmaking door middel van een advertentie, daarentegen deze een passief, doch 
continu karakter te geven en wel in dier voege, dat de houder wordt verplicht een zodanige voorziening te 
treffen, dat op een centraal punt binnen diens organisatie geregistreerden en overige belangstellenden 
worden genformeerd over de aanwezige persoonsregistraties in de zin van de WPR en het daarop op 
uitvoeringsniveau van toepassing zijnde regime. Het ligt dan voor de hand dat op dit punt tevens 
reglementen c.q. afschriften van bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulieren kunnen 
worden ingezien. Dit advies is in het uiteindelijke Besluit slechts ten dele gevolgd. In de Nota van 
toelichting bij het Bekendmakingsbesluit is de volgende redengeving opgenomen: Een dergelijke regeling 
heeft als bezwaar dat van een daadwerkelijke bekendmaking van een reglement of een aanmelding door de 
houder geen sprake meer is en dat het initiatief meer bij de geregistreerde komt te liggen. Daarbij komt dat 
de artikelen 19, tweede lid, en 24, vierde lid, WPR, voor het opleggen van evenbedoelde verplichting geen 
ruimte lijkt te bieden. 
1598 In deze bekendmaking moeten worden vermeld: de aard van de registratie, de datum waarop het 
reglement is vastgesteld en de naam, het adres en de woonplaats van de houder, alsmede de plaatsen waar 
het reglement voor een ieder ter inzage is gelegd (art. 2, tweede lid). 
1599 Dit geldt ook voor de tekst van de artt. 2 en 3 van het Bekendmakingsbesluit, vergeleken met art. 19, 
tweede lid, en art. 24, vierde lid, WPR. Gaat de wet uit van een bekendmaking van de toepassingsregeling 
als zodanig, het Besluit nuanceert deze verplichting tot bekendmaking in de vorm van alternatieven. 
1600 Zoals blijkt uit het commentaar van het RCO op het Bekendmakingsbesluit vat deze organisatie de 
term belanghebbende in vergelijkbare zin op (brief aan de Registratiekamer d.d. 18 februari 1991). 
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reglement1601. Het feit van bekendmaking is derhalve bepalend voor het intreden van de 
normatieve werking van het reglement en eventuele wijzigingen en aanpassingen daarin.  Deze 
bekendmakingsplicht geldt immers niet alleen voor de initile openbaarmaking, maar tevens voor 
iedere wijziging van het reglement, dan wel de intrekking daarvan (art. 2, derde lid)1602. 

Art. 3 van het Besluit voorziet in een overeenkomstige actieve informatieplicht voor houders in 
de particuliere sector met als aanknopingspunt: de aanmelding van de persoonsregistratie bij de 
Registratiekamer. Ook in dit geval geldt de publicatieverplichting niet alleen voor de initile 
aanmelding, maar tevens voor bij de Registratiekamer ingezonden wijzigingen of aanvullingen 
van het aanmeldingsformulier, met inbegrip van een bericht van opheffing van de registratie. 

De verplichting tot openbaarmaking in de artt. 19, tweede lid, en 24, vierde lid, jo. het 
Bekendmakingsbesluit, is n van de drie hoofdpijlers van openheid en doorzichtigheid van de 
organisatie van de informatievoorziening en kenbaarheid van het normatieve regime. Andere 
pijlers zijn de gendividualiseerde informatieverplichting van de houder ten opzichte van de 
geregistreerde in art. 28 van de wet en de door de Wob verzekerde openbaarheid van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer1603. Zie voorts de in de artt. 29 en 32 WPR 
begrepen informatieverplichtingen in de vorm van het verlenen van inzage en melding van 
derdenverstrekkingen. 

De doorbreking van de ondoorzichtigheid van het verschijnsel persoonsregistratie en het 
bevorderen van de openbaarheid daarvan vormde een van de drie, aan het wetsconcept van de 
Staatscommissie-Koopmans ten grondslag liggende uitgangspunten. Hiermee werd het volgende 
beoogd: (a) openbaarheid als noodzakelijke voorwaarde voor een effectief gebruik door de 
geregistreerde van diens bevoegdheden; (b) openbaarheid als (preventief) instrument om 
misstanden te voorkomen en (c) openbaarheid als aanjager van publieke discussie, gericht op de 
problematisering van de privacy-dimensie in de informatievoorziening1604. De toelichting op de 
artt. 19 en 24 volgt min of meer deze motivering (MvT p. 25)1605. Hiermede wordt tevens 
uitvoering gegeven aan het Europees Dataverdrag 1981. In deze internationale regeling is de 

                                                      
1601 Dit aanknopingspunt voor de normatieve werking van het reglement wekt verbazing. In de 
parallelbepaling betreffende het aanmeldingsformulier, art. 26, wordt op dit punt aangehaakt bij de 
aanmelding van de persoonsregistratie bij de Registratiekamer. Door de verwijzing in art. 21 WPR naar art. 
19, tweede lid, moet  wil het normatieve effect intreden  bovendien cumulatief aan beide 
informatieverplichtingen zijn voldaan. Naast het actief informeren van de groep belanghebbenden moet 
derhalve de organisatorische infrastructuur zijn gecreerd behoeve van kennisneming door derden. De 
strafbepaling in art. 50, eerste lid sub a en b WPR, betreft het niet naleven van zowel de reglements-, 
formulier-, aanmeldings- als bekendmakingsplicht. Hierin is derhalve evenmin gedifferentieerd tussen de 
actieve en de passieve component van de bekendmakingsverplichting. 
1602 Art. 1 van het Besluit blijkt op dit punt een lacune te vertonen. In het ter inzage leggen van wijzigingen 
c.a., dat wil zeggen het verplicht voorhanden hebben van de geactualiseerde versie van het reglement of 
aanmeldingsformulier, is niet voorzien. 
1603 Elders in deze studie is beschreven dat in de WPR uitdrukkelijk is afgezien van de inrichting van een 
openbaar register bij de Registratiekamer. De aanmeldingsplicht bij de Registratiekamer zou er slechts toe 
strekken om dit orgaan tot gerichte controle in staat te stellen (NEV p. 14). Het onder de Wob brengen 
van dit orgaan door het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535) per 1 
november 1993 heeft evenwel het materile effect, dat de informatie in het geautomatiseerde 
aanmeldingenregister en de onderliggende formulierenverzameling voor derden toegankelijk is. 
1604 Privacy en persoonsregistratie, Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke 
levenssfeer in verband met persoonsregistraties, Den Haag, 1976, pp. 28 en 29. 
1605 De passage betreffende de openbaarmaking van het reglement luidt als volgt: Het reglement is voorts 
een efficint middel tot openbaarheid omtrent persoonsregistraties. Anderen hebben door kennisneming 
van het reglement de mogelijkheid te bezien op welke wijze toepassing wordt gegeven aan de materile 
voorschriften van de wettelijke regeling. Indien zij deze toepassing niet in overeenstemming met die 
voorschriften vinden, kunnen zij stappen ondernemen om daarin wijziging te brengen. Tenslotte is het 
reglement een document waarin geregistreerden kunnen lezen op welke wijze zij hun rechten op 
kennisneming en op verbetering kunnen uitoefenen (MvT p. 25). 
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openbaarheidsnorm als verplichting van de verdragspartijen geformuleerd1606. Art. 8 van dit 
verdrag bepaalt: Any person shall be enabled (...) to establish the existence of an automated 
personal file, its main purposes as well as the identity and habitual residence or principal place of 
business of the controller of the file. Is derhalve het transparantiebeginsel gexpliciteerd, de 
methode van bekendmaking is overgelaten aan de regelingsautonomie van de verdragspartijen. 

 Afgezien van deze functionele motieven, kan de actieve informatieplicht in het licht van de artt. 
21 en 26 WPR, tevens worden gebaseerd op de normatieve dimensie van reglement en 
aanmeldingsformulier als concretiserend element in de regelingsketen. Kenbaarheid en 
voorzienbaarheid van normstelling zijn immers door het Europees Hof voor de Rechten van de 
mens op basis van de rule of law gehanteerd als rechtmatigheidscriteria met betrekking tot de 
regelgeving, die als beperkingsgrondslag op art. 8 EVRM fungeert1607. Zie voorts ook de 
uitwerking van het beginsel van kenbaarheid van regelgeving in ons nationale recht, als sequeel 
van het adagium dat ieder wordt geacht de wet te kennen1608.  

14.3.2 Aanvullende verplichtingen in gemeentelijke en 
provinciale verordeningen 
Weliswaar is in de WPR bewust afgezien van de instelling van een openbaar register als medium 
van openbaarheid, op gemeentelijk en provinciaal niveau is deze bekendmakingsvariant  als 
aanvulling op het Bekendmakingsbesluit  daarentegen een gebruikelijke figuur1609. De model-
verordening persoonsregistraties van de VNG1610 voorziet in de artt. 7 t/m 9 in inrichting en 
bijhouding van een openbaar register. Art. 7 van dit model schrijft voor, dat burgemeester en 
wethouders hiervoor verantwoordelijk zijn. In het register moeten alle persoonsregistraties 
worden ingeschreven, evenals besluiten betreffende de koppeling tussen gegevensbestanden. De 
inschrijvingsplicht heeft zowel betrekking op reglementsplichtige als BGV-registraties (art. 8). 
Van de eerste categorie wordt het reglement in het register opgenomen, evenals de wijzigingen 
daarin. Omtrent de categorie BGV-registraties worden de volgende gegevens vastgelegd: de 
naam, het doel, de categorien van geregistreerden, de categorien vastgelegde gegevens en het 
organisatie-onderdeel waar de betreffende persoonsregistratie wordt gevoerd. 

                                                      
1606 Het Europees Dataverdrag 1981 heeft geen rechtstreekse werking (vgl. art. 10), verplicht de 
toegetreden lidstaten daarentegen om de daarin vastgelegde beginselen in de nationale wetgeving te 
implementeren. 
1607 Zie onder meer de Leander Case, Arrest van 8 juli 1987, Publ. ECHR, Series A, vol. 116. Vgl. de 
volgende passage in dit arrest: Compliance with domestic law, however, does not suffice: the law in 
question must be accessible to the individual concerned and its consequences for him must also be 
foreseeable. Voorzover het reglement is aan te merken als beperking van het in art. 8, eerste lid, EVRM 
gegarandeerde recht op privacy, is het hier geformuleerde vereiste rechtstreeks van toepassing op de 
bekendmaking en beschikbaarheid van deze toepassingsregeling. De doorwerking hiervan in horizontale 
verhoudingen berust op de volgens vaste jurisprudentie van het Hof aan art. 8 EVRM inherente positieve 
regelingsverplichting van de staat als verdragspartij. 
1608 Zie I.C. van de Vlies, Handboek wetgeving, Zwolle 1991, pp. 170 en 171. Zie voor een behandeling 
van de uitspraken in dit verband van de Nationale ombudsman: J.B.J.M. ten Berge e.a., Vereisten van 
behoorlijkheid, Zwolle 1992, p. 80 e.v. alsmede de volgende uitspraken: No 30 januari 1990, AB 1990, 364. 
83 en No 16 november 1992, AB 1993, 83. 
1609 Zie ook de MvA p. 32: Wij menen dat gemeentebesturen de vrijheid hebben om te besluiten zelf een 
openbaar register van gemeentelijke persoonsregistraties in te richten. (...) Een op toegankelijke wijze 
geordende bundeling van dergelijke reglementen, eventueel aangevuld met een opsomming van de 
registraties waarvan de werking verloopt overeenkomstig een algemene maatregel van bestuur krachtens 
artikel 22, eerste lid, zou zo een openbaar register als in de vraag bedoeld, kunnen vormen. 
1610 Deze model-verordening is opgenomen in de uitgave Gemeente en persoonsregistratie, tweede druk, 
Den Haag 1993, Groene reeks nr. 118. Deze uitgave is een vervolg op een eerdere publikatie uit 1979 
onder de titel: Gemeente en privacy, nr. 61 in de Blauwe reeks. De in de uitgave van 1979 opgenomen 
model-verordening voorzag eveneens in een openbaar register, zij het met een functie als daaraan 
toegedacht in het wetsconcept van de Staatscommissie. 
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Uit een in de eerste maanden van 1992 door de VNG bij de gemeenten ingesteld intern 
onderzoek naar de naleving van de WPR komt naar voren, dat in die periode driekwart van de 
gemeentebesturen een eigen privacy-verordening had vastgesteld. In 97 % van de gevallen was 
deze  de WPR aanvullende  gemeentelijke regeling gebaseerd op de model-verordening van de 
VNG1611. Het aantal vastgestelde privacy-verordeningen is sindsdien nog verder toegenomen. 

Een nadere analyse van dertien gemeentelijke privacy-verordeningen leert, dat het openbaar 
register hierin vrijwel steeds als informatiemedium is opgenomen, zij het met onderlinge 
variaties1612. Van dit aantal hadden acht gemeenten (Den Haag, Leiden, Enschede, Amstelveen, 
Deventer, Epe, Bergen en Hilvarenbeek) de VNG-versie overgenomen. Een viertal gemeenten 
heeft aan de inschrijving van een persoonsregistratie in het openbaar register een 
vergunningscomponent verbonden. Zo bevat art. 13 van de Privacyverordening 1989 van de 
gemeente Utrecht een verbod op de aanleg of instandhouding van een persoonsregistratie, tenzij 
deze in het openbaar register is ingeschreven. B. en W. kunnen aan deze inschrijving 
voorschriften verbinden (art. 10). De Privacyverordening Groningen 1990 kent een vergelijkbaar 
regime. De privacy-verordeningen van Amsterdam en Rotterdam voorzien in een voorafgaande 
toetsingsprocedure. Art. 22, vierde lid van de Verordening persoonsregistraties 1990 van 
Amsterdam bepaalt, dat de Registratiecommissie, houder van het openbaar register, pas tot 
inschrijving van een persoonsregistratie overgaat, nadat zij zich ervan vergewist heeft dat aan het 
bepaalde in deze verordening is voldaan. In de Verordening persoonsregistraties gemeente 
Rotterdam 1990 zijn het B. en W. die als houder van het openbare register verantwoordelijk zijn 
voor deze toelatingsbeoordeling (art. 19, vierde lid). Deze vier gemeenten hebben derhalve in hun 
verordening een element van preventieve toetsing op rechtmatigheid van een persoonsregistratie 
opgenomen, gekoppeld aan de inschrijvingsplicht in een openbaar register1613. 

Een onderzoek naar de inhoud van de provinciale privacy-verordeningen resulteerde in de 
volgende gegevens. Begin 1994 beschikten 7 provincies (Groningen, Friesland, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland) over een eigen verordening 
persoonsregistraties. In al deze gevallen is voorzien in de inrichting en bijhouding van een 
openbaar register betreffende de binnen het provinciale apparaat gehouden persoonsregistraties. 
In de provincies Noord Brabant, Limburg en Flevoland was in die periode (nog) geen eigen 
verordening vastgesteld, terwijl in Zeeland een regeling is getroffen in de vorm van een door 
gedeputeerde staten vastgesteld Besluit persoonsregistraties en in Drenthe via een door dit orgaan 
vastgestelde Regeling persoonsregistraties provincie Drenthe. Hoewel anders ingebed, kennen 
ook Noord Brabant Zeeland en Drenthe in hun regelingen de figuur van het openbare register. 
Uit het voorgaande blijkt, dat het overgrote deel van de provinciale besturen begin 1994 
beschikte over een openbaar register, evenals dat bij de gemeenten het geval was. 

14.3.3 De naleving van wet en Besluit 
Het Bekendmakingsbesluit voorziet cumulatief in zowel een actieve als een passieve 
openbaarmakingsverplichting. In een uitzondering voor het geval dat de geregistreerde bekend is 
of kan zijn met de reglementering en/of aanmelding, conform art. 28, tweede lid, sub a WPR, is 
                                                      
1611 Dit interne onderzoek is uitgevoerd door de SGBO door middel van een enqute bij alle gemeenten. Uit 
het onderzoeksrapport van maart 1992 blijkt, dat in totaal 391 van de 647 gemeenten hieraan hebben 
meegewerkt. Hoewel de respons 60,4% was, hetgeen voor SGBO-begrippen als laag is aan te merken, is 
deze volgens de onderzoekers niettemin representatief naar gemeentegrootte. Van de 391 in het onderzoek 
participerende gemeenten beschikten er 287 over een privacy-verordening. Hoewel 97% van de 
responderende gemeenten zich hierbij naar eigen zeggen heeft gebaseerd op de model-verordening van de 
VNG, biedt het rapport geen informatie over de vraag of deze gemeenten het VNG-model hebben 
overgenomen, dan wel dat dit model als inspiratiebron voor een eigen versie is gebruikt. 
1612 Van de in totaal 13 onderzochte privacy-reglementen, voorzag alleen de privacyverordening 1989 van 
Nijmegen niet in een openbaar register. 
1613 Hier is derhalve sprake van continuteit met de eerdere, door de VNG ontwikkelde model-verordening 
uit 1979 waarin in het verlengde van het wetsconcept-Koopmans het openbaar register een spilfunctie 
vervulde. 
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niet voorzien. De actieve informatieplicht heeft in de overheidssector betrekking op het 
reglement als zodanig of het feit van neerlegging daarvan en in de particuliere sector op de 
aanmelding van een persoonsregistratie bij de Registratiekamer. De passieve informatieplicht ziet 
op de beschikbaarheid van een reglement of aanmeldingsformulier voor iedere belangstellende. 
Kenbaarheid van de norm en publieke controleerbaarheid op naleving van de wet, 
overeenkomstig de genoemde uitgangspunten van de Staatscommissie en het Europees 
Dataverdrag 1981, is aldus in theorie verzekerd1614. 

De praktijk is echter weerbarstig gebleken. Door de koppeling van de bekendmakingsverplichting 
aan de reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht, resulteert de eerder beschreven gebrekkige 
naleving daarvan tevens in een gebrekkige naleving van het bekendmakingsregime. Vanaf de 
inwerkingtreding ervan heeft deze regeling bovendien voor nogal wat onvrede gezorgd, zowel bij 
registratiehouders als bij geregistreerden. 

Registratiehouders maken vooral bezwaar tegen de mededelingsplicht ingevolge de artt. 2 en 3 
van het Bekendmakingsbesluit1615. Is het mogelijk om de verlangde informatie te verstrekken via 
bestaande communicatiekanalen in de vorm van een club- of verenigingsbladen, 
tijdschriftencolofons, brochures, bijsluiters of gebruikmaking van gereserveerde plaatsruimte in 
publieke media1616, dan zijn de uitvoeringslasten in de regel beperkt. Dit is echter alleen mogelijk, 
indien er sprake is van een directe duurrelatie van houder en geregistreerde in samenhang met 
een relatief afgebakend persoonsbestand1617. Kan gebruik worden gemaakt van bestaande 
communicatievoorzieningen, dan is de verplichte informatieverstrekking relatief gemakkelijk 
inpasbaar. De aversie tegen de nakoming van deze verplichtingen is in die gevallen ook geringer, 
temeer daar de houder een dergelijk bericht tevens kan benutten om het commitment van de 
organisatie bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nog eens tegenover 
geregistreerden en derden te onderstrepen. In dat geval snijdt het mes aan twee kanten. 

In veel gevallen is aan de genoemde voorwaarden echter niet voldaan. Zie onder meer de 
persoonsregistraties van landelijk werkzame bedrijven, organisaties en instellingen met een 
vlottend clinten-, patinten-, leden-of donateursbestand, commercile informatieleveranciers en 
(andere) zakelijke dienstverleners die werken met afgeleide persoonsgegevens1618. Ook bij 

                                                      
1614 De Registratiekamer heeft de voorlichting over deze informatieverplichtingen gekoppeld aan de 
effectuering van de aanmeldingsplicht. Zo ontvangen registratiehouders een dubbele set 
aanmeldingsformulieren. Een exemplaar moet ingevuld worden geretourneerd. Het tweede exemplaar is 
bedoeld om ter inzage te worden gelegd. De functie hiervan is nader opgenomen in de toelichting. Voorts 
wijst de Kamer met nadruk op de verplichtingen krachtens wet en Bekendmakingsbesluit in de 
ontvangstbevestiging van aanmelding. Ook overigens geeft de Kamer daar waar mogelijk voorlichting over 
deze informatieverplichtingen. 
1615 In het periodieke overleg van de Registratiekamer met het RCO, de Raad van de Centrale 
Ondernemingsorganisaties in de jaren 1991/92, is met name art. 3 van het Bekendmakingsbesluit als 
specifiek probleem gesignaleerd: Voor registraties met een beperkt bereik zal kunnen worden volstaan met 
een mededeling in het orgaan van de onderneming, maar voor registraties met een wijd of potentieel wijd 
bereik, zoals bijvoorbeeld die van banken en verzekeringen, zouden mededelingen in kranten of 
tijdschriften moeten worden opgenomen. Dit is niet alleen bijzonder kostbaar, maar vermoedelijk ook nog 
zinloos, daar men zich kan afvragen of deze mededelingen wel worden gelezen door degenen voor wie 
deze bestemd zijn (brief. d.d. 19 februari 1991; vgl. ook de brief van 2 juli 1991). 
1616 Vgl. de veel voorkomende informatievoorziening door de gemeentelijke overheid via huis-aan-
huisbladen c.a. Zie ook de actieve informatieverplichting van overheidsorganen uit hoofde van de Wob 
alsmede de door de Nationale ombudsman geformuleerde behoorlijkheidsnorm betreffende 
informatievoorziening over regelgeving (vgl. No 16 november 1992, AB 1993, 83). 
1617 Zie bepaalde duurovereenkomsten zoals abonnementen, lidmaatschappen, huur- en 
arbeidsovereenkomsten. 
1618 Vgl. bepaalde ondersteunende activiteiten van onder meer wervings- en selectiebureaus, 
pensioenadviesbureaus, (technische) expertisebureaus, de advocatuur, fondsenwervers, 
adressenleveranciers en de zgn. fulfilmentbedrijven (DM-sector). De toeneming van dit type 
informatieverkeer houdt mede verband met de heersende trend van outsourcing: het verzelfstandigen van 
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registraties die voorzien in de vastlegging van  vroegere  contacten, zoals archiefbestanden, levert 
de nakoming van de bekendmakingsverplichting de nodige problemen op. In deze gevallen 
dwingt het Besluit al snel tot het plaatsen van advertenties in publieksmedia met bijbehorend 
prijskaartje. 

Geconstateerd moet worden, dat om reden van kosten de nalevingsbereidheid van in het 
bijzonder art. 3 van het Besluit in de particuliere sector gering is1619. Afgezien van de kostenfactor 
wordt vooral ook het nut ervan in twijfel getrokken, terwijl incidenteel tevens weerzin is te 
constateren tegen de openbaarheidsdimensie van de privacyregulering. Dit geldt met name, 
indien het Besluit door de aard van de activiteiten en de kring van 
geregistreerden/belanghebbenden min of meer dwingt tot het plaatsen van advertenties in 
publieksmedia. Voor zover regulering op toepassingsniveau via dergelijke kanalen al onder de 
aandacht wordt gebracht, hetgeen nauwelijks het geval is, is deze informatie als regel ingebed in 
multifunctionele publieksvoorlichting over (sector-)activiteiten en daarmee samenhangende 
informatiepatronen (vgl. art. 28 WPR), waarbij de commercile dimensie prevaleert1620. 

Met de naleving van de bekendmakingsregeling door overheidsorganen lijkt het wat beter gesteld, 
zij het dat ook in die sector wordt geklaagd over de kosten van bekendmaking. In de 
overheidssector kon echter worden aangehaakt bij reeds bestaande informatieverplichtingen op 
andere terreinen1621. Bovendien is in deze sector door de reglementsplicht het regelingsaspect 
herkenbaarder, hetgeen eveneens bijdraagt tot de nalevingsbereidheid van de 
bekendmakingsplicht. Plaatsing van het reglement of een melding van ter visielegging in de 
Staatscourant en/of berichtgeving via vaste rubrieken in huis-aan-huis-bladen is een gebruikelijk 
medium van informatieoverdracht1622. Hierbij komt zowel de publikatie van het reglement in 

                                                                                                                                                        
traditioneel binnen de organisatie verrichte activiteiten in combinatie met het ad hoc extern inhuren van de 
benodigde expertise alsmede specialisering in takken van zakelijke dienstverlening. 
1619 Zoals eerder opgemerkt, zendt de Registratiekamer op verzoek standaard een tweetal 
aanmeldingsformulieren toe, een set bedoeld om ingevuld geretourneerd te worden, een tweede exemplaar 
ten behoeve van de tervisielegging. In de praktijk blijkt een deel van de formulieren in tweevoud 
teruggezonden te worden, hetgeen twijfel wekt aan de effectuering van de deze informatieplicht. Dat deze 
informatie niet steeds het beoogde doel bewerkstelligt, blijkt tevens uit voorkomende opmerkingen in de 
begeleidende brieven. 
1620 Zo heeft het DMIN een paginagrote advertentie geplaatst in de landelijke dagbladen waarin informatie 
werd gegeven over de activiteiten van deze sector. Deze advertentie had meerdere oogmerken. De 
(commercile) boodschap was zowel bedoeld voor de (potentile) afnemers van DM-diensten als voor de 
(potentieel) geregistreerden. Het zal niet verbazen, dat de informatie omtrent geldende privacy-waarborgen 
werd gekleurd door de behoefte tot het genereren van publiekssteun voor de sector als zodanig. De 
verplichte informatieverstrekking is hierdoor een onderdeel geworden van een primair commercieel 
bedoelde voorlichtingsactie. Vgl. ook het min of meer actief in de praktijk brengen van bepaalde centrale 
registers door de verzekeraars als preventie tegen verzekeringsfraude. 
1621 Zie de informatieverplichtingen op grond van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht. 
1622 Zie het in een brief aan de hoofdofficier van Justitie van 31 maart 1993 (dossiernr. 92-C-0021-08) 
ingenomen standpunt, naar aanleiding van een onderzoek naar de naleving van de bekendmakingsplicht 
door de Informatiseringsbank, op basis van een klacht dat bij op de landelijke steunpunten geen exemplaar 
van het reglement persoonsregistratie ten behoeve van de toekenning studiefinanciering dan wel de 
invordering van schulden voorhanden zou zijn. De Kamer beschouwt het door de Informatiseringsbank 
aangemelde reglement, zijnde het in Staatsblad 1986, 507 gepubliceerde wijzigingsbesluit studiefinanciering 
als een reglement in de zin van art. 19, eerste lid, WPR. De Kamer acht de wijze van ter inzagelegging in de 
vorm van beschikbaarheid bij de steunpunten als onderdeel van de Informatieserie voor studerenden, 
adequaat. De Informatiseringsbank heeft naar het oordeel van de Kamer echter niet voldaan aan haar 
bekendmakingsplicht ex art. 19, tweede lid, WPR jo. art. 2 van het Bekendmakingsbesluit: Gelet op het 
bovenstaande ziet de Registratiekamer het Staatsblad waarin een Koninklijk Besluit, wil het rechtsgeldig in 
werking treden nu eenmaal dient te worden geplaatst, in het onderhavige geval niet als het meest geigende 
middel ter bekendmaking van een reglement. Het ligt immers niet voor de hand, dat alle geregistreerden 
regelmatig in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de inhoud van het Staatsblad. 
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extenso voor, als opneming van een klein berichtje1623. Op de naleving van de informatieplicht in 
de semi-publieke en gesubsidieerde/bekostigde sector bestaat slechts beperkt zicht. Mijn indruk 
is, dat de informatieverstrekking door de laatstgenoemde categorie, zo deze plaatsvindt, primair 
verloopt via het eigen voorlichtingsmateriaal, contactbladen, brochures e.d. De semi-overheid 
(sociale zekerheid, arbeidsvoorziening e.d.) maakt daarentegen (tevens) gebruik van de 
Staatscourant als medium. 

Ook van de zijde van de geregistreerden en de SWP1624 zijn er klachten. Afgezien van de 
tekortschietende zelfregulering en nalatigheid bij de naleving van de actieve 
informatieverplichtingen, hebben de gesignaleerde problemen vooral betrekking op de 
beschikbaarheid van reglement of aanmeldingsformulier binnen de houdersorganisatie. Geklaagd 
wordt over slecht genstrueerd personeel en het niet voorhanden zijn van de ter inzage gevraagde 
regeling. De indruk bestaat dat de gesignaleerde tekortkomingen toenemen naarmate het tijdstip 
van inwerkingtreding van de WPR verder terug ligt1625. Voorts wordt geklaagd over gebleken 
onwil om verzoekers ter wille te zijn, bijvoorbeeld door weigering van redelijke verzoeken tot 
schriftelijke toezending van de regeling in kwestie, eventueel tegen kostenvergoeding1626. 
Weliswaar gaat het Bekendmakingsbesluit uit van persoonlijke kennisneming ter plaatse, in een 
reeks situaties, met name indien de houder landelijk werkzaam is, geeft dit problemen. In zon 
geval kan de noodzaak tot persoonlijke kennisneming werken als rem op de kenbaarheid van het 
toepassingsregime, immers onevenredige tijd, moeite en kosten vergen. 

14.3.4 Conclusies en aanbevelingen 
Er is reden om een spoedige heroverweging van de bekendmakingsregeling te bepleiten. Het 
verdient aanbeveling om de actieve informatieplicht ex artt. 2 en 3 Bekendmakingsbesluit 
(partieel) in te trekken. Naast de informatieplicht aan de geregistreerde inzake opneming in een 
persoonsregistratie  art. 28  heeft deze bekendmakingsplicht betreffende het reglement immers 
nauwelijks zelfstandige betekenis1627. Bovendien levert de media-keuze problemen op, terwijl de 
uitvoeringslasten, afgemeten aan het nut van deze voorziening, in bepaalde situaties bovenmatig 
kunnen zijn. Dit geldt vooral indien, naar de letter toegepast, gebruik moet worden gemaakt van 
publieksmedia. Voorts is niet ieder steeds duidelijk wat in concreto moet worden begrepen als: 
een wijze die, gelet op de kring van belanghebbenden, daartoe het meest geigend is1628. Vanwege 

                                                      
1623 Zie als voorbeeld van een integrale publikatie het Reglement registratie werkzoekenden en werkgevers 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (PGI-reglement) van 8 april 1994, Stcrt. 1994, 77 en het 
Standaardreglement persoonsregistraties Algemene Rekenkamer van 10 mei 1995, Stcrt. 1995, 97. 
Voorbeelden van recente berichten omtrent het feit van terinzagelegging hebben betrekking op: de 
wijziging van het privacyreglement Visserij Registratie en Informatie Systeem (VIRIS) (Stcrt. 1995, 36), het 
privacyreglement Ledeninformatie International Network of Green Planners (Stcrt. 1995, 68), het 
Privacyreglement Handhavingsregistratie van VROM (Stcrt. 1995, 75), het Privacy-reglement inzake VWS-
persoonsregistratie (Stcrt. 1995, 93) en het privacyreglement Vennoot (Stcrt. 1995, 95. Hieruit blijkt, dat de 
maatschappelijke impact van een registratie niet noodzakelijk doorwerkt in de wijze van bekendmaking. Zie 
de betekenis van persoonsregistraties als VIRIS (LNV) en Vennoot (Justitie). 
1624 De SWP heeft de Registratiekamer bij brief van 30 oktober 1991 verzocht een onderzoek ex art. 46 
WPR een onderzoek naar de naleving van deze verplichtingen in te stellen. Dit onderzoek is voor 1992 
toegezegd, maar niet uitgevoerd (antwoord d.d. 27 november 1991, kenmerk 91.C.127). 
1625 Dat de Registratiekamer de bekendmakingsplicht actief onder de aandacht brengt van 
registratiehouders en geregistreerden, lijkt weinig effect te hebben. 
1626 Vgl. de bekendmaking van de privacyreglementen door het RIVM in Bilthoven, Stcrt. 1994, 15. Hierin 
is opgenomen dat de reglementen tegen kostprijs kunnen worden opgevraagd bij de afdeling voorlichting 
van het RIVM, onder vermelding van het telefoonnummer. 
1627 Tot de alternatieven behoort een uitbreiding van de informatieverplichting ex art. 28 WPR. 
1628 Zie als voorbeeld het informatieverzoek aan de Registratiekamer van een technisch expertisebureau. 
Dit bureau voert expertises uit naar de oorzaak van schadegevallen, vooral brandschade, die worden 
geclaimd bij verzekeringsmaatschappijen. dit expertisebureau is beperkt in omvang en werkzaam in het hele 
land. De verzekeringsmaatschappijen verstrekken de persoonsgegevens van de betreffende verzekerden bij 
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de strafbedreiging op niet naleving moet op dit onderdeel van het bekendmakingsregime derhalve 
een grotere mate van regelprecisie worden verlangd dan hier is geboden. Anders dan de 
stellingname in de toelichting op het Besluit kan er van worden uitgegaan, dat de 
bekendmakingsbepalingen in de WPR niet zodanig dwingend zijn, dat deze zich tegen een 
dergelijke ingreep in de uitvoeringsregeling verzetten. Dit temeer niet, indien compenserende 
voorzieningen worden opgelegd in de vorm van aan de infrastructuur ten behoeve van de 
passieve informatieplicht gestelde eisen. Weliswaar ligt ook aanpassing van de wettekst in de rede, 
gezien de noodzaak om op korte termijn praktijk en leer met elkaar in overeenstemming te 
brengen, vooruitlopend hierop kan een herziening van het Bekendmakingsbesluit binnen de 
interpretatiemarge in de wettelijke bepalingen reeds een voldoende positief effect hebben. 

Op dit intrekkingsvoorstel is een uitzondering te maken voor reglementen van landelijk werkende 
overheidsorganisaties met een brede publieksfunctie. De (blijvende) integrale opneming hiervan 
in de Staatscourant verdient aanbeveling. Zie in dit verband ook art. 8 Wob. Anders dan de 
meeste publieksmedia, heeft een dergelijke plaatsing (in bepaalde kring) een hogere 
attentiewaarde en een grotere duurzaamheid door de functie van de Staatscourant als 
bronverzameling. Kenbaarheid en beschikbaarheid van het normatieve regime doet dan de balans 
weer richting publicatieplicht doorslaan. 

Hiervoor is aangegeven, dat de normatieve dimensie van reglement en aanmeldingsplicht 
vanwege het kenbaarheidsvereiste en het doorzichtigheidsbeginsel verplicht tot een algemene 
verkrijgbaarheid van deze toepassingsregelingen. Om die reden moet de wettelijke regeling van 
terinzagelegging binnen de houdersorganisatie ex art. 1 Besluit worden gehandhaafd, terwijl het 
stellen van nadere eisen aan de organisatorische infrastructuur aanbeveling verdient. Om die 
reden wordt gepleit voor de opneming van voorschriften omtrent de inrichting van een centraal 
punt binnen de houdersorganisatie, waar alle relevante informatie beschikbaar is, met name 
gegevens over de inrichting van de gegevensverwerking, de toepasselijke 
reglementen/aanmeldingsformulieren alsmede informatie omtrent de onder het BGV gebrachte 
persoonsregistraties1629. Dit is het model van het bij de gemeentelijke en provinciale overheden 
op grote schaal bij verordening ingestelde openbaar register. Tevens pleit ik voor verruiming van 
beschikbaarheidsvarianten, met name de introductie van de mogelijkheid van toezending van een 
reglement of aanmeldingsformulier op verzoek, al dan niet tegen een (redelijke) 
kostenvergoeding. 

De beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsregisters voorziet in een openbaar register van 
aangemelde informatiesystemen bij de toezichtsautoriteit (art. 21, tweede lid)1630. Geldt een 
vrijstelling van de meldingsplicht, dan is te voorzien in een vergelijkbare openbaarmaking door de 
houder of een andere, aangewezen instantie. Zie in deze context de figuur van de op het niveau 

                                                                                                                                                        
inschakeling aan dit bureau. Tijdens het onderzoek worden voorts getuigenverslagen opgenomen. Er is 
geen blad waarmee de verzekeringsmaatschappijen in contact treden met de verzekerden. Deze contacten 
lopen meestal via een assurantie-tussenpersoon. Wil een dergelijk bureau naar de letter van de wet 
handelen, dan is niet te ontkomen aan de plaatsing van advertenties in landelijke (dag)bladen. Bij brief van 
17 februari 1994 (dossiernr. 93.E.210) trekt de Kamer deze conclusie inderdaad: Indien er schriftelijk 
contact met de verzekerden wordt onderhouden via briefwisseling, kan de aanmelding van de 
persoonsregistratie bij de Registratiekamer (met aanmeldingsnummer) daarin vermeld worden. 
Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan een vermelding in het briefhoofd van uw briefpapier. Indien er geen 
schriftelijk contact is tussen uw bedrijf en de in uw persoonsregistratie opgenomen verzekerden, lijkt het de 
Kamer dat u, wat betreft openbaarmaking van de aanmelding, en behoudens het navolgende, zult zijn 
aangewezen op een mededeling in een landelijk dagblad, of, indien uw bedrijf in haar activiteiten 
voornamelijk is ingericht op een bepaalde regio, in een regionaal dagblad. Wellicht is ook een 
openbaarmaking via de verzekeringsmaatschappij en/of de assurantietussenpersonen mogelijk. 
1629 Voor de laatste toevoeging, informatie omtrent persoonsregistraties die onder een BGV-regime zijn 
gebracht, is geen wettelijke basis voorhanden. Een dergelijk voorschrift kan echter worden opgenomen in 
het BGV jo. een nadere regeling in het Bekendmakingsbesluit. 
1630 Vgl. voorts de ruime informatieverplichtingen van de houder jegens de geregistreerden in de artt. 10 en 
11 van de richtlijn. 
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van de houdersorganisatie of de sectororganisatie aan te wijzen bestandstoezichthouder in art. 18, 
tweede lid. Deze moet een openbaar register bijhouden van in deze organisatie of door haar leden 
verrichte verwerkingen. 

Omdat het aanmeldingenregister van de Registratiekamer door de werking van de Wob reeds nu 
openbaar is, zal de nieuwe regeling materieel geen wijziging brengen in de bestaande situatie. Art. 
21 impliceert voorts een zodanige beleidsmarge van de lidstaten, dat de hiervoor bepleite 
voorziening in overeenstemming is met het regime van de richtlijn. 

14.4 Het modelreglement in de WPolR als alternatief 
De suggestie wordt wel gehoord, dat de introductie van de figuur van het door de 
Registratiekamer goedgekeurde modelreglement in de WPR, een oplossing zou bieden voor het 
tekort aan normatieve kwaliteit van de zelfregulering op toepassingsniveau. Gewezen wordt dan 
op het succes van dit instrument van collectieve zelfregulering in de Wet politieregisters (art. 12). 
Met deze regelingsvariant zou tevens een vereenvoudiging van het regelbestand door 
standaardisering kunnen worden bereikt, evenals een afneming van uitvoeringslasten. De 
inzending van een adhesiemelding door de houder bij de Registratiekamer in de vorm van een 
mededeling overeenkomstig welk model het reglement is vastgesteld, is immers minder belastend 
dan de thans voorgeschreven methodes van zelfregulering en informatieverstrekking aan de 
Registratiekamer1631. Bovendien zou hiermee de rechtszekerheid worden vergroot, evenals de 
doorzichtigheid van de organisatie van de informatievoorziening. De standaardisering van de 
normstelling dwingt immers tevens tot standaardisering van de daarmee corresponderende 
informatievoorziening. 

Het hier geschetste perspectief is aantrekkelijk. Het is evenwel de vraag of dit 
verwachtingspatroon niet te rooskleurig is aangezet. Met name de neveneffecten hebben nog 
nauwelijks aandacht gekregen. Aan een eventueel voorstel om de figuur van het preventief 
getoetste modelreglement als alternatief op te nemen in de WPR, moet derhalve een analyse van 
deze regelingsvariant en de daarmee opgedane ervaring vooraf gaan. Vandaar in deze paragraaf 
een kleine excursie naar de Wet politieregisters. 

14.4.1 Het modelreglement als methode van zelfregulering 
Ingevolge art. 9 WPolR stelt de korpsbeheerder voor elk register, aangelegd ten dienste van de 
uitvoering van de politietaak, een reglement vast. Een exemplaar hiervan moet worden 
toegezonden aan de Registratiekamer. De uitwerking van deze verplichting komt in grote lijnen 
overeen met die van de reglementsplicht in de WPR. Zo is het reglement ex art. 11 rechtens 
bindend voor de beheerder1632 en al degenen die verder bij de werking van het register zijn 
betrokken. Voorafgaand aan de vaststelling van het reglement moet de Registratiekamer worden 
gehoord over nader in de wet en het besluit aangegeven onderwerpen1633. Op deze algemene 
zelfreguleringsverplichting met betrekking tot politieregisters is een  geclausuleerde  uitzondering 
gemaakt voor zogenaamde tijdelijke registers (art. 13). De Registratiekamer moet echter wel over 
de aanleg van een dergelijk register worden genformeerd. Art. 12, eerste lid, biedt de mogelijkheid 
om een modelreglement aan de Registratiekamer ter goedkeuring voor te leggen. Wordt de 
verklaring dat het model naar haar oordeel in overeenstemming is met het bepaalde bij of 

                                                      
1631 Het modelreglement is derhalve een tussenvorm tussen de standaardreglementering in het BGV en 
individuele zelfregulering. Hoewel de gedragscode ex art. 15 WPR ook in een regeling op uitvoeringsniveau 
kan voorzien (vgl. de gedragscode van de OAWS) is dat geen regel. Gebruikelijk is dat de gedragscode 
insteekt op een hoger niveau in de regelingsketen en aldus de WPR sectorspecifiek vertaalt en aanvult. 
1632 De functie van beheerder in de WPolR is identiek aan die van houder in de WPR. 
1633 De hoorprocedure is een adviesprocedure betreffende specifiek in de wet genoemde onderwerpen. In 
aanvulling hierop worden ook de overige onderdelen van een ingezonden concept-reglement door de 
Kamer getoetst, zij het marginaal. De wet kent derhalve niet de figuur van geformaliseerd preventief 
toezicht. Zie echter het (repressieve) toezicht op de naleving van wet en besluit als taak van de 
Registratiekamer evenals de hierop toegesneden onderzoeksbevoegdheid (artt. 26 t/m 28 WPolR). 
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krachtens de WPolR door de Kamer afgegeven en in de Staatscourant gepubliceerd, dan kan een 
beheerder volstaan met vaststelling van een privacyreglement conform een dergelijk model en 
een mededeling aan de Kamer dat zulks is geschied1634. Gebruikmaking van een goedgekeurd 
modelreglement kent derhalve de bonus van rechtszekerheid, kwaliteit van regulering en 
beperking van aan de reglementering van politieregisters verbonden uitvoeringslasten. 

In relatie tot de reglementsplicht van de korpsbeheerders vervult de Registratiekamer krachtens 
de WPolR een viertal taken: (a) advisering in het kader van de verplichte hoorprocedure met 
betrekking tot bepalingen in een concept-reglement betreffende: gevoelige gegevens (art. 5), 
koppeling van gegevensbestanden (art. 6), beperking van het inzagerecht (art. 21) en 
gegevensverstrekking aan een commissie van toezicht (art. 14 BPOLR); (b) goedkeuring van een 
ter toetsing aangeboden modelreglement (art. 12); (c) toezicht op naleving van de wet c.a. en (d) 
de administratieve verwerking van de ingezonden reglementen, adhesiemeldingen en 
aanmeldingen van tijdelijke registers. 

14.4.2 Ervaringen met de reglements- en aanmeldingsplicht 
De Wet politieregisters is volledig in werking getreden op 17 februari 1991, zij het met enig 
respijt inzake de effectuering van de reglementsplicht voor bestaande politieregisters. Deze 
hadden ingevolge art. 32 uiterlijk op 17 augustus 1991 gereglementeerd moeten zijn en qua 
inhoud en werking aangepast aan het nieuwe informatieregime. Deze doelstelling is niet gehaald. 
Ultimo 1991 waren in totaal slechts 94 politieregisters bij de Registratiekamer aangemeld, 
waarvan er 36 van een zelf opgesteld reglement waren voorzien en 43 waren gereguleerd 
overeenkomstig een modelreglement. De laatste categorie betrof de door de Registratiekamer 
goedgekeurde modelreglementen voor de bedrijfsprocessensystemen BPS en Multipol (Stcrt. 
1991, 148). In het kader van de verplichte hoorprocedure bleek al snel, dat de naleving van de 
reglementsplicht problemen gaf. Niet alleen was er sprake van nalatigheid in de naleving bij een 
deel van het politieveld, bovendien moest worden vastgesteld, dat de normatieve kwaliteit van de 
ter advisering aan de Registratiekamer aangeboden reglementen (353 in 1991) op belangrijke 
onderdelen (aanmerkelijk) tekort schoot, terwijl de capaciteit van de Kamer tot prioriteitsstelling 
in haar taakuitoefening noopte. Dit zo zijnde, heeft de Kamer uitdrukkelijk geopteerd voor een 
beleid gericht op het actief bevorderen van reglementering van politieregisters overeenkomstig 
goedgekeurde modelreglementen. 

Naast de genoemde modelreglementen voor BPS en Multipol zijn daartoe in samenspraak met 
betrokkenen vanuit het politieveld en nog toegesneden op de oude organisatie-indeling, een 16-
tal modelreglementen ontwikkeld en in 1992 gepubliceerd (Stcrt. 1992, 78). Deze 
modelreglementen zijn voor de tussenfase in het reorganisatieproces, in het verlengde van de Wet 
tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674), aangepast en toegesneden op 
de nieuwe regionale politiekorpsen (Stcrt. 1993, 73)1635. Het aantal beschikbare modelreglementen 
is vervolgens nog verder uitgebreid met een 9-tal nieuwe regelingen. Deze modelreglementen 
waren vooral bedoeld voor de regulering van functionele registers, in aanvulling op een 
bedrijfsprocessensysteem. Daarnaast zijn er nog modellen betreffende de Criminele 
Inlichtingendienst (CID) en het Grijze-veld van een goedkeuringsverklaring voorzien (Stcrt. 
1993, 182). De ontwikkeling van een modelreglement voor het belangrijke 
herkenningsdienstregister heeft veel voeten in de aarde gehad. Dit model is eerst in 1994 gereed 

                                                      
1634 Vgl. de goedkeuringsverklaring inzake gedragscodes ex art. 15 WPR. In de goedkeuringsverklaring met 
betrekking tot politile modelreglementen gebruikt de Kamer een deels overeenkomstige formulering: De 
Registratiekamer verklaart ingevolge artikel 12 van de Wet politieregisters dat de voornoemde 
modelreglementen in overeenstemming zijn geoordeeld met het bepaalde bij en krachtens de Wet 
politieregisters. 
1635 Deze modellen waren bedoeld als voorziening voor die gemeente- en rijkspolitiekorpsen die reeds 
samenwerkten, anticiperend op de nieuwe regiovorming per 1 april 1994. Zie ook de aanhef van deze 
model-reglementen. 
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gekomen en goedgekeurd (Stcrt. 1994, 78). Tot dat tijdstip heeft de Registratiekamer het oude 
reglement uit 1988 (Stcrt. 1988, 154) als geldend toegepast1636. 

De invoering van de Awb op 1 januari 1994 en van de nieuwe Politiewet (Stb. 1993, 724) jo. de 
Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 1993, 725) per 1 april 19941637, noodzaakte opnieuw tot 
aanpassing van de genoemde modelreglementen en mutatiemeldingen door de beheerders. Deze 
transformatie naar de privacyreglementen in definitieve vorm, corresponderend met de nieuwe 
politie-organisatie, heeft in het voorjaar van 1994 haar beslag gekregen. 

Afgezien van de goedkeuring van nieuwe model-reglementen voor de bedrijfsprocessensystemen 
BPS en Multipol1638 en die van de Herkenningsdienst en de Meldkamer, heeft de Kamer tevens 
goedkeuringsverklaringen afgegeven voor de volgende functionele registers: (1) 
Aandachtsvestigingen, (2) Arrestatiebevelen, (3) Arrestanten, (4) 
Bekeuringenafhandelingssysteem, (5) Beperkingen Besturen Motorrijtuigen, (6) Bedrijven 
informatiesysteem en Waarschuwingsadressen, (7) Fraudebestrijding, (8) Graffitibestrijding, (9) 
Gevonden en verloren goederen, (10) Inbraakbestrijding, (11) In bewaring genomen goederen, 
(12) Inbeslaggenomen goederen, (13) Jeugd- en zedenzaken, (14) Kabinetszaken, (15) 
Milieudelicten, (16) Opkopers en Helingbestrijding, (17) Overvallenbestrijding, (18) Permanent 
Autoteam, (19) Processen-verbaal en rapporten, (20) Recidive, (21) Rijverboden, (22) 
Schietwapen incidentenregistratie en informatiesysteem, (23) Technische recherchezaken, (24) 
Vakantiecontrolekaarten, (25) Vandalismebestrijding en (26) Verdovende middelen (Stcrt. 1994, 
78), nadien nog gevolgd door een goedkeuringsverklaring voor het model-reglement: (27) 
Internationale rechtshulp politie (Stcrt. 1994, 133)1639. De modelreglementen hebben zowel 
betrekking op politieregisters die deels geautomatiseerd en deels handmatig worden bijgehouden 
als op politieregisters die geheel geautomatiseerd of geheel handmatig worden gevoerd. 

De modelreglementen kunnen worden onderverdeeld in systeem-gerelateerde en functie-
gerelateerde modellen. In beide gevallen is sprake van regulering op detailniveau. Tot de eerste 
categorie behoren de bedrijfsprocessensystemen BPS en Multipol. In die gevallen is de normering 
                                                      
1636 Zie onder meer de brief van de Kamer aan de korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Gooi en 
Vechtstreek van 29 december 1993, dossiernr. 93.005.E, betreffende de behandeling van een verzoek om 
verwijdering van in de registratie van de herkenningsdienst vastgelegde gegevens. Vgl. ook het vonnis van 
de Rb. Den Haag van 4 maart 1992, NJ 1992, 388. Zie de intrekking van het oude HKD-reglement in de 
Aanpassingsregeling Politiewet 1993, Stcrt. 64. 
1637 Zie ook het Besluit beheer regionale politiekorpsen, Stb. 1994, 224, de nieuwe ambtsinstructie voor de 
politie en de Koninklijke marechaussee, Stb. 1994, 275, de Aanpassingsregeling Politiewet 1993, Stcrt. 
1994, 64, de Beschikking mandaatbesluit Korps landelijke politiediensten, Stcrt. 1994, 113, de 
Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven, Stcrt. 1994, 143 en de Regeling houdende de 
vaststelling van regels met betrekking tot de samenwerking, werkzaamheden en inrichting van criminele 
inlichtingendiensten (CID-regeling 1995), Stcrt. 1995, 74. 
1638 De multifunctionaliteit van deze bedrijfsprocessensystemen is in latere versies van deze modellen 
normatief ingeperkt doordat in het model-reglement gewerkt wordt met modules. Zo zijn in BPS de 
volgende specificaties opgenomen: (a) Meldkamermodule, (b) Gebeurtenissenmodule, (c) Processen-
verbaal en rapportenmodule, (d) Arrestantenmodule, (e) Arrestatiebevelenmodule, (f) Goederenmodule, (g) 
Modus operandi en sporenmodule en (h) Afspraken op personen en locatiesmodule. Het modelreglement 
Multipol voorziet in de volgende specificaties: (a) Meldkamermodule, (b) Gebeurtenissenmodule, (c) 
Processen-verbaal en rapportenmodule, (d) Bedrijveninformatie en waarschuwingsadressenmodule, (e) 
Arrestantenmodule, (f) Arrestatiebevelenmodule, (g) Goederenmodule, (h) Modus operandi en 
sporenmodule en (i) Personen-pandmodule. Vgl. de opzet van het eerste modelreglement van BPS en 
Multipol, Stcrt. 1991, 148. 
1639 Vgl. wat de landelijke politiediensten betreft de volgende privacyreglementen: het Privacyreglement 
Persoonsregistratie Centraal Register Vreemdelingen (CRI), Stcrt. 1994, 67, het Reglement politieregister 
Melding Ongebruikelijke Transacties, Stcrt. 1994, 54, het Reglement politieregister Sirene Nederland 
(Schengen) (CRI), Stcrt. 1994, 90, Reglement persoonsregistratie Sirene-vreemdelingen Nederland, Stcrt. 
1994, 90, Reglement politieregister NCID (Nationale Criminele Inlichtingendienst bij de CRI), Stcrt. 1995, 
79 en het Reglement politieregister Grijze-veld Divisie CRI, Stcrt. 1995, 79. Zie wat de sanering van 
eerdere reglementen betreft de Aanpassingsregeling Politiewet 1993, Stcrt. 64. 
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toegesneden op de werking van een specifiek informatiesysteem. De overige modelreglementen 
zien vooral op de informationele ondersteuning van min of meer traditionele taakonderdelen en 
werkwijzen. Deze methode van reglementering gaat tevens uit van een functioneel-normatieve 
clustering van politieregisters op regionaal niveau1640. 

De Kamer heeft het gebruik van de modelreglementen steeds actief gestimuleerd door 
voorlichting aan het politieveld, met name via gerichte ondersteuning van de Raad van 
Hoofdcommissarissen (eerder het Cordinerend Politie Beraad) en de binnen de (regio-)korpsen 
aangewezen privacy-officers (netwerkbenadering). Bovendien is de hoorprocedure gebruikt om 
gericht te sturen, zowel door middel van aanbevelingen aan de korpsbeheerders als via 
gestandaardiseerd commentaar op ter advisering voorgelegde reglementen. De modelreglementen 
worden hierbij door de Kamer gehanteerd als staand advies, als leidraad waarnaar in reacties 
expliciet wordt verwezen. De modelreglementen hebben aldus tevens een standaardiserende 
functie gekregen ten opzichte van de in eigen beheer opgestelde reglementen1641. 

Dit beleid met de nadruk op overneming van modelreglementen is op termijn succesvol 
gebleken. In 1992 werden reeds meer adhesiemeldingen ontvangen dan individuele reglementen 
voor de hoorprocedure (185 tegen 73). Deze omslag zette in 1993 nog verder door in de vorm 
van 253 adhesiemeldingen tegen inzending in het kader van de verplichte hoorprocedure van 29 
in eigen beheer opgestelde privacyreglementen. Van het aantal aanmeldingen in 1993 ging het 
bovendien in 166 gevallen om (collectieve) regio-aanmeldingen, in tegenstelling tot de eerder 
ontvangen aanmeldingen uit de voormalige korpsen van gemeentepolitie en de districten van 
rijkspolitie1642. Ondanks deze inspanningen bleek in de tweede helft van 1994 de 
reglementeringsdoelstelling op regioniveau nog steeds niet te zijn gehaald. Op 1 oktober 1994 
hadden 19 van de 25 regionale politiekorpsen in het geheel nog niet aan hun aanmeldingsplicht 
voldaan. Met een gerichte aanschrijving van de korpsbeheerders, onder termijnstelling en dreiging 
met openbaarmaking van nalatigheid in haar jaarverslag, heeft de Registratiekamer weten te 
bereiken, dat begin 1995 van alle regionale korpsen aanmeldingen waren ontvangen. In een 
vervolgactie wordt nog onderzocht, of deze aanmelding volledig is geweest. 

Hieruit kan worden afgeleid, dat de facilitering van de reglementsplicht in de vorm van 
beschikbare modellen, er als zodanig niet toe leidt dat de reglementsplicht wordt nageleefd. Deze 
prikkel is derhalve onvoldoende om de zelfregulering te verzekeren. In deze derde tranche is het 
pleit definitief ten voordele van de modelreglementen beslecht en bestaan de aanmeldingen 
vrijwel volledig uit een bericht van vaststelling overeenkomstig een nader aangegeven 

                                                      
1640 Vgl. de afwijkende invulling van het begrip persoonsregistratie in de WPR, waarbij de feitelijke 
inrichting van de informatievoorziening steeds het uitgangspunt is geweest. 
1641 Brieven in het verlengde van de hoorprocedure bevatten veelal zinsneden als; De Registratiekamer 
verwijst u voor een goede leidraad naar het modelreglement ... en De Registratiekamer beveelt u 
kortheidshalve aan de artt. ... als volgt te redigeren, waarna onderdelen uit een modelreglement worden 
opgenomen. Zie als illustraties de brieven van 22 november 1993 aan de Politie Brabant-Noord (kenmerk 
93/53.H) en Gemeentepolitie Groningen (kenmerk 93/54-55.H) en van 15 december 1993 aan de 
Regiopolitie Utrecht (kenmerk 93/56-60.H). 
1642 Op basis van de oude Politiewet kende de politie 148 gemeentelijke korpsen en een Korps Rijkspolitie, 
verdeeld in 19 districten. Hoewel de WPolR de figuur van het gemeenschappelijk register kent, mag er van 
worden uitgegaan, dat de genoemde onderdelen uit een oogpunt van informatievoorziening self-supporting 
waren en dus elk -naar geschat wordt  over zon 20 gegevensbestanden beschikten. De aanmeldingen in 
1991 en 1992 zijn derhalve nog gent op het oude organisatie-model. Regiovorming op basis van de 
genoemde Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel impliceerde een wijziging van 
zeggenschap en veelal ook een (begin van) herstructurering (integratie) van de informatievoorziening. 
Wijzigingen in de werking van een register verplichten veelal tot aanpassing van het reglement en 
herinzending/-melding bij de Registratiekamer (art. 9, zesde lid, jo. art. 12). Deze organisatorische 
interimvoorziening impliceerde derhalve de noodzaak van aanpassing van bestaande reglementen c.a. De 
aanmeldingscijfers in 1993 weerspiegelen deze tussenfase in het reorganisatie-proces, betreffen immers 
regio-aanmeldingen. De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving per 1 april 1994 verplichtte tot een 
nieuwe transformatie-/mutatieronde, nu toegesneden op het definitieve organisatie-model. 
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modelreglement (art. 12, tweede lid). Voor zover nog reglementen worden ingezonden voor de 
hoorprocedure, gaat het bovendien vrijwel steeds om een aangepaste modelregeling. 

Uit deze praktijkervaringen in het politieveld kan worden afgeleid, dat de facilitering van de 
reglementsplicht in de vorm van beschikbare modellen, er als zodanig niet toe leidt dat de 
reglementsplicht wordt nageleefd. Deze prikkel is derhalve onvoldoende om de zelfregulering te 
verzekeren. 

14.4.3 Neveneffecten van de inzet van modelreglementen 
De WPolR bevat geen aanwijzing van een instantie, bevoegd tot de opstelling van 
modelreglementen. De vraag wie hiertoe het initiatief kan nemen, is in de parlementaire stukken 
uitdrukkelijk opengelaten, zij het dat duidelijk is uitgegaan van de veronderstelling dat de 
modellen met name in het beheerscircuit worden ontwikkeld1643. Deze aanname komt ook 
overeen met het karakter van het modelreglement als vorm van collectieve zelfregulering. 
Afgaande op de in de Staatscourant gepubliceerde goedkeuringsverklaringen van de 
Registratiekamer lijkt dit ook de praktijk. De auteurs van de verschillende modellen worden 
hierin uitdrukkelijk genoemd1644. Hoewel de goedkeuringsverklaring derhalve het heersende beeld 
bevestigt (checks and balances), is daarentegen in de uitvoeringspraktijk het zwaartepunt in de 
regulering sterk naar de Registratiekamer verschoven. Opstelling en goedkeuring van 
modelreglementen zijn de facto steeds meer ineengevloeid, zij het in samenspraak met (inspraak 
van) het politieveld1645. 

De belangrijkste redenen van de actieve normatieve sturing door de Registratiekamer zijn: (a) het 
geconstateerde tekort in de naleving van de wettelijke reglementsverplichting; (b) gebleken 
tekorten in de (kwalitatieve) regelingscapaciteit van de beheerders; (c) het gebrek aan initiatief 
betreffende de ontwikkeling van modellen (collectieve zelfregulering) en, niet in het minst, (d) de 
behoefte van de Registratiekamer om het aan de verplichte hoorprocedures verbonden tijdsbeslag 
(uitvoeringslasten) te beperken1646. De activiteiten van de Registratiekamer in dit verband moeten 
dan ook primair worden gezien als remedie tegen de gebleken nalevingsproblemen in de 

                                                      
1643 Zie TK 1985-1986, 19589, nr. 3, pp. 6 en 19. Vgl. de volgende passage: Het is open gelaten wie het 
model opstelt. Het ligt in het voornemen dat beide ondergetekenden voor een aantal veel voorkomende 
registers een model vaststellen. Ook private organisaties als bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten kunnen hiertoe overgaan (MvT p. 19). 
1644 Vgl. de vaste formulering: De Registratiekamer maakt bekend dat aan de Registratiekamer met het oog 
op de reglementsplicht inzake politieregisters op grond van de artikelen 9 en 10 ter toetsing zijn 
aangeboden: door (...). Het aantal aanbieders blijkt beperkt. In het besluit betreffende de op 14 april 1994 
goedgekeurde modelreglementen worden de korpschefs van Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, 
Hollands-Midden, Zeeland en Gelderland-Midden genoemd. De VNG heeft de goedkeuringsverklaring 
inzake de eerste versie van het BPS-modelreglement uitgelokt, maar zich daarna van actieve betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van modellen onthouden. De betrokkenheid van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken is in de laatste tranche van 1994 beperkt gebleven tot het modelreglement 
Herkenningsdienstregister, terwijl de minister van Justitie voorts nog als initiator geldt van het 
modelreglement Internationale rechtshulp politie. 
1645 De basis van de modelreglementen wordt gevormd door in de hoorprocedure ingezonden reglementen, 
overleg met het politieveld en inventarisaties op de werkvloer. In enkele gevallen heeft de Kamer zelf het 
initiatief genomen. 
1646 De Registratiekamer heeft vanaf de inwerkingtreding van de WPolR relatief veel personele capaciteit 
gereserveerd voor de ondersteuning van de uitvoering van de reglementsverplichting in deze regeling, als 
basis voor een adequate en controleerbare uitvoeringspraktijk (binnen het secretariaat 4 fte). Zowel de op 
voorlichting en overreding gerichte netwerkbenadering als de individuele hoorprocedures zijn, mede door 
het reorganisatieproces bij de politie, zeer tijdsintensief gebleken. Het onderhoud van de modellen is 
eveneens capaciteitsintensief. Gezien de andere taken van de Kamer op basis van de WPolR, met name het 
toezicht op de uitvoeringspraktijk, is het de vraag of een dergelijke inzet op termijn kan worden 
gecontinueerd. Inmiddels heeft reeds een verdergaande verschuiving in prioriteitsstelling binnen de Kamer 
plaatsgevonden. 
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uitvoeringspraktijk. Daarnaast wordt het modelreglement als regelingsalternatief echter ook sterk 
als sturingsinstrument aangewend. Navolging van zelfregulering via goedgekeurde 
modelreglementen wordt met gebruikmaking van prikkels sterk door de Kamer gestimuleerd. 
Naast de hiervoor reeds genoemde aansporingen, met name de gerichte verwijzingen in de 
hoorprocedure, wordt het model ook als maatstaf gehanteerd bij de behandeling van 
bemiddelingsverzoeken (art. 23), nog eens versterkt door de toezichtsfunctie van de Kamer. 

De zelfregulering zoals voorzien in de WPolR, is door de hiervoor geschetste ontwikkeling van 
karakter veranderd. Maatwerk in de vorm van een door de beheerder vastgesteld 
gendividualiseerd reglement ex artt. 9 en 10, behoort weliswaar nog steeds tot de mogelijkheden, 
maar wordt in deze context snel als afwijkend ervaren. Top down-regulering is hiermee materieel 
de norm geworden, zij het met inspraak en afwijkingsbevoegdheid van het politieveld. De 
invulling van het wettelijk begrip politieregister door de Registratiekamer, versterkt en bevestigt 
deze wijziging in regelingsoptiek. Door deze ontwikkeling heeft de Registratiekamer een sterke 
greep gekregen op de normering van de politile informatievoorziening, is op onderdelen zelfs 
min of meer pseudo-wetgever geworden. Het zelfreguleringselement in de reglementering van 
politieregisters is hierdoor feitelijk teruggebracht tot een geformaliseerde keuze uit het  la carte-
systeem van de centraal geformuleerde modelreglementen, want primair toegesneden op het 
bepalen van de werkingssfeer ervan1647. Schijn en werkelijkheid lopen derhalve in sterke mate 
uiteen. 

Het is evident, dat het gebruik van modelreglementen in eerste instantie efficiencywinst oplevert, 
zowel voor de korpsbeheerder, die de (moeizame) reguleringsfase kan overslaan, als voor de 
Registratiekamer in de vorm van beperking van het aantal hoorprocedures. De beschikbaarheid 
van modelreglementen genereert echter ook gemakzucht op uitvoeringsniveau. De noodzakelijke, 
aan reglementering voorafgaande inventarisatie van gegevensbestanden en interne en externe 
informatiestromen in de politiepraktijk lijken bij gebruikmaking van modelreglementen te weinig 
aandacht te krijgen, zo niet achterwege te blijven. Is hieraan echter te weinig zorg besteed, dan is 
het risico reel, dat het reglement onvoldoende correspondeert met het feitelijk bestaande 
informatiepatroon. Naast andere effecten is dit temeer riskant, omdat van het geldende reglement 
afwijkende gegevensopslag, -gebruik of -verstrekking in de opsporingsfase, in een latere 
strafprocedure onder omstandigheden als onrechtmatig verkregen bewijs kan worden 
gekwalificeerd1648. Is dit al een risico bij de start, dit afstemmingsprobleem kan na verloop van tijd 
zelfs nog groter worden. Het moderniseringsproces verloopt bij de verschillende korpsen immers 
niet steeds parallel en in hetzelfde tempo. Regulering op detailniveau vereist derhalve onderhoud 
in de vorm van een periodieke analyse van informatiepatroon en informatiebehoefte. Blijvende 
alertheid van korpsbeheerders, maar ook van de Registratiekamer, is daarom een noodzakelijke 
voorwaarde voor de werking van deze regelingsvariant. Blijft deze inzet (op termijn achterwege, 
dan is de kans op het (verder) uiteenlopen van norm en feit geenszins denkbeeldig1649. 

                                                      
1647 Vgl. ook de clausulering in het goedkeuringsbesluit van de Registratiekamer. Aan de mededeling van 
vaststelling van een privacy-reglement overeenkomstig een nader aan te geven modelreglement is een 
afschrift toe te voegen van de bijlage van het reglement betreffende de bureaus of afdelingen van de 
territoriale en functionele eenheden van het korps waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks 
toegankelijk is. 
1648 Zie de nalevingsverplichting van het reglement in art. 11 WPolR. Hiervan afwijkende 
informatievoorziening is derhalve krachtens wetsbepaling in beginsel onrechtmatig. Vgl. tevens in dit 
verband: HR 15 maart 1994, NG 1994, 745 (tapjournaals). 
1649 In dit licht bezien is de efficiency-winst van het modelreglement minder groot dan verondersteld. De 
inventarisatie en analyse van het informatiepatroon kost immers  mits zorgvuldig gedaan  in het 
reglementeringsproces de meeste energie. Eerst na afronding hiervan is het de beheerder mogelijk om een 
verantwoorde keuze te maken tussen overneming van een modelreglement of zelfregulering in eigen 
beheer. De optie voor het modelreglement is slechts beschikbaar, indien en voor zolang de feitelijke 
informatievoorziening overeenstemt met het aan het modelreglement ten grondslag gelegde 
informatiepatroon. Wordt de feitelijke informatie-huishouding gewijzigd of aangepast, dan moet alsnog in 
eigen beheer gereglementeerd worden. Om het herleven van deze verplichting te kunnen constateren, moet 
de organisatie van de informatievoorziening derhalve continu op veranderingen worden gevolgd. 
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Door de aard van deze modelnormering: top down in plaats van bottom up en confectie in plaats 
van maatwerk, is het bovendien de vraag of de veronderstelde voordelen van zelfregulering, met 
name de bevordering van het probleembewustzijn (bezinningselement) en de internalisering van 
normbesef, zich bij de toepassing van modelreglementen nog wel voordoen. Twijfel is bovendien 
gerechtvaardigd bij de vraag of deze vorm van regelgeving, op uitvoeringsniveau als voldoende 
dwingend wordt ervaren. Ook overigens dringt de vraag zich op, of een dergelijk systeem van 
normering van de (onderling verweven) politile informatievoorziening op basis van 20  30 op de 
afzonderlijke functies toegesneden privacyreglementen, in de politile uitvoeringspraktijk wel 
(voldoende) effectief kan zijn1650. 

Hiervoor is ervan uitgegaan, dat het reglement het feitelijke informatiepatroon en veranderingen 
daarin volgt. Deze aanname kan echter ook worden omgedraaid. In dat geval verschuift de 
schijnwerper naar de conserverende werking van het (model)reglement in een dynamische 
omgeving. De automatisering van de politile informatievoorziening weerspiegelt tot op heden 
nog sterk de eerdere organisatiestructuur en het daarbij behorende functiepatroon. Dit blijkt ook 
uit de goedgekeurde modelreglementen. Afgezien van de twee (gentegreerde) 
bedrijfsprocessensystemen1651, is het automatiseringproces bij de politie tot voor kort vooral 
gericht geweest op functionele deelbestanden (geautomatiseerde kaartenbakken), met een 
beperkte gebruiksfunctionaliteit in de toepassingsprogrammatuur. De noodzaak van 
verdergaande modernisering van de politile informatievoorziening is derhalve reel, onder meer 
door toenemende aandrang tot efficiencyverhoging in de taakuitoefening en de aanscherping van 
beheers- en outputverplichtingen (managementtool). Dat deze ontwikkeling nog niet erg hard 
gaat, is hooguit een kwestie van kosten. Zie in dit verband ook de latente spanning tussen de 
open taakomschrijving in art. 2 Politiewet 1993 en de uit de WPolR voortvloeiende inperking van 
gebruiksmogelijkheden van de beschikbare informatie, nader aangescherpt door de toeneming 
van zware (grensoverschrijdende) criminaliteit en de daarmee samenhangende samenwerking 
tussen de regios en toeneming van internationale rechtshulp. 

De trend gaat onmiskenbaar in de richting van een verdergaande integratie van 
informatievoorziening, opvoering van functionaliteit in vastlegging en gebruik van gegevens en 
een toeneming van gegevensuitwisseling tussen de politie en de private sector1652. De 
belangstelling in politiekringen voor het programma Synchrony is een illustratie van deze 
ontwikkeling. Op basis van dit reeds jaren bestaande programmapakket, wordt een speciaal voor 
de politie ontwikkelde BPS-query-applicatie aangeboden, die het mogelijk maakt om alle 
bestanden (tekst, gegeven en beelden) die binnen de organisatie worden gebruikt buiten de 
functionele zoekpaden om op trefwoorden of combinaties daarvan te bevragen. De introductie 
van een dergelijke query-voorziening lijkt nog slechts een kwestie van tijd en kosten. Het gebruik 
van een dergelijke applicatie doorkruist echter volledig het aan de modelreglementen ten 
grondslag liggende regelingsconcept1653. Ook om die reden is een nadere bezinning op het 
huidige regelingsmodel geboden. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de vraag of het aanbevelenswaard is om de figuur van het 
modelreglement in de WPR op te nemen, een genuanceerde reactie vergt. De hieraan verbonden 
voordelen mogen zeker niet worden overschat, zo er niet al sprake is van schijnwinst op de korte 

                                                      
1650 Vgl. de kritische opmerkingen inzake vooronderstellingen en werking van de zelfreguleringsplicht op 
basis van de WPR in hoofdstuk 15. 
1651 Zie de normatieve terugdringing van de multifunctionaliteit van deze systemen door de opneming van 
functionele modules in de betreffende modelreglementen. 
1652 Zie ook de Structuurschets voor de politile informatievoorziening van 14 december 1992, TK 1992-
1993, 22801, nr. 11. Vgl. de veelvuldige wijzigingen van het Besluit politieregisters in de afgelopen periode 
en de beoogde aanpassing van de Wet politieregisters. 
1653 De gedachte dat de introductie van Synchrony of een andere querytaal een revolutionaire ontwikkeling 
is, moet worden gerelativeerd. Het is vooral een efficiency-instrument. Vergelijkbare informatieanalyse 
komt ook op dit moment voor, nl. door de inzet van (veel) menskracht. Het principile aspect ligt derhalve 
vooral in de wijziging van de kosten en baten-afweging. 
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termijn. De hier beschreven ervaringen met de ontwikkeling en het gebruik van modellen bij de 
reglementering van politieregisters laten zien, dat dit regelingsinstrument zeker geen panacee is 
voor nalatige registratiehouders, daarentegen onmiskenbaar een aantal ernstige bezwaren 
oproept. Er is derhalve geen reden om de opneming hiervan in de WPR te bepleiten. Dit temeer 
niet, omdat de toetsing op verzoek door de Registratiekamer van door beroeps- en 
koepelorganisaties opgestelde modelreglementen in het geheel geen wettelijke basis behoeft, 
immers reeds thans mogelijk is en ook op ruime schaal heeft plaatsgevonden1654. 

 

                                                      
1654 Vgl. met name de toetsing van enkele tientallen modelreglementen in de eerste periode na de 
inwerkingtreding van de WPR. Nadien is de toetsing op verzoek van modelreglementen een vast 
taakonderdeel van de Registratiekamer gebleven. 




