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16 Conclusies en aanbevelingen 

16.1 Inleiding 
In dit afsluitende hoofdstuk ligt de nadruk op de evaluatieve component van deze studie. Op 
basis van de deelstudies in de voorafgaande hoofdstukken, elk weer afgesloten met specifieke 
conclusies, worden de bevindingen op hoofdzaken samengevat. Hierbij ligt het accent op de 
structurele componenten in de WPR, in het bijzonder op de werking van het systeem van 
zelfregulering op sector- en uitvoeringsniveau. Deze worden op effectiviteit getoetst, zowel op 
basis van de hiermee door de wetgever beoogde doelen (doelbereiking), als aan de 
kwaliteitscriteria in de wetgevingsnota Zicht op wetgeving en de Aanwijzingen voor de 
regelgeving. Deze evaluatie mondt uit in een aantal aanbevelingen, mede toegesneden op 
structuur en inhoud van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Deze 
communautaire harmonisatieregeling wordt naar verwachting eind 1995 in definitieve vorm 
vastgesteld en zal op 1 januari 1996 in werking treden. De inrichting van de hierdoor verplichte 
implementatiewet is derhalve het uitgangspunt. De nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens 
moet uiterlijk 1 januari 1999 in werking treden. 

Dit hoofdstuk is gestructureerd naar de hoofdthema’s van deze studie. In de volgende paragrafen 
komen achtereenvolgens aan de orde: de gedragscode ex art. 15 WPR (paragraaf 2), de werking 
van het Besluit genormeerde vrijstelling (paragraaf 3), de infrastructuur van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht, in het bijzonder de werking van de begrippen houder, persoonsregistratie en 
persoonsgegeven en de afbakeningsregeling tussen de overheidssector en de particuliere sector 
(paragraaf 4), de naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin (paragraaf 5), de evaluatie van de meldings- en zelfreguleringsplicht (paragraaf 6) 
en de werking van de Wet persoonsregistraties in totaliteit bezien (paragraaf 7), gevolgd door een 
korte slotbeschouwing (paragraaf 8). Steeds is als volgorde van behandeling aangehouden: (a) een 
korte samenvatting van bevindingen, (b) de beoordeling hiervan in het licht van de 
toetsingscriteria, (c) de regeling in de ontwerp-richtlijn en (d) de op basis hiervan geformuleerde 
aanbevelingen. 

16.2 De gedragscode ex art. 15 WPR 
In het onderzoek is gebleken dat sinds 1 juli 1989, het tijdstip van invoering van de WPR, op 
sectorniveau een groot aantal (16) privacy-gedragscodes is gerealiseerd. Ruim de helft ervan (9) is 
door de Registratiekamer goedgekeurd. Voor een aantal loopt de goedkeuringsprocedure nog (6). 
De stimulans van de wetgever tot (geconditioneerde) zelfregulering door sectororganisaties ex art. 
15 WPR heeft derhalve gewerkt. De bevoegdheid van de Kroon ex art. 16 WPR om sectorale 
uitvoeringsregelingen vast te stellen is niet gebruikt. 

De op de WPR gebaseerde privacy-gedragscodes zijn, zoals beoogd, vooral in het bedrijfsleven 
gerealiseerd, met name in het segment zakelijke dienstverlening (direct marketing, 
marktonderzoeksbureaus, handelsinformatiebureaus, bewerkers en wervings- en selectiebureaus) 
en door informatie-intensieve bedrijfstakken (postorderaars, producenten c.a. van 
(dier)geneesmiddelen, tijdschriftenuitgevers, uitzendbureaus, banken en verzekeraars). Daarbuiten 
werden gedragscodes vastgesteld voor de sectoren sociaal-wetenschappelijk onderzoek en 
<N>gezondheidsonderzoek. Hieruit blijkt, dat de meeste uit privacy-oogpunt relevante sectoren 
tot zelfregulering in de zin van de WPR zijn overgegaan. In het aantal gedragscodes is nog slechts 
weinig groei te verwachten. Door de hergroepering van branche-organisaties behoort een lichte 
terugloop van het aantal gedragscodes eveneens tot de mogelijkheden. In de overheidssector zijn 
geen gedragscodes gerealiseerd. Wel zijn vergelijkbare (deel-)voorzieningen vastgesteld op basis 
van verordeningen en ministeriële regelingen. Koepel- en beroepsorganisaties in de 
gesubsidieerde/bekostigde sector hebben voorts op relatief grote schaal model-reglementen 
ontwikkeld. Deze zijn veelal op verzoek van de betreffende organisatie door de Registratiekamer 
op conformiteit met de wet getoetst. 
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De normatieve betekenis van deze uitvoeringsregelingen loopt uiteen. De nadruk ligt op de 
verbijzondering van de materiële bepalingen in de wet, toegespitst op het karakteristieke 
informatiepatroon in de betreffende sector. Daarnaast zijn in sommige gedragscodes 
complementaire voorzieningen opgenomen. Met de WPR-gedragscode kon in een aantal gevallen 
worden aangesloten op reeds bestaande, zij het veelal globaal geformuleerde, privacy-normen van 
bedrijfs- of beroepsethiek. Niet alle met deze gedragscodes bereikte resultaten zijn daarom aan de 
WPR toe te schrijven. Deels is sprake van “oude wijn in nieuwe zakken”. De ruimte voor 
sectorale zelfregulering is begrensd. Het generieke karakter van de sectorregeling en het 
ontbreken van een voldoende specifiek informatiepatroon in branche of beroep, in combinatie 
met de volledigheid van materiële normstelling in de WPR en de vele standaardregimes in het 
Besluit genormeerde vrijstelling, bepalen de bandbreedte van de sectorale 
zelfreguleringscapaciteit. Om die reden komen in de gedragscodes nogal wat papegaaibepalingen 
voor in de vorm van aan de WPR ontleende voorschriften. In totaliteit bezien vormen de 
gedragscodes echter een substantiële bijdrage tot de bescherming van de privacy van de 
geregistreerde. Deze bestaat vooral uit een toeneming van rechtszekerheid en transparantie van 
gegevensverwerking door verbijzondering van sectorale normstelling en de opneming van 
aanvullende voorzieningen, zoals klacht- en geschillenbehandeling. Uit vergelijking met de Britse 
praktijk van op de Data Protection Act 1984 gebaseerde codes of practice is op te maken, dat de 
mogelijkheden in enkele sectoren nog niet zijn uitgeput. Dit geldt in het bijzonder voor de 
transparantiefunctie van de gedragscode, de inzichtelijkheid van de sectorale gegevensverwerking, 
en de normering van nieuwe produkten en diensten. Sectorale zelfregulering heeft derhalve nog 
groeipotentie. Anderzijds geldt voor de gedragscode dat deze om effectief te blijven, voortdurend 
activerend onderhoud behoeft in de vorm van bevestiging, handhaving en actualisering van de 
normstelling. 

Bij een vergelijking van de resultaten van door de WPR uitgelokte zelfregulering met de 
bedoelingen van de wetgever kan worden geconcludeerd, dat deze in belangrijke mate zijn 
verwezenlijkt. De relevante branche-, beroeps- en koepelorganisaties hebben zich door de 
vaststelling van een gedragscode en ondersteuning van hun leden actief verantwoordelijk getoond 
voor de uitvoering van de WPR in hun sector. De WPR heeft hiermee een groter draagvlak 
gekregen. De gedragscodes hebben tevens een belangrijke impuls gegeven aan de sectorale 
rechtsvorming op basis van de WPR. Uit een oogpunt van continuïteit vervulde de gedragscode 
bij de invoering van de WPR tevens een brugfunctie van oud naar nieuw. De gedragscode heeft 
daardoor positief uitgewerkt op de snelheid van invoering van de wet. De opstelling van 
uitvoeringsregels in combinatie met de mogelijkheid van preventieve toetsing door de 
Registratiekamer kwam bovendien de rechtszekerheidsfunctie ervan voor de registratiehouder en 
de gerigistreerde ten goede. In die zin vormt de sectorgedragscode een positieve bijdrage aan de 
uitvoering van de WPR. Er zijn echter twee punten te noemen waarop de gedragscode niet aan 
de verwachtingen heeft beantwoord. Het eerste betreft de veronderstelde kwaliteitsverhoging van 
de zelfregulering op uitvoeringsniveau. Uit de kwantitatieve analyse van de aanmeldingen bij de 
Registratiekamer is gebleken, dat uit sommige sectoren met een gedragscode relatief weinig 
aanmeldingen zijn ontvangen. Een gedragscode biedt derhalve geen garantie voor een betere 
naleving van de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht door registratiehouders. In enkele gevallen 
is het tegendeel zelfs aannemelijk. De door koepel- en beroepsorganisaties vastgestelde model-
reglementen hebben daarentegen een sterker zichtbaar effect gehad op het aantal aanmeldingen 
uit de betreffende sector. De doorwerking hiervan in de kwaliteit van de zelfregulering liet echter 
te wensen over. Het tweede punt betreft de uitvoeringslasten. Deze zouden bij zelfregulering 
lager uitvallen dan bij normering op basis van algemeen verbindende voorschriften het geval is. 
Deze veronderstelling bleek te optimistisch. De gedragscode is uit een oogpunt van 
uitvoeringslasten een relatief duur regelingsinstrument, zowel voor de sectororganisatie als voor 
de Registratiekamer. Dit komt door het tijdsintensieve, en deels specialistische karakter van het 
vaststellings- en goedkeuringstraject, de beperkte looptijd van de goedkeuringsverklaring en de 
permanente uitvoerings-/onderhoudslasten, verbonden aan de naleving en actualisering ervan. 

De gedragscode in art. 15 WPR is in de uitvoeringspraktijk echter tevens een regelingsfiguur met 
inherente beperkingen en risico’s gebleken. Deze houden verband met de potentieel 
conflictueuze spanning tussen de wet als hiërarchisch prevalerende ordening en het, met name in 
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de marktsector, op partij-autonomie georiënteerde karakter van de zelfregulering. De regeling van 
de gedragscode heeft daarom een aantal onverwachte bijeffecten gehad. De conflictgevoeligheid 
van de goedkeuringsprocedure bij de Registratiekamer sprong er het meest uit. Deze is vooral 
veroorzaakt door het gebrek aan consensus over de uitgangspunten van de WPR, de bestaande 
onduidelijkheid over het (structurerende) begrippenkader in de wet, de met de uitleg van de WPR 
corresponderende uitvoeringslasten, de beeldvorming over de regelingsmarge van de 
sectororganisaties en uiteenlopende opvattingen over taak en bevoegdheid van de 
Registratiekamer. De goedkeuringsprocedure maakte de tekortkomingen in de wettelijke regeling 
derhalve manifest. De goedkeuringsprocedure, in werkelijkheid een onderhandelingsproces van 
sectororganisatie en Registratiekamer, kreeg daarmee de functie deze feilen in het 
wetgevingsproces via de gedragscode te compenseren. Door het ontbreken van 
beroepsmogelijkheden, bleken hierin ontstane patstellingen, met name betreffende de uitleg van 
de wet, niet doorbroken te kunnen worden. Voorts zijn problemen gesignaleerd in verband met 
de participatie van organisaties van belanghebbenden. Als niet bedoelde neveneffecten zijn verder 
nog te noemen: het verdringingseffect, met name van de wet door zelfregulering, de mogelijkheid 
om zelfregulering in te zetten als middel tot oppositie en obstructie van de wet en de kans op 
verwarring bij belanghebbenden als gevolg van de invoering van wel en niet door de 
Registratiekamer goedgekeurde gedragscodes. Afgezet tegen de veronderstellingen inzake de 
effectiviteit van (geconditioneerde) zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid en de daaraan 
ten grondslag liggende literatuur is gebleken, dat het hierin geformuleerde primaat van deze 
regelingsvariant dient te worden genuanceerd. 

De Registratiekamer heeft in de eerste vier jaar van haar functioneren een actief stimulerings- en 
goedkeuringsbeleid gevoerd, gericht op de realisering van WPR-conforme gedragscodes in de 
relevante sectoren. Het beleid van de Kamer heeft in de afgelopen periode echter een 
accentverschuiving ondergaan. In de prioriteitsstelling krijgt de totstandkoming van gedragscodes 
en de hernieuwing van goedkeuringsverklaringen minder aandacht dan voorheen. Om als 
regelings- en uitvoeringsinstrument werkzaam te blijven vraagt zelfregulering permanente 
activering, in het bijzonder in de relatie tussen Registratiekamer en sectororganisatie. Krijgt dit 
aspect onvoldoende aandacht, dan zal de zelfregulering spoedig gaan versloffen en niet (meer) de 
daaraan door de WPR toegedachte normeringsfunctie vervullen. De eerste tekenen in die richting 
zijn reeds in enkele sectoren waarneembaar. In dit verband is tevens gesignaleerd, dat de 
verschillende taken van de Registratiekamer en de rolopvatting van dit bestuursorgaan het proces 
van sectorale zelfregulering ook kunnen frustreren. Naarmate de Kamer zich op basis van haar 
ombuds- en toezichtstaak in de publiciteit meer in activistische zin als directe belangenbehartiger 
van de geregistreerde profileert, komt haar bestuurlijke goedkeuringstaak, met de nadruk op een 
evenwichtige (onpartijdige) belangenafweging, in het gedrang. De evaluatie van de sectorale 
zelfregulering is derhalve te zien als een momentopname. Het succes op lange(re) termijn hangt 
af van de blijvende inzet van alle betrokkenen, waaronder van de Registratiekamer. 

In het onderzoek zijn voorts concrete knelpunten in de werking van de goedkeuringsprocedure 
in art. 15 WPR vastgesteld. Deze hebben betrekking op de ontvankelijkheidseisen, met name de 
verplichte participatie van organisaties van belanghebbenden bij de opstelling van de 
gedragscode, het gebrek aan formalisering van de procedure, in het bijzonder door het ontbreken 
van termijnvoorschriften, en het uitsluiten van administratieve rechtspraak tegen beslissingen van 
de Registratiekamer. 

Ingevolge art. 27 van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens dienen de 
lidstaten en de Europese Commissie de opstelling van sectorale gedragscodes op nationaal en 
communautair niveau door (samenwerkende) organisaties van registratiehouders te stimuleren. 
Tevens voorziet het ontwerp in de mogelijkheid deze sectorregelingen aan de nationale 
toezichtsautoriteit of, op Europees niveau, aan de werkgroep van Europese Data Protection 
Commissioners voor advies voor te leggen. In het systeem van de richtlijn zijn aan deze vorm 
van collectieve zelfregulering belangrijke functies toegedacht. De gedragscode is niet alleen 
bedoeld als sectorale uitvoeringsregeling, bijvoorbeeld van de positie en taak van de 
bestandstoezichthouder in art. 18 van het ontwerp, maar tevens als instrument van voortgezette 
rechtsvorming en harmonisatie-instrument op communautair niveau. Uit het voorgaande vloeit 
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voort, dat de gedragscode als regelingsvariant onder het regime van de richtlijn kan worden 
gecontinueerd, qua bereik zelfs nog moet worden uitgebreid tot de (semi-)publieke sector. Wel 
doet zich de vraag voor of de bestaande goedkeuringsfaciliteit zich verdraagt met de 
adviesvoorziening in de richtlijn. Mijns inziens is dat inderdaad het geval, mits het facultatieve 
karakter hiervan gehandhaafd blijft. 

In het licht van het voorgaande worden met betrekking tot de implementatie-wetgeving de 
volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Gezien de positieve ervaringen met de privacy-gedragscode op sectorniveau, ligt het in de 
rede om het huidige facultatieve goedkeuringsregime in art. 15 WPR voor privacy-
gedragscodes van zelfregulerende en zelfhandhavende sectororganisaties te continueren, zij 
het met aanpassingen van de goedkeuringsprocedure in verband met gebleken knelpunten. In 
verband met de verbreding van toepassingsmogelijkheden van gedragscodes in de richtlijn is 
daarnaast differentiatie van de facultatieve preventieve toetsing door de Registratiekamer te 
overwegen. Voor modelreglementen c.a. van primair ondersteunende koepel- en 
beroepsorganisaties kan worden voorzien in een lichtere adviesprocedure. 

2. Op basis van de in het onderzoek gebleken knelpunten, mede in het licht van het regime van 
de richtlijn, wordt geadviseerd tot herziening van de goedkeuringsregeling in art. 15 WPR. 
Naast het doen vervallen van de participatieverplichting van organisaties van 
belanghebbenden in de ontvankelijkheidseisen, wordt een verdergaande structurering en 
formalisering van de eigenlijke goedkeuringsprocedure bij de Registratiekamer bepleit door 
opneming van beslistermijnen en een specifieke hoorverplichting van organisaties van 
belanghebbenden. Voor zover mogelijk dient aansluiting te worden gezocht bij de Awb. 

3. In het onderzoek is gebleken, dat de bestaande regeling onvoldoende voorziet in de 
mogelijkheid van conflictoplossing, met name betreffende de interpretatie van omstreden 
begrippen en onderdelen in de wet. Om die reden wordt de openstelling van 
beroepsmogelijkheden van sectororganisaties en andere belanghebbenden tegen beslissingen 
van de Registratiekamer bepleit. Deze aanbeveling spoort met de verplichting om 
rechtsbescherming te bieden tegen de beslissingen van de toezichthoudende autoriteit in art. 
28 van de ontwerp-richtlijn. In algemene zin geldt, dat de beeldvorming omtrent de 
regelingsbevoegdheid van sectororganisaties bijzondere zorg behoeft. 

4. In samenhang met het voorgaande wordt de aanbeveling gedaan om in de nieuwe wetgeving, 
als noodrem-voorziening, tevens te voorzien in een algemene delegatiegrondslag voor 
(nadere) sectorale regelgeving bij AMvB. 

16.3 De werking van het Besluit genormeerde vrijstelling 
De WPR voorziet in een systeem van gelede normstelling, uitmondend in specifieke 
uitvoeringsvoorschriften voor de afzonderlijke persoonsregistratie. In beginsel zijn deze bindend 
op basis van zelfregulering in een reglement of aanmeldingsformulier vast te stellen. De wet kent 
echter een alternatief in de vorm van een vrijstellingsregeling voor een aantal (20), nader 
afgebakende persoonsregistraties. In dat geval geldt een in het Besluit genormeerde vrijstelling 
opgenomen, typegebonden standaardregime. Met het BGV zijn door de wetgever meer specifiek 
de volgende doelen beoogd: (a) zeefwerking tussen meer en minder privacygevoelige (complexe 
en eenvoudige) persoonsregistraties, (b) standaardisering van normering op uitvoeringsniveau en 
(c) lastenbeperking (deregulering). 

In het onderzoek is vastgesteld, dat de uitvoeringsvoorschriften in het BGV, in vergelijking met 
de normstelling in de WPR, voor de hierin geregelde typen persoonsregistraties nader 
gedetailleerd en aangescherpt zijn, in het bijzonder door de introductie van een doelbinding op 
gegevensniveau en het “wegregelen” van flexibiliteit in de wet. De regeling is toegesneden op een 
traditionele typologie van informatiesystemen met een enkelvoudige doelstelling. Om die reden is 
het BGV niet of slechts kunstmatig toepasbaar op multifunctionele informatiesystemen. Anders 
dan beoogd, resulteert de gelding van een BGV-standaardregime de facto in een vergroting van 
complexiteit in normstelling, veroorzaakt door: (a) de complementaire werking van WPR-
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bepalingen, (b) de opneming van open verwijsbepalingen met betrekking tot specifieke wetgeving 
en (c) de verplichting van de houder tot aanvullende regeling. Deze complexe structuur gaat ten 
koste van de kenbaarheid en voorzienbaarheid van normstelling door het BGV. Het besluit blijkt 
voorts uit te lokken tot een (te) restrictieve, conserverende interpretatie van nadien in werking 
getreden wettelijke regelingen. Het BGV vormt derhalve een rem op de informationele 
doorwerking van een wijziging in politieke en maatschappelijke opvattingen. Deze regeling leidt 
dan ook tot veel onduidelijkheid en onzekerheid in de uitvoeringspraktijk. De wijze van 
normstelling heeft tot gevolg, dat de voorlichtings- en interpretatiebehoefte en de daarmede 
corresponderende frictiegevoeligheid (blijvend) hoog zijn. Het Besluit is voorts onvoldoende 
effectief uit een oogpunt van zeefwerking en lastenbeperking. Het BGV blijkt evenmin van 
invloed op de feitelijke inrichting van de informatievoorziening, lokt daarentegen uit tot 
normering op basis van een virtuele opsplitsing van bestaande, multifunctionele 
informatiesystemen, hetgeen de complexiteit en conflictgevoeligheid van de uitvoeringsregeling 
slechts vergroot. Er zijn bovendien onmiskenbare signalen, dat het BGV-regime, afgezien van het 
vrijstellingselement, nauwelijks als duurzaam normatief wordt ervaren en als zodanig in de 
uitvoeringspraktijk wordt nageleefd. 

Op grond van deze bevindingen is geconcludeerd, dat het BGV slechts zeer beperkt effectief is 
uit een oogpunt van daarmede door de wetgever beoogde doelen. De gesignaleerde problemen 
zijn structureel van aard, raken in essentie de beperkingen in de regelingsmacht van de wetgever. 
Hieromtrent is betoogd, dat een dergelijke sectordoorsnijdende, typegebonden normering van 
persoonsregistraties op uitvoeringsniveau door middel van algemeen verbindende voorschriften, 
uit een oogpunt van effectieve wetgeving geen reële optie (meer) is. Er is derhalve reden om de 
intrekking van de typegebonden gebruiksvoorschriften in het BGV te bepleiten. 

De beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens kent geen zelfreguleringsverplichting 
op uitvoeringsniveau. Wel is in een aanmeldingsplicht voorzien. De regelingsbevoegdheid van de 
lidstaten is beperkt tot sectorale verbijzondering van de materiële normstelling in de 
communautaire regeling, terwijl voor nader te omlijnen categorieën persoonsregistraties kan 
worden voorzien in een vrijstelling van de aanmeldingsplicht. De richtlijn lijkt derhalve geen 
grondslag te bieden voor een algemene, typegebonden normering op uitvoeringsniveau als in het 
BGV voorzien. Ook deze regeling staat derhalve in de weg aan een continuering van het BGV in 
de huidige opzet. 

In het licht van het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Gezien de beperkte functionaliteit en de hoge conflictgevoeligheid van de standaardregimes 
in het BGV is er reden om deze regeling, vooruitlopend op het regime van de richtlijn, in 
sterke mate te transformeren in een loutere vrijstellingsregeling door het (grotendeels) laten 
vervallen van de gedetailleerde normeringscomponent. 

2. Wordt het bestaande systeem daarentegen gehandhaafd tot de nieuwe privacywet in werking 
treedt, dan verdient het aanbeveling om het BGV voor de tussenliggende periode zo snel 
mogelijk inhoudelijk te actualiseren. 

16.4 De infrastructuur van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht 
Gelding en inhoud van de meldings- en zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau zijn in de 
WPR aangehaakt bij de uitleg van centrale begrippen als “houder”, “persoonsregistratie” en 
“persoonsgegeven” in art. 1 WPR en voorts aan de nadere afbakening tussen de overheidssector 
en de particuliere sector in art. 17 WPR jo. het Afbakeningsbesluit. De werkingssfeer van deze 
verplichingen in de zin van omlijning van het regelingsobject, hangt primair af van de uitleg van 
de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven. Wie als normadressaat van deze 
verplichtingen geldt is vervolgens een afgeleide van de vraag wie als houder in de zin van de WPR 
is aan te merken. De afbakeningsregeling is decisief voor de methode van zelfregulering 
(reglement of aanmeldingsformulier) en de geldende (procedure)voorschriften daaromtrent. 
Houderschap en afbakeningsregeling zijn voorts beslissend voor het geldende normatieve regime, 
corresponderend met de bandbreedte van de zelfreguleringsbevoegdheid op uitvoeringsniveau. 
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De nadere concretisering van het houderschap is tevens bepalend voor de aan de naleving van de 
aanmeldings- en zelfreguleringsplicht verbonden uitvoeringslasten. 

Het begrip houder 
Gebleken is, dat de toelichting in de parlementaire stukken aan het begrip houder in de WPR een 
hybride betekenis heeft gegeven. Hierop afgaande kan de houder zowel een natuurlijke persoon, 
een rechtspersoon en een bevoegd bestuursorgaan zijn, als een hieraan hiërarchisch 
ondergeschikte ambtenaar of functionaris. In dit verband heeft het element zeggenschap in de 
definitie van het begrip houder derhalve zowel betrekking op bestaande zeggenschap in de vorm 
van inrichtingsbevoegdheid als op (door het bevoegd gezag) toevertrouwde of (op basis van 
maatschappelijke opvattingen) toegerekende zeggenschap. Deze invulling van het begrip houder 
in de wetsgeschiedenis is terug te voeren op een combinatie van de betekenis van het 
houderschap in de voorstellen van de Staatscommissie uit 1976 en de ambtelijke invulling hiervan 
in de (nog steeds van kracht zijnde) Aanwijzingen van de minister-president van 1975. Deze 
begripsvorming staat ten dele haaks op het geldende privaat- en bestuursrechtelijke personen- en 
organisatierecht en de rechtsvorming in internationaal verband op grond van het Europees 
Dataverdrag 1981. Evenmin is voldaan aan de uit grondrechtelijke optiek aan de begripsvorming 
te stellen kwaliteitseisen, met name kenbaarheid en voorzienbaarheid van normstelling. Op basis 
hiervan dient het houderschap volgens objectief vaststelbare gezichtspunten bepaalbaar te zijn. 
Tegen deze achtergrond heeft de Registratiekamer in de uitoefening van haar bestuurstaak, in het 
bijzonder het goedkeuringsbeleid inzake gedragscodes, consequent vastgehouden aan een 
interpretatie van het begrip houder conform het verdragsrecht jo. het vigerende personen- en 
organisatierecht. De structurele tekorten in het wetgevingsproces bleken echter niet door een 
begeleide uitvoering gecompenseerd te kunnen worden. 

Op basis van een analyse van het aanmeldingenbestand bij de Registratiekamer is vastgesteld, dat 
van de categorie aanmeldingen vanuit de rijksoverheid slechts een derde deel de minister als 
houder noemt. De overige aanmeldingen kennen een (ambtelijke) instelling of een afzonderlijke 
ambtenaar als houder. Ook in de sector politie is op relatief grote schaal uitgegaan van een 
houderschap van functionarissen. Op gemeentelijk en provinciaal niveau is daarentegen op het 
niveau van het bevoegde bestuursorgaan aangemeld. De tot de semi-overheid en de 
gesubsidieerde/bekostigde sector gerekende organisaties laten een wisselend beeld zien. Zowel de 
rechtspersoon, het bestuur als de directeur zijn in de aanmeldingen als houder gedefinieerd. Een 
houderschap van afzonderlijke functionarissen komt in het bedrijfsleven vrijwel niet voor. Op 
basis van de wetsgeschiedenis is echter in een aantal gevallen geopteerd voor een (aangewezen) 
houderschap op concernniveau. Op basis van deze strategische invulling van het houderschap is 
het aantal aanmeldingen in concernverband van een aantal grote conglomeraten tot hooguit een 
drietal beperkt. Deze bevindingen bevestigen derhalve de bestaande begripsverwarring. 

De gebrekkige begripsvorming inzake het houderschap is een belangrijke oorzaak van de 
conflictgevoeligheid van de WPR, toegespitst op de wijze van naleving van de aanmeldings- en 
zelfreguleringsplicht en de vraag naar het van toepassing zijnde informatie-regime. 
Onduidelijkheid in de begripsvorming geeft immers ruimte aan ontwijkende nalevingsstrategieën, 
vooral indien aldus, naar vermeend, de normatieve speelruimte en de uitvoeringslasten zijn te 
beïnvloeden. Een houderschap op ondergeschikt niveau draagt voorts bij tot het risico van 
onnodige terughoudendheid, fricties en competentieconflicten in de werkorganisatie. In dit 
verband zijn er tevens aanwijzingen, dat de zelfregulering niet steeds bevoegd is vastgesteld. Het 
belangrijkste punt is echter, dat de positie van de geregistreerde hierdoor is geschaad. Niet alleen 
wordt deze geconfronteerd met een grote mate van rechtsonzekerheid over normering en 
zeggenschap, maar ook is de geregistreerde bij het aanspannen van een procedure tegen de 
houder belast met een duidelijk vergroot procesrisico, verband houdend met de keuze van de 
juiste procespartij. 

In de ontwerp-richtlijn is de normatieve spil, de “voor de verwerking verantwoordelijke” 
(“controller” of “responsable du traitement”). Wie dat is of volgens welke gezichtspunten deze is 
te concretiseren, is nader in het nationale of communautaire recht te bepalen (art. 2, sub d). De 
inrichtingsbevoegdheid van de informatievoorziening op operationeel niveau is daarbij het 
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uitgangspunt. In enkele materiële bepalingen is voorts sprake van diens vertegenwoordiger. De 
voorgestelde regeling maakt geen onderscheid tussen een intern gebruiksregime en externe 
gegevensverstrekking (art. 7). Het in de WPR aan het houderschap gekoppelde hulpbegrip “de 
organisatie van de houder”, bepalend voor de afbakening tussen deze verstrekkingsregelingen, 
kan daardoor vervallen. 

In verband met de implementatiewet worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Geadviseerd wordt om het in de richtlijn opgenomen begrip “voor de verwerking 
verantwoordelijke” in de nieuwe privacywet zo concreet mogelijk te definiëren en toe te 
lichten, aansluitend bij het geldende privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke personen- en 
organisatierecht. Dat betekent dat ondergeschikten niet als norm-adressaat zijn aan te 
merken. De gegevensverwerking in concern-/groepsverband en die in andere 
samenwerkingsrelaties dient nader geregeld te worden. 

2. Het verdient voorts aanbeveling om nieuwe (structurerende) begrippen op te nemen. In het 
bijzonder is te denken aan een regeling van de beheerder/functioneel verantwoordelijke en 
de netwerkbeheerder. Bovendien moet het begrip bewerker worden herzien, met name in 
relatie tot uiteenlopende vormen van facilities management en de verdere ontwikkeling van 
vormen van zakelijke dienstverlening. 

3. Hoewel een continuering van het gebruik van het begrip houder aangewezen lijkt, wordt 
gezien het belang van een ondubbelzinnige begripsvorming niettemin gepleit voor de 
opneming van een nieuw begrip. Het is immers niet reëel te verwachten, dat de inmiddels 
ingeslepen dubbele betekenis van het begrip houder door nieuwe wetgeving nog ongedaan is 
te maken. 

De uitleg van het begrip persoonsregistratie 
De werkingssfeer van de WPR hangt in hoofdzaak af van de uitleg van het begrip 
persoonsregistratie. De persoonsregistratie is tevens het regelingsobject van zelfregulering. Over 
de reikwijdte hiervan bestaat in de uitvoeringspraktijk echter grote verwarring. Dit geldt in het 
bijzonder voor de selectie van tot de werkingssfeer van de wet te rekenen handmatige 
dossierverzamelingen. Wil in deze categorie sprake zijn van een persoonsregistratie, dan moet 
voldaan zijn aan het vereiste van een systematische aanleg, een element in de definitie van het 
begrip persoonsregistratie in art. 1 WPR. Dit structureringsvereiste wordt op zeer uiteenlopende 
wijze door de rechter en de Registratiekamer uitgelegd. In de jurisprudentie is zowel sprake van 
een terughoudende toepassing, met name door de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, als van een meer ophet doel georiënteerde benadering in een deel van de 
jurisprudentie van de rechter in eerste aanleg. De toepassing van het structureringsvereiste door 
de Registratiekamer kent een duidelijke beleidsomslag. Aanvankelijk conformeerde de Kamer 
zich aan het uitgangspunt van de wetgever in de parlementaire stukken. Of een handmatige 
gegevensverzameling onder de WPR valt bepaalt de Kamer inmiddels echter vooral op basis van 
de functie en bruikbaarheid van de dossierverzameling in de werkorganisatie, met de 
vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier als minimumvoorwaarde. Dit betekent dat in 
de uitvoeringspraktijk door de Kamer nagenoeg elke handmatige gegevens-/dossierverzameling 
onder de werkingssfeer van de WPR wordt begrepen. Ook overigens is sprake van een extensieve 
uitleg van het begrip persoonsregistratie. Zo heeft de Registratiekamer een individueel 
gegevensbestand op CD-ROM in beginsel als persoonsregistratie in de zin van de WPR 
aangemerkt, evenals een op kenmerk selecteerbaar tekstverwerkingsbestand in combinatie met de 
papieren versie hiervan. De hierdoor ontstane rechtsonzekerheid schept zowel toepassingsrisico’s 
voor de houder als voor de geregistreerde. 

De ontwerp-richtlijn kent met de introductie van het begrip “verwerking van persoonsgegevens” 
(art. 2, sub b) een ruimer bereik dan de WPR met het begrip persoonsregistratie. Dit begrip 
omvat tevens de fase van de gegevensverzameling evenals vormen van gegevensverstrekking, 
waaronder netwerkverkeer. De regeling is in beginsel van toepassing op: (a) geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerde informatiesystemen en (b) handmatige gegevensverzamelingen, voor zover 
opgenomen in volgens specifieke persoonscriteria gestructureerde bestanden (art. 3, eerste lid). 
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Wat de handmatige gegevens-/dossierverzamelingen betreft sluit de richtlijn derhalve aan bij het 
afbakeningscriterium “systematische aanleg” in de definitie van het begrip persoonsregistratie in 
art. 1 WPR. 

In verband met het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. De omlijning van de begrippen geautomatiseerde gegevensverwerking en handmatig 
gegevens-/dossierbestand behoeft in de implementatiewet en de toelichting daarop 
bijzondere zorg. Niet alleen is de precisering hiervan bepalend voor de reikwijdte van de 
regeling, een dergelijke verbijzondering is tevens nodig uit een oogpunt van gelding van de 
meldingsplicht. Daarbij zou zo dicht mogelijk aangesloten moeten worden bij de feitelijke 
inrichting van de informatievoorziening. De normatieve opsplitsing van multifunctionele 
registraties in virtuele gegevensverzamelingen met een enkelvoudige (functionele) doelstelling 
schept slechts verwarring. In het bijzonder is hierbij te letten op de positie van (al dan niet op 
basis van queryfaciliteiten aangelegde) tijdelijke registers, maatwerkbestanden, 
tekstverwerkingsbestanden en back up-faciliteiten. 

2. Het is niet realistisch te verwachten, dat met de continuering van het selectiecriterium 
“systematische aanleg” voor handmatige dossierverzamelingen door overneming ervan in de 
implementatiewet, een consistente uitvoeringspraktijk (alsnog) bereikbaar is. De verlokking 
tot een instrumentele toepassing van dit criterium, gericht op een maximering van 
bevoegdheden en rechtsbescherming van de geregistreerde, is daartoe te sterk. Ook 
overigens verdient een verruiming van het bereik van de wet voor de categorie handmatige 
gegevens-/dossierverzamelingen aanbeveling. De huidige uitleg van het begrip 
systematiseringsvereiste door de Registratiekamer is daarbij als uitgangspunt te nemen. 
Corresponderend is in de wet te voorzien in een differentiatie op onderdelen, al naargelang 
de gegevensverwerking geautomatiseerd dan wel handmatig plaatsvindt. Hierbij is vooral te 
denken aan: (a) de wijze van inzage, (b) de hieraan gekoppelde kostenvergoeding en (c) de 
zorgvuldigheidsverplichting van de houder en (d) de vaststelling (en effectuering) van 
bewaartermijnen. 

3. Tevens is geadviseerd om te voorzien in een afzonderlijke regeling met betrekking tot 
produktie en gebruik van gegevensbestanden op CD-ROM en vergelijkbare nieuwe 
informatiemedia. 

Het begrip persoonsgegeven 
Of een gegevensverzameling als persoonsregistratie in de zin van de WPR is te kwalificeren, is in 
sterke mate afhankelijk van de vraag of sprake is van de vastlegging van persoonsgegevens. De 
toepassing van het herleidbaarheidscriterium in de definitie van het begrip persoonsgegeven is in 
de uitvoeringspraktijk conflictgevoelig, met name in relatie tot de informatievoorziening ten 
dienste van het sociaal-wetenschappelijk en het gezondheidsonderzoek. Slechts 
gegevensbestanden die via (ingrijpende) data-intrinsieke bewerkingen, onder verdiscontering van 
specifieke (potentiële) expertise en faciliteiten bij de houder of de ontvanger, feitelijk niet meer 
personaliseerbaar zijn, zouden naar het oordeel van de Registratiekamer niet (meer) als 
persoonsregistratie zijn aan te merken. In de onderzoekssector wordt daarentegen een materiële 
uitleg voorgestaan, waarin contractuele afspraken en gedragscodes mede in de beoordeling 
omtrent de herleidbaarheid dienen te worden betrokken. Het in de wetsgeschiedenis 
geïntroduceerde criterium “rechtens relevant” heeft in de uitvoeringspraktijk slechts beperkte 
selecterende waarde. Dit criterium heeft in het bijzonder betekenis voor de categorie 
bedrijfsinformatie. In de opvattingen van de Registratiekamer is dit type informatie in belangrijke 
mate als persoonsinformatie gekwalificeerd. Dit betekent dat het business-to-business 
gegevensverkeer door de toezichtsinstantie grotendeels onder de werkingssfeer van de WPR is 
gebracht. Het staat vast, dat deze consequentie van de wet niet met het verwachtingspatroon in 
het bedrijfsleven spoort. 

De ontwerp-richtlijn definieert het begrip persoonsgegeven op min of meer vergelijkbare wijze 
als in de WPR het geval is (art. 2, sub a). Door inlezing van het redelijkheidsbeginsel in het 
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criterium “identificeerbaarheid” in de preambule is de reikwijdte ervan in de richtlijn echter 
beperkter dan de uitleg van het begrip persoonsgegeven in de WPR door de Registratiekamer. 

Met het oog op de bevindingen in het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: 

1. De nadere omlijning van het begrip persoonsgegeven behoeft in de implementatiewet en de 
toelichting daarop bijzondere aandacht. In het bijzonder is daarbij te letten op de vraag in 
hoeverre bedrijfsinformatie als persoonsgegeven is te kwalificeren. Een realistische insteek, 
uitgaande van de feitelijke druk op verruiming van de door de wet geboden 
rechtsbescherming tot zakelijke informatie, is hierbij te prefereren. In het verlengde hiervan 
is te bezien of in de materiële normstelling nader op onderdelen is te differentiëren, al 
naargelang de aard van de informatie. Dat de aard van de gegevens doorwerkt in de uitleg 
van de materiële bepalingen dient tenminste in de toelichting besproken te worden. 

2. Via de implementatiewet is tevens duidelijkheid te verschaffen over de status van de 
geanonimiseerde onderzoeksbestanden bij professionele 
onderzoekers/onderzoeksinstellingen. Het verdient aanbeveling om bij de invulling van het 
herleidbaarheidscriterium, de waarschijnlijkheidsfactor uitdrukkelijk tot uitgangspunt te 
nemen. Voorts wordt geadviseerd om de regeling van (wel) onder het bereik van de 
privacywet vallende onderzoeksbestanden in een afzonderlijke paragraaf op te nemen. 

De afbakeningsregeling 
De afbakening tussen de overheidssector en de particuliere sector in art. 17 WPR en het hierop 
gebaseerde Afbakeningsbesluit, bepalend voor zowel het normatieve regime als de methode en 
formaliteiten van zelfregulering, blijkt niet te voldoen aan daaraan te stellen eisen van 
deugdelijkheid, in het bijzonder criteria van kenbaarheid en voorzienbaarheid van normstelling. 
De belangrijkste oorzaken zijn: (a) de aard van het afbakeningscriterium in art. 17 WPR en de 
uitleg hiervan door de Registratiekamer, (b) de methode van aanwijzing in het 
Afbakeningsbesluit, met name op voorzieningsniveau, (c) de nadere aanscherping van de 
wettelijke regeling door opneming van differentiatiecriteria op gegevensniveau en (d) het 
achterwege blijven van actualisering van de aanwijzingsregeling. Uit de analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer blijkt, dat de toepassing van het afbakeningsregime 
in bepaalde sectoren duidelijk te kort schiet. Niet alleen werkt een onjuiste uitleg van de 
afbakeningsregeling door in de wijze van naleving van de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht, 
deze is er voorts de oorzaak van dat de toepassing van het juiste normatieve regime kwestieus 
wordt. Geconstateerd is, dat het Afbakeningsbesluit niet de daarmee beoogde rechtszekerheid 
heeft gebracht, integendeel zelf een belangrijke bron van uitvoeringsproblemen is geworden. 
Afgezien van de hieraan voor de houder verbonden risico’s, schaadt deze regeling in de huidige 
vorm derhalve tevens de rechtspositie van de geregistreerde. 

De ontwerp-richtlijn maakt geen (direct) onderscheid in materiële normering tussen de 
overheidssector en de particuliere sector. Wel is sprake van een feitelijke differentiatie in 
rechtvaardigingsgronden. De vraag of in de uitvoeringswetgeving wordt gedifferentieerd is 
daarmee een kwestie van regelingsbevoegdheid van de lidstaten geworden. Gezien de ruimte voor 
sectorale verbijzondering van het algemene regime, ligt een differentiatie op onderdelen in de 
rede. 

In het licht van het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Voor zover in de implementatiewet gedifferentieerd wordt in normstelling, verdient de 
afbakening in werkingssfeer van de verschillende onderdelen bijzondere aandacht. Het advies 
is om in dat geval zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande, regelmatig geactualiseerde 
voorzieningen. Het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo komt hiervoor in het 
bijzonder in aanmerking. 

2. In verband met de ernst van de gesignaleerde gebreken dient het Afbakeningsbesluit voor de 
tussenliggende periode, tot 1 januari 1999, alsnog en wel zo spoedig mogelijk, geactualiseerd 
en aangepast te worden. Het verdient voorts aanbeveling om via de toelichting op het 
wijzigingsbesluit meer helderheid te creëren omtrent de uitleg en werking van art. 17 WPR. 
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16.5 De naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht 
Door middel van een kwantitatieve analyse van het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer per 1 januari 1995 is inzicht verkregen in de naleving van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht. In de periode van 1 januari 1990 tot 1 januari 1995 zijn in totaal ruim 50.000 
persoonsregistraties aangemeld, 35.000 door 15.700 houders in de overheidssector en 15.000 
door 12.700 houders in de particuliere sector. Van het aantal van 15.700 aanmeldende houders in 
de overheidssector behoorden er 11.900 tot de categorie (para)medische beroepsbeoefenaren. 
Bezien naar herkomst waren van de 35.000 aanmeldingen in de overheidssector er in totaal 
16.100 afkomstig uit de gezondheidszorg en 12.900 van de gemeenten. Een belangrijk deel van de 
aanmeldingen in de laatstgenoemde categorie is het resultaat van een gerichte handhavingsactie 
door de Registratiekamer. Onder de gemeenten en de ziekenhuizen zijn ook de meeste 
grootaanmelders te vinden, met een maximum van respectievelijk 223 en 224 aanmeldingen. De 
categorie overige aanmeldingen telde op het genoemde tijdstip 6.000 registraties. 

Het aantal aanmeldende houders in de particuliere sector, 12.700, is minder dan 2 % van het 
aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen. Bezien naar herkomst vertonen de 
aanmeldingen in deze categorie duidelijke onevenwichtigheden door een getalsmatige 
oververtegenwoordiging van bepaalde segmenten, corresponderend met de actieve ondersteuning 
door bepaalde branche-/moederorganisaties. Externe prikkels in de vorm van een koppeling van 
de aanmeldingsplicht aan een vergunningstelsel betreffende de bedrijfsuitoefening, zijn eveneens 
(zeer) effectief gebleken. De particuliere sector telt weinig grootaanmelders. Het maximum ligt 
ook veel lager, beperkt tot 17 door één houder ingezonden aanmeldingsformulieren. Tevens is 
vastgesteld dat in betekenende mate (geclusterd) is aangemeld op concernniveau. 

Onderverdeeld naar type persoonsregistratie is geconstateerd, dat de aanmeldingen in de 
particuliere sector vrijwel geheel betrekking hebben op cliëntenregistraties (85 %) en 
personeelsregistraties (9 %). In de overheidssector behoort het merendeel van de aangemelde 
gegevensbestanden ook tot deze categorieën. Een substantieel deel van de aanmeldingen heeft 
betrekking op geheel of gedeeltelijk handmatig gevoerde persoonsregistraties. Wat de aard van de 
persoonsregistraties betreft lopen de aanmeldingen bij de Registratiekamer uiteen van relatief 
eenvoudige gegevensbestanden tot complexe en (zeer) privacygevoelige informatiesystemen. 
Hierdoor wordt bevestigd, dat het BGV onvoldoende selectief werkt. 

Uit het verloop van de aanmeldingen blijkt, dat de naleving van deze verplichting geconcentreerd 
is in de invoeringsfase, de periode van 1 januari 1990 tot 1 juli 1991. In die periode ontving de 
Registratiekamer in totaal 32.000 aanmeldingen, 21.000 uit de overheidssector en 11.000 uit de 
particuliere sector. Afgezien van een incidentele piek (de Rabo-aanmeldingen), blijft het aantal 
aanmeldingen in de particuliere sector sindsdien op een relatief laag niveau. In de overheidssector 
is sprake van een doorloopfase tot 1 april 1993. Sindsdien is ook in deze sector sprake van een 
stabiel aanmeldingenverloop op een relatief laag niveau. Voorts is geconstateerd, dat het aantal 
mutatie-meldingen zeer beperkt is gebleven. In de afgelopen vijf jaar is sprake van een cumulatief 
wijzigingspercentage van 5,4 % van het totale bestand. Deze mutaties bestaan grotendeels uit een 
aanpassing van de eerder verstrekte NAW-gegevens. 

Uit een onderzoek naar de met de meldingsplicht verweven zelfregulering bleek, dat de kwaliteit 
hiervan sterk uiteen loopt. Een substantieel aantal ingezonden aanmeldingen (reglementen en 
aanmeldingsformulieren) is op dit punt niet aan de maat. Een belangrijk deel van de inzendende 
registratiehouders lijkt de aanmeldingsplicht vooral te zien als een eenmalige verplichting tot 
gegevensverstrekking met een administratief karakter. De geringe mutatiecijfers versterken deze 
indruk. Deze benadering staat haaks op de door de wetgever beoogde normatieve dimensie 
ervan. Deze constatering in algemene zin doet echter in het geheel niet af aan de positieve 
betekenis van de reglementering door registratiehouders, die de zelfreguleringsplicht naar doel en 
strekking zijn nagekomen. Dat geldt in het bijzonder voor de reglementering door medische 
instellingen, hulpverleningsinstellingen en houders van belangrijke (overheids)registraties met een 
publieksfunctie. In het algemeen geldt, dat de zelfreguleringsplicht het beste is aangeslagen in die 
segmenten binnen de overheid en de particuliere sector, waarin deze aansloot op een bestaand 
patroon van geheimhouding en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, dan wel dat het 
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privacyreglement ook overigens in een reële behoefte in de werkorganisatie kon voorzien, 
bijvoorbeeld als organisatie- en instructiemedium. In deze gevallen bood de zelfreguleringsplicht 
het kader voor een ook overigens als zinvol ervaren exercitie. 

De bevindingen omtrent de naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht zijn niettemin 
over het geheel genomen teleurstellend. Het is aannemelijk, dat deze verplichtingen in 
aanzienlijke mate worden genegeerd, dan wel slechts instrumenteel zijn gehonoreerd. Niet te 
verwachten valt dat een actief handhavingsbeleid van de Registratiekamer hierin (veel) 
verandering kan brengen. De effectiviteit van de regeling is daardoor, afgemeten aan de hiermee 
door de wetgever beoogde doelen, zeer beperkt. De hiermee verband houdende aanbevelingen 
zijn gecombineerd met die in de volgende paragraaf. 

16.6 De evaluatie van de meldings- en zelfreguleringsplicht 
De meldings- en de zelfreguleringsplicht zijn in de WPR onerling verweven. Is de meldingsplicht 
vooral op te vatten als een informatieverplichting, het rechtsvormende element in de hieraan 
gekoppelde zelfregulering betreft de verplichting tot vaststelling van (gedetailleerde) 
uitvoeringsvoorschriften. In die zin is sprake van een verbindende keuze uit meerdere, als 
zodanig rechtmatige handelingsopties, onder inperking van de normatieve speelruimte in de 
wettelijke regeling. In het systeem van de WPR hebben deze verplichtingen een normatieve, een 
informatieve en een internaliseringsfunctie. In de vorige paragraaf is reeds geconstateerd, dat de 
kwaliteit van de bij de Registratiekamer aangemelde zelfregulering deels (sterk) te wensen 
overlaat. De resultaten van de kwantitatieve analyse wijzen voorts op een selectieve en in beginsel 
eenmalige naleving van de meldingsplicht. Het tijdsverloop versterkt dit negatieve beeld, zowel 
door vervuiling van het aanmeldingenbestand bij de Registratiekamer als door verlies aan 
normatieve potentie van de zelfregulering binnen de werkorganisatie. In dit onderdeel van de 
samenvattende evaluatie komen de achtergronden hiervan aan bod, toegespitst op de vraag of in 
het licht van de bedoelingen van de wetgever verbetering mogelijk is, dan wel dat de uitkomsten 
van deze studie wijzen op structurele gebreken in het concept. 

De zelfreguleringsplicht kan slechts begrepen worden in het licht van de voorstellen van de 
Staatscommissie uit 1976. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat het functioneren van 
informatiesystemen (grotendeels) in concrete voorschriften is te verbijzonderen en daardoor op 
uitvoeringsniveau kenbaar en toetsbaar is. In dat licht is de zelfreguleringsplicht van de houder in 
de WPR een bijzondere uitwerking van het registerstelsel in het wetsconcept van de 
Staatscommissie. 

Een dergelijk stelsel kan effectief zijn, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: (a) 
voldoende stabiliteit van het informatiesysteem als regelingsobject, (b) een adequate inventarisatie 
van bestaande en voorzienbaarheid van toekomstige/incidentele informatiebehoeften, (c) 
positiveerbaarheid van wet en recht in termen van concrete informatierelaties, (d) behoud van 
voldoende flexibiliteit in normering en (e) regelingscapaciteit en uitvoeringswil bij de houder. 
Eerder in deze studie is geconstateerd, dat aan deze condities in de uitvoeringspraktijk slechts 
beperkt voldaan wordt. Allereerst door de moderniseringstrend in de toepassing van informatie- 
en communicatietechnologie, corresponderend met structuurveranderingen in het economisch 
bestel en de sturingspotentie van de overheid. Het gevolg is een nog steeds toenemende behoefte 
aan beleids- en marktinformatie. Nieuwe produkten en diensten leiden er voorts toe, dat steeds 
meer informatie wordt vastgelegd (het elektronisch spoor). Echter, ook de parallelle 
rechtsontwikkeling is voor de effectuering van zelfregulering een complicerende factor gebleken, 
nog afgezien van door de WPR zelf opgeroepen uitvoeringsproblemen door een gebrekkige 
begripsvorming, een onduidelijke omlijning van de werkingssfeer van de wet, een 
tekortschietende afbakening in sectoren en onvoldoende helderheid inzake de schakeling van 
wettelijke normstelling en zelfregulering. Hierin zijn de volgende factoren te onderscheiden: (a) 
de introductie van een algemene informatieverplichting voor (aangewezen) bestuursorganen in de 
Wob, (b) de jurisprudentie op basis van het BW als open bron van informatieverplichtingen, (c) 
de rechtsontwikkeling op basis van geschreven en ongeschreven geheimhoudingsverplichtingen 
en (d) de door de WPR uitgelokte toeneming van registratie- en informatieverplichtingen in 
specifieke (sector)wetgeving. 
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In de uitvoeringspraktijk bleek het optimisme van de wetgever over de regelingscapaciteit en de 
bereidheid tot zelfregulering op uitvoeringsniveau over het geheel genomen te groot. Weliswaar is 
in een aantal sectoren met veel inzet gereglementeerd, zijn de resultaten op onderdelen ook zeker 
positief te noemen, het totaalbeeld is daarentegen niet rooskleurig. Uit een oogpunt van 
uitvoerbaarheid is de juridische complexiteit van de zelfreguleringsplicht onderschat, evenals de 
effecten van de voortgaande informatiseringstrend. Een deel van de relevante normen is door het 
flexibele en open karakter ervan (elastiekfunctie) en de nadruk op belangenafweging in concreto, 
bovendien op voorhand slechts beperkt concretiseerbaar. Evenmin is voldoende oog geweest 
voor de inherente spanning en conflictgevoeligheid van een dit systeem, met name tussen de 
conserverende tendens van de zelfregulering en de op flexibiliteit aangelegde multifunctionaliteit 
van informatiesystemen. Voorts bleek sprake van een onderschatting van de contraproduktieve 
bijeffecten van een dergelijk stelsel, in het bijzonder van de hieruit voortvloeiende 
bureaucratisering en trivialisering van de privacybescherming door een fixatie op formaliteiten. 
Hierdoor dreigen de wezenlijke rechtsvragen steeds meer weggedrukt te worden. Door de nadruk 
op het privacy-aspect in de verhouding houder-geregistreerde kent de huidige opzet bovendien 
het risico, dat het belang van derden c.q. het algemeen belang in de verdrukking komt. Een 
evenwichtige belangenafweging is derhalve niet steeds verzekerd. 

Een toetsing van de bevindingen aan de bedoelingen van de wetgever leidt tot de volgende 
conclusies. De beoogde normstelling op uitvoeringsniveau, in de vorm van op de werking van 
een specifieke persoonsregistratie afgestemde uitvoeringsvoorschriften, is om de hiervoor 
genoemde redenen als doelstelling slechts beperkt bereikbaar gebleken. Zonder af te willen doen 
aan de betekenis van de gevonden positieve resultaten, wordt het totale beeld echter vooral 
gestempeld door onvermogen, onwil en (partiële) onmogelijkheid tot zelfregulering. De 
ondersteunende inspanningen van branche-, beroeps- en koepelorganisaties door de opstelling 
van gedragscodes, modelreglementen en gerichte voorlichting aan hun achterban hebben zeker 
positieve invloed gehad, echter niet voldoende om deze regelingsfiguur uit normatief oogpunt als 
effectief aan te merken. Dat geldt ook voor de activiteiten van de Registratiekamer in de vorm 
van toetsing van gedragscodes en (model)reglementen, voorlichting en individuele en collectieve 
handhavingsacties. Op basis van deze bevindingen moet worden geconcludeerd, dat de 
handhaafbaarheid van deze verplichtingen beperkt is. Bovendien is de legitimiteit van 
zelfregulering inmiddels in nog sterkere mate kwestieus geworden, nu de Registratiekamer in het 
kader van advies- en bemiddelingsverzoeken opstelling en functioneren van de houder 
rechtstreeks aan de wet toetst. De normatieve betekenis van de zelfregulering is hierdoor 
teruggebracht tot een beperkingsgrondslag op de wettelijke gebruiks- en 
verstrekkingsbevoegdheid. Door de gesignaleerde tekorten in de normatieve functie is de hiermee 
corresponderende informatieve functie van de zelfregulering, toegesneden op de transparantie en 
controleerbaarheid van gegevensverwerking, evenmin geëffectueerd. Wat de 
internaliseringsfunctie betreft, zelfregulering als aanzet tot bewustwording en verinnerlijking van 
privacynormbesef, moet worden gedifferentieerd. Onmiskenbaar heeft de inwerkingtreding van 
de WPR geleid tot een activering en aanscherping van het reeds aanwezige normbesef. Deze 
activerende invloed was vooral in de invoeringsfase merkbaar. Daarna zakte deze echter snel weg 
en werd de naleving van de zelfreguleringsplicht vooral een (eenmalig) administratief corvee. Het 
is niet waarschijnlijk dat de Registratiekamer door een opvoering van handhavingsinspanningen 
hierin verandering kan brengen. Aan de inzet van een alternatief in de vorm van reglementering 
overeenkomstig formeel door de Registratiekamer goed te keuren modelreglementen kleven 
zoveel bezwaren, dat dit geen reële optie is. Bovendien is gebleken dat deze regelingsvariant in de 
politie-praktijk uit een oogpunt van facilitering van de reglementsplicht als zodanig onvoldoende 
was om de daadwerkelijke reglementering te verzekeren. 

Met uitzondering van de bevoegdheid tot invoering van selectieve preventieve toetsing in 
verband met risicovolle informatiesystemen (art. 20), bevat de ontwerp-richtlijn geen grondslag 
voor een continuering van een algemene zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau. Wel kent de 
richtlijn de figuur van de nationale en communautaire gedragscode. Het transparantiebeginsel in 
het Europees Dataverdrag 1981 verplicht evenmin tot een dergelijke verbijzondering. Duitsland 
en Engeland kennen een dergelijke verplichting dan ook niet, terwijl de Franse privacywet 
weliswaar in een systeem van selectieve preventieve toetsing door de CNIL voorziet, de 
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uitwerking ervan echter meer flexibiliteit kent dan de zelfreguleringsplicht op basis van de WPR. 
In de omringende landen is privacyregulering op basis van algemeen verbindende voorschriften 
dan ook het gebruikelijke patroon. De richtlijn sluit hierop aan, zij het dat via art. 20 de 
mogelijkheid is gecreëerd tot een continuering van het Franse model. De ontwerp-richtlijn 
voorziet daarentegen wel in een meldingsplicht bij de nationale toezichtsautoriteit, zij het met een 
ruime modificatie- en vrijstellingsbevoegdheid van de lidstaten. Deze meldingsplicht, gekoppeld 
aan openbare registratie, is vooral bedoeld als informatiebron voor de toezichthouder. Daarnaast 
is met de meldingsplicht beoogd bij te dragen tot de externe transparantie en controleerbaarheid 
van de informatievoorziening. Een deel van de hiervoor genoemde bezwaren zal derhalve ook 
onder het nieuwe EG-regime blijven bestaan. Dit is de prijs voor een harmonisatie in Europees 
verband, gebaseerd op bestaande (deels gedateerde) concepten. 

Op basis van het voorafgaande moet worden vastgesteld, dat de meldings-en zelfreguleringsplicht 
op uitvoeringsniveau onvoldoende effectief is gebleken. Door een overschatting van de 
zelfreguleringscapaciteit op uitvoeringsniveau, nog eens versterkt door een wijziging in 
omgevingsfactoren, bleken de hiermee door de wetgever beoogde doelen slechts beperkt 
haalbaar. Het ambitieniveau van de wetgever was derhalve onvoldoende realistisch. In het zicht 
van de richtlijn worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Het verdient aanbeveling om de zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau als algemene 
verplichting af te schaffen. Deze is onvoldoende uitvoerbaar en handhaafbaar gebleken. De 
ontwerp-richtlijn ontbeert bovendien een grondslag voor deze verplichting, zodat de 
formulier- en reglementsplicht in de huidige vorm om die reden al niet in de 
implementatiewet kan worden gecontinueerd. Afschaffing van deze verplichting schept 
ruimte voor vrije zelfregulering. Het is dan ook te verwchten, dat het privacyreglement in die 
segmenten binnen de (semi-)overheid, de gesubsidieerde/bekostigde sector en het 
bedrijfsleven waarin het in een behoefte voorziet, zijn functie behoudt. Eventueel is nog een 
signaalbepaling in de wet op te nemen die naar deze bevoegdheid verwijst. Een vastleggen 
van de rechtswerking van het privacyreglement moet echter worden ontraden omdat dat een 
continuering van de bestaande problematiek zou betekenen. 

2. Wat de (handhaving van de) privacyregulering betreft, is te streven naar gebruikmaking 
van/aansluiting op aanpalende (zelfregulerende) voorzieningen. Zo is te overwegen om art. 
2:393, vierde lid, BW, betreffende de bevindingen van de accountant met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking in diens 
verslag aan de raad van commissarissen en het bestuur, in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens aan te vullen met het element zorgvuldigheid van informatieverzorging. 

3. Gebruikmaking van de bevoegdheid tot invoering van een stelsel van selectieve toetsing van 
risicovolle informatiesystemen (art. 20) is uit een oogpunt van kosten en baten <N>niet 
aangewezen. Van enige noodzaak tot (selectieve) preventieve toetsing is in de afgelopen jaren 
in het geheel niet gebleken. De uitvoeringspraktijk wijst tevens uit, dat registratiehouders zich 
in geval van onzekerheid op eigen initiatief voor voorafgaand advies tot de Registratiekamer 
wenden. Onder de richtlijn wordt de competentie van de Registratiekamer bovendien 
uitgebreid met een interventiebevoegdheid, de bevoegdheid om actief een rechterlijke 
uitspraak uit te lokken en een adviesbevoegdheid met betrekking tot nieuwe regelgeving (art. 
28). Daar komt bij, dat de afbakening van deze categorie problematisch en dus 
conflictgevoelig is. 

4. Het verdient aanbeveling om de aanmeldingsplicht in de richtlijn uit een oogpunt van kosten 
en baten zo restrictief mogelijk te implementeren. In dit verband dient de aanwijzing van een 
bestandstoezichthouder op het niveau van de (sector)organisatie krachtig te worden 
gestimuleerd, in samenhang met een decentralisatie van de meldingsplicht. Wat de 
rechtspositie van deze functionaris betreft is een regeling te treffen analoog aan de regeling 
van de rechtspositie van leden van de ondernemingsraad. 

5. Voorts is te voorzien in versterking van de rechtsbescherming van de geregistreerde jegens 
de houder, zowel door de aanscherping van diens klachtrecht bij de Registratiekamer (vgl. 
art. 46 WPR), als door het creëren van een specifieke rechtsweg met het oog op de naleving 
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van de wet in alle facetten. De richtlijn verplicht daar ook toe in art. 22. In dit verband is de 
bestaande verdeling in rechtsmacht zoveel mogelijk aan te houden. Daarnaast kan de 
sectorale klacht- en geschillenbehandeling worden bevorderd. 

16.7 De werking van de Wet persoonsregistraties 
Met een beoordeling op effectiviteit van de regelingssystematiek van de WPR, in het bijzonder de 
gelede normstelling via gedragscodes en op de afzonderlijke persoonsregistratie toegesneden 
uitvoeringsvoorschriften, is slechts een deel van de werking van de WPR behandeld. De 
betekenis van het materiële regime in de WPR voor de rechtspositie van de geregistreerde is 
grotendeels buiten beeld gebleven. Deze benadering spoort met de gangbare praktijk om het 
niveau van privacybescherming vooral af te meten aan de effectiviteit van het instrumentarium in 
de wet, met name van de naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht. In essentie gaat het 
echter om de vraag of de WPR de rechtspositie van de geregistreerde in door de Grondwet 
bedoelde zin heeft versterkt door adequate normstelling en rechtsbescherming. Dat is het 
primaire doel van de WPR. De kern van het recht op (informationele) privacy van de 
geregistreerde is diens (informatie-,) inzage- en correctierecht jegens de houder. Deze rechten zijn 
ook de basis van de transparantie en controleerbaarheid van gegevensverwerking. Dit geldt 
vooral voor de persoonsgegevens in beslissingsondersteunende informatiesystemen. 

Wat deze primaire doelstellingen van de WPR betreft, met name de versterking van de (formele) 
rechtspositie van de geregistreerde, is deze regeling effectief gebleken. Van het wettelijk inzage- 
en correctierecht wordt op substantiële schaal gebruik gemaakt, zij het selectief, afhankelijk van 
de potentiële consequenties van de betreffende registratie voor de betrokkene. Dit blijkt vooral 
uit het gestaag stijgende aantal inzageverzoeken bij het BKR in Tiel. Was in 1988 nog sprake van 
8.500 inzageverzoeken, in 1994 was dit aantal al opgelopen tot 19.000, terwijl het einde van deze 
groei nog niet in zicht is1871. Dat de geregistreerde daadwerkelijk in staat is voor zijn rechten op te 
komen blijkt tevens uit het aantal aanmeldingen bij Antwoordnummer 666 van het DMSA, de 
centrale blokkeringsvoorziening inzake adresgebruik voor direct mailing. Dit aantal schommelt al 
enkele jaren rond de 70.000 tot 80.000 adressen1872. Hieruit blijkt dat de geregistreerde in actie 
komt indien sprake is van een direct aanwijsbaar persoonlijk belang. Ontving de Registratiekamer 
in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de WPR nog verschillende klachten omtrent 
weigeringen om inzage te verlenen in handmatige gegevensverzamelingen, dat aantal vertoonde 
snel een dalende lijn1873. Na een zeker gewenningsproces blijkt het inzage- en correctierecht 
volledig geaccepteerd te zijn. Naar mijn indruk is de algemene mondigheid op dit punt voorts 
groter dan wel wordt aangenomen. Door gerichte voorlichting is deze bovendien nog verder te 
versterken. 

Naar hiervoor reeds is vastgesteld is de wet bovendien zeer effectief geweest als prikkel tot 
sectorale zelfregulering. Op grote schaal hebben branche-, beroeps- en koepelorganisaties zich de 
zorg en verantwoordelijkheid voor een adequate privacybescherming aangetrokken. Dat blijkt 
niet alleen uit het aantal geëffectueerde gedragscodes ex art. 15 WPR, maar ook uit de opstelling 
van enige tientallen model-reglementen, de gerichte ondersteuning van leden-registratiehouders 
en de inrichting van toezichts- en handhavingsvoorzieningen. In dat kader zijn reeds (zeer) 
positieve resultaten behaald, terwijl de mogelijkheden nog niet zijn uitgeput. Hier moet bij 
worden aangetekend, dat de publieke opinie (het consumentenvertrouwen) uit een oogpunt van 

                                                      
1871 De groeicijfers in het aantal inzageverzoeken zijn als volgt: 1988: 8.522, 1989: 8.869, 1990: 10.547, 
1991: 12.818, 1992: 15.286, 1993: 17.943 en 1994: 19.082. Zie ook het Jaarverslag 1994 van de Stichting 
Bureau Krediet Registratie, pp. 12 en 13. 
1872 Het aantal geregistreerde aanmeldingen per 31 december van de afgelopen vier jaren was: 1991: 73.887; 
1992: 83.524; 1993: 75.969 en 1994: 72.764. Een dergelijke aanmelding is slechts 5 jaar geldig. Er is 
derhalve sprake van een actueel bestand. 
1873 Dit effect is niet volledig aan de WPR toe te schrijven. De meeste conflicten hadden betrekking op 
inzage in medische dossiers. De parlementaire behandeling van de WGBO met een inzagerecht van de 
patiënt in het medisch dossier is mede van invloed geweest op dit “gewenningsproces”. 
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maatschappelijke checks and balances uiterst effectief blijkt te zijn als countervailing power. 
Vooral in de consumentensector is sprake van een voortdurende en intensieve wisselwerking 
tussen innovatie en publieke acceptatie. De publieke opinie blijkt als commerciële factor in sterke 
mate grensstellend te werken op nieuwe vormen van informatieverwerking, meer nog dan de 
materiële normering in de wet. De gerealiseerde gedragscodes wijzen dit ook uit. De keuze voor 
een primaat van zelfregulering in de WPR is derhalve als zodanig juist en zinvol gebleken, zij het 
dat de introductie van die verplichting op uitvoeringsniveau een brug te ver was. De ontwerp-
richtlijn biedt de ruimte om deze dimensie, zowel wat de normering als de handhaving betreft, 
nog verder te versterken door een ruimere inzet van gedragscodes en introductie van de figuur 
van de bestandstoezichthouder. Wel blijft in een dergelijk systeem, toegesneden op de 
effectuering van één enkel grondrecht, spanning bestaan tussen de uitkomsten van 
maatschappelijke/commerciële c.q. individuele afwegingsprocessen en toetsing van 
arrangementen vanuit (louter) privacy-perspectief (single issue-benadering). Het uitblijven van 
publieksreacties op de recente, door persberichten van de Registratiekamer uitgelokte negatieve 
publiciteit over het Air Miles-Spaarsysteem met 3,2 miljoen pashouders op 1,4 miljoen 
rekeningen, vormt hiervan een illustratie1874. Het lag in de lijn der verwachtingen, dat de beweerde 
privacy-aantasting door dit systeem in de dagbladpers tenminste voor een substantieel deel van de 
betrokkenen aanleiding zou zijn om hun participatie te beëindigen. De organisatie heeft echter 
nauwelijks opzeggingen gekregen, terwijl het aantal (telefonische) verzoeken om aanvullende 
informatie tot enkele tientallen beperkt bleef. Van de expliciete mogelijkheid om bezwaar te 
maken tegen gegevensgebruik voor DM-toepassingen is voorts slechts een bescheiden gebruik 
gemaakt (enkele procenten)1875. Ook de Registratiekamer heeft over dit spaarsysteem vrijwel geen 
klachten ontvangen. Blijkbaar is hier derhalve sprake van een maatschappelijk aanvaardbare mix 
van “voor wat hoort wat”. 

De rol van de WPR bij de maatschappelijke acceptatie van vormen van geautomatiseerde 
gegevensverwerking sluit hierop aan. Uit de ervaringen met het Air Miles-Spaarsysteem en de 
(groeiende) populariteit van het gebruik van klantenpassen en vormen van elektronisch betalen 
kan worden afgeleid, dat privacybescherming weliswaar belangrijk wordt gevonden, betrokkenen 
er onder omstandigheden echter niet van weerhoudt om een verlies aan privacy (bewust) te 
accepteren, als inherent aan een gewenst produkt of dienst. Er is derhalve sprake van een relatief 
bewuste en pragmatische afweging van kosten en baten. Naar uit de huidige hype rond de 
elektronische snelweg blijkt, zijn wat de acceptatie van innovatieve diensten en produkten betreft, 
vooral aspecten als behoefte en nut bepalend. Naar mijn indruk is bezorgdheid uit een oogpunt 
van privacybescherming geen bepalende factor. Dit type argumenten, thans vooral gehanteerd 
om de acceptatie van de EG-richtlijn bescherming persoonsgegevens te bevorderen, moet 
derhalve tot de categorie retoriek in het maatschappelijk en politiek debat worden gerekend. 

De invloed van de WPR op de rechtsontwikkeling vergt een genuanceerde benadering. De 
bescherming van de individuele privacy is traditioneel sterk in ons rechtsstelsel verankerd, in het 
bijzonder via specifieke grondrechten, beschermende wetgeving, (geclausuleerde) geschreven en 
ongeschreven geheimhoudingsverplichtingen en open privaatrechtelijke normen. De 
maatschappelijke discussie heeft parallel aan de voorbereiding van de WPR een zodanige, op het 
bestaande stelsel geënte jurisprudentiële rechtsvorming uitgelokt, dat het effect van de WPR bij 
inwerkingtreding niet zozeer modificerend als wel grotendeels codificerend was. Deze parallelle 
rechtsvorming bleek echter zelf weer een belemmering te zijn voor een volledige adaptatie van de 
WPR. Eerder in deze studie is geconstateerd, dat deze wet door een onvoldoende inbedding in 

                                                      
1874 Zie het FD van 10 en 12 juni 1995. De informatie is voorts ontleend aan gesprekken met en een brief 
van de betreffende organisatie van 14 juni 1995, in antwoord op gestelde vragen. 
1875 De cijfers zijn als volgt: Medio juni 1995 bedroeg het aantal feitelijke opzeggingen van spaarrekeningen 
10. Naar aanleiding van de publiciteit kwamen bij de organisatie 50-70 telefonische reacties en verzoeken 
om informatie binnen. In totaal hebben 3 geregistreerden om inzage in het aanmeldingsformulier gevraagd. 
Van de in het spaarsysteem opgenomen opt-out mogelijkheid met betrekking tot gegevensgebruik voor 
direct marketing, hebben in totaal 37.766 (2,9%) spaarders gebruik gemaakt. (Bron: brief van 14 juni 1995 
van LMN). 
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het rechtsstelsel, dogmatisch zwevend en daardoor in de rechtspraktijk deels een corpus alienum 
is gebleven. 

De WPR heeft ook zelf weer als aanjager van specifieke wetgeving gefungeerd. Dit geldt in het 
bijzonder voor de (her)inrichting van de informatievoorziening van de (semi-)overheid. Naast de 
efficiencyverhoging van de (semi-)overheidsorganisatie en de introductie van nieuwe 
sturingsconcepten, vormde vooral de noodzaak tot (vergaande) differentiatie in aanspraken en 
verplichtingen en de bestrijding van belasting- en subsidiefraude, misbruik en oneigenlijk gebruik 
van sociale voorzieningen en illegale immigratie, belangrijke drijfveren voor nadere regelgeving. 
Zie in dit verband de registratie-, informatie- en verificatie(controle)verplichtingen in de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Organisatiewet sociale verzekeringen en de Algemene 
bijstandswet, evenals in de Wet GBA en de koppeling hiervan met de 
vreemdelingenadministraties. De opneming van zelfstandige informatieparagrafen in specifieke 
wetgeving wordt bovendien structureel bevorderd door de Aanwijzingen voor de regelgeving1876. 
Soms wordt de WPR als ijkpunt van specifieke regelgeving genomen. Dat is echter lang niet altijd 
het geval. Door de diversificatie van privacy-normering in specifieke wetgeving en een gebrek aan 
coördinatie, heeft de WPR in de overheidssector derhalve niet de normatieve spilfunctie 
gekregen, die hiermee aanvankelijk was beoogd. Wel is hierdoor wat de overheids-
informatiestructuur betreft, een gelegitimeerde en beslissende belangenafweging op het niveau 
van de wetgever verzekerd, evenals een vergroting van rechtszekerheid. Door haar structuur kan 
de WPR deze onvoldoende bieden. Uit een oogpunt van grondrechtsbescherming, met name de 
noodzaak van een adequate beperkingsgrondslag, is deze ontwikkeling derhalve positief te 
waarderen. Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich, zij het op beperkte schaal, voorgedaan in 
de particuliere sector. Naast de doorwerking van specifieke wetgeving, is in die sector vooral de 
invloed van het Burgerlijk Wetboek als bron van (jurisprudentiële) informatiebetrekkingen 
merkbaar. Niettemin is de WPR voor deze sector (blijvend) van belangrijke materiële betekenis. 

Naar in deze studie is geconstateerd, kent de wet, afgezien van de genoemde positieve elementen, 
tevens structurele gebreken die een adequate privacybescherming op basis van uitvoering van de 
WPR belemmeren. In de aanbevelingen aan de wetgever gelden de hierna volgende onderwerpen 
derhalve als specifieke aandachtspunten. Eerder is geconcludeerd, dat de deels gebrekkige en 
gedateerde begripsvorming in de WPR een bron van uitvoeringsproblemen is. Dat geldt in het 
bijzonder voor de uitleg van het begrip houder. In de huidige verhoudingen wordt het 
houderschap op zeer uiteenlopende wijze gedefinieerd. Gezien de samenhang hiervan met de 
gelding van het interne en het externe verstrekkingensysteem en de formaliteiten van aanmelding 
en zelfregulering, werkt de bestaande rechtsonzekerheid op dit punt rechtstreeks door in de 
toepassing van het materiële regime van de wet en de naleving van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht. Ook de afbakeningsregeling tussen de overheidssector en de particuliere 
sector bleek slecht uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. 

De implementatie van de communautaire regeling biedt de gelegenheid om mede op basis van de 
uitkomsten van het verrichte onderzoek naar de werking van bestaande voorzieningen, de 
(dringend) noodzakelijke aanpassingen door te voeren in het bestaande systeem van 
privacyregulering. Bovendien biedt deze insteek het voordeel, dat meer afstand van de 
ontstaansgeschiedenis van de wet kan worden genomen. Gebleken is immers, dat een reeks 
knelpunten in de WPR hierin hun rechtstreekse oorzaak vinden. Een onbevangen, kritische 
heroverweging op basis van gebleken effectiviteit en neveneffecten van bestaande arrangementen 
is derhalve noodzakelijk. In die zin is op onderdelen de overstap te maken van codificatie naar 
modificatie, toegesneden op de behoeften van de nieuwe informatiesamenleving onder een 
communautair regime. 

In dit verband worden voorts de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Bij de implementatie van de richtlijn behoeft de dogmatische verankering van de nieuwe wet 
bijzondere zorg. Dit om te voorkomen dat deze regeling een status aparte houdt, hetgeen 
funest is voor een adequate rechtswerking. 

                                                      
1876 Zie de aanwijzingen 161 en 162 in de Aanwijzingen voor de regelgeving van 1992. 
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2. In het bijzonder is hierbij te letten op een nauwe aansluiting van de nieuwe privacyregeling 
op de bestaande bevoegdheidsstructuur in het privaat- en publiekrechtelijke personen- en 
organisatierecht. Privacywetgeving mag de bestaande zeggenschaps- en 
bevoegdheidspatronen niet verstoren. Daarom moet de nieuwe privacywet, als 
aspectregeling, hierop naadloos zijn afgestemd. 

3. De noodzakelijke vertanding van de implementatiewet met de Wob en het BW verdient 
bijzondere aandacht. Wat de Wob betreft is in het bijzonder te denken aan de opneming van 
wederzijdse coördinatiebepalingen. Op langere termijn is wellicht een vorm van verdergaande 
harmonisatie (integratie) te overwegen. Bij het BW hebben de geïnventariseerde knelpunten 
vooral betrekking op de doorwerking van ongeschreven, op open privaatrechtelijke normen 
gebaseerde (impliciete) registratie- en informatieverplichtingen. Bovendien is de doorwerking 
van de privacywetgeving op de eigendomsovergang van gegevensbestanden te 
verbijzonderen. De casuïstiek van de klachtenbehandeling door de Registratiekamer biedt 
inzicht in de bestaande knelpunten. 

4. In algemene zin geldt, dat de in het begin van de jaren zeventig geformuleerde en in het 
Europees Dataverdrag 1981 geformuleerde beginselen van privacybescherming, in het 
bijzonder het doelbindings-en het transparantiebeginsel, in het licht van de sindsdien 
gewijzigde omstandigheden, opnieuw op hun betekenis moeten worden overdacht. In de 
ontwerp-richtlijn is hiertoe reeds een aanzet gegeven, in de vorm van een verbijzondering 
van deze uitgangspunten in geconcretiseerde rechten en verplichtingen. 

De diversificatie van informatieregelingen in sectorwetgeving en de doorwerking in de WPR van 
ongeschreven geheimhoudingsregimes, (internationale) grondrechten en (overige) 
verdragsverplichtingen, heeft wat de informatievoorziening betreft geresulteerd in zeer complexe 
regelgeving. Niet steeds is verzekerd, dat nieuwe wetgeving (voldoende) is afgestemd op de reeds 
bestaande, in het bijzonder op de WPR als centrale privacyregeling1877. Dat geldt niet alleen voor 
de materiële normstelling, maar ook voor de handhavingscompetenties en de aard van de 
rechtsbescherming. Hierdoor neemt niet alleen de conflictgevoeligheid van de privacynormering 
toe, maar ook de ontoegankelijkheid ervan, tot schade van de legitimiteit. De privacyregulering is 
hard op weg een superspecialisme te worden, een mandarijnenwetenschap met alle kwalijke 
effecten van dien. Om die reden is een harmonisatie/coördinatie van bestaande regelingen 
dringend geboden, om het huidige Toren van Babel-effect tot redelijke proporties terug te 
dringen. 

Het voorgaande geldt te meer, nu de toekomstige EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
de bestaande regelings- en handhavingsproblematiek zal versterken door een ruime(re) 
werkingssfeer. Anders dan thans met de WPR het geval is, heeft de richtlijn ook betrekking op bij 
wet ingestelde (semi-)openbare registers (handelsregister, kadaster en burgerlijke stand), alsmede 
op thans uitgezonderde sectoren als de basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA), het 
archiefbeheer (Archiefwet) en de gegevensverwerking ten behoeve van de openbare 
informatievoorziening via pers, radio of tv. Voorts is reflexwerking aannemelijk op de niet door 
de richtlijn bestreken terreinen: politie en justitie. 

Hieruit vloeien de volgende aanbevelingen voort: 

1. In het wetgevingsproject inzake de implementatie van de EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens is de harmonisatie van bestaande informatie-/privacyregelingen als 
afzonderlijke doelstelling te formuleren, toegesneden op het verhogen van de kwaliteit en 
effectiviteit van regelgeving en een terugdringen van (onnodige) uitvoeringslasten. 

2. Voorts wordt geadviseerd om de Aanwijzingen voor de regelgeving uit te breiden met de 
instructie, nieuwe regelgeving terzake af te stemmen op de bestaande, in het bijzonder op de 

                                                      
1877 Vgl. de regeling inzake de medische dossiers in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. 
Deze wet voorziet op (tenminste) een drietal wezenlijke punten in een van de WPR afwijkende regeling 
(toestemming, derdenbegrip en kostenvergoeding), zonder dat in het wetgevingsproces voldoende helder is 
gemaakt wat de consequenties van deze samenloop van voorschriften voor de toepassingspraktijk zijn. 
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Wet persoonsregistraties, en de verhouding tussen de verschillende regelingscomplexen 
afzonderlijk toe te lichten als houvast voor de uitvoeringspraktijk (motiveringsplicht). 

Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over positie en taken van de Registratiekamer in het geheel 
van de privacywetgeving. De opvattingen hieromtrent lopen sterk uiteen. Zo wordt bepleit, dat 
de Kamer zich als “publieke waakhond”, derhalve primair als voorvechter van het privacybelang 
van de geregistreerde zou moeten opstellen. In die lijn heeft de Kamer in de afgelopen periode 
een gerichte beleidsomslag gemaakt naar een meer activistische taakopvatting, waarbij de publieke 
schandpaalmethode niet wordt geschuwd1878. Daaraan tegengesteld is de meer bestuurlijk getinte 
taakopvatting, waarin vooral de uitvoeringstaak van de Kamer wordt benadrukt. In die optiek is 
de Kamer, afgezien van de bijzondere zorg voor de privacybescherming, als bestuursorgaan 
tevens belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de WPR, in het bijzonder 
verplicht tot een evenwichtige rechtstoepassing op basis van een verbod van vooringenomenheid 
(art. 2:4 Awb) en andere geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. Dit 
spreekt in het bijzonder voor een drietal taken van de Kamer: (a) de goedkeuring van 
gedragscodes, (b) bemiddeling en advies in geschillen en (c) het toezicht op de naleving van de 
WPR, de WPolR en de Wet GBA in samenhang met aanpalende regelingen met een specifiek 
informatieregime. Op die basis zijn aan de Kamer verreikende onderzoeksbevoegdheden 
toegekend. In deze visie is het activistische element in de privacybescherming vooral een zaak van 
maatschappelijke belangenorganisaties (consumenten, patiënten e.d.), eventueel facilitair 
ondersteund door de overheid. Het staat vast, dat deze verschillende rol- en taakopvattingen 
onderling niet compatibel zijn. 

Een activistische insteek van de Registratiekamer gaat ten koste van de geloofwaardigheid en 
effectiviteit van haar bestuurstaak, met name als (mede-)rechtsvormer en deskundige “proces-
begeleider”, voor het succes van haar interventie aangewezen op het verwerven van gezag en 
vertrouwen bij alle betrokken partijen. 

In art. 28 van de ontwerp-richtlijn worden de bevoegdheden van de Registratiekamer belangrijk 
uitgebreid en wel met de volgende elementen: (a) interventie in de concrete gegevensverwerking 
via dwangmaatregelen, (b) het waarschuwen of berispen van de houder, (c) het inschakelen van 
het parlement en (d) het initiëren van c.q. zich voegen in een gerechtelijke procedure. 

In het verlengde van het voorgaande wordt de volgende aanbeveling gedaan: 

1. In de implementatiewet dienen de positie, taak en werkwijze van de Registratiekamer zo 
helder mogelijk gedefinieerd te worden. De Algemene wet gelijke behandeling c.a. biedt 
hiertoe belangrijke aanknopingspunten. Wat procedures en dergelijke betreft wordt 
geadviseerd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Awb. 

Eerder bleek, dat uit een oogpunt van toepassing en handhaving van de WPR bestaande checks 
and balances onvoldoende werkzaam zijn. Het conflictoplossend vermogen van de huidige 
regeling is volstrekt onvoldoende. Tegen beslissingen van de Registratiekamer inzake 
gedragscodes en de uitoefening van toezicht (onderzoek) is administratieve rechtspraak in de 
WPR zelfs expliciet uitgesloten, terwijl de additionele rechtsweg naar de civiele rechter door het 
gebrek aan rechtszekerheid en de (veronderstelde) beleidsvrijheid van de Registratiekamer als 
bestuursorgaan door betrokkenen in de huidige situatie veelal als te riskant wordt ingeschat. 
Patstellingen over de juiste uitleg van de wet blijven aldus bestaan, evenals de 
frustrerende/blokkerende werking ervan op een behoorlijke uitvoering van de wetgeving. Met 
name in het bedrijfsleven is, gezien de schaderisico’s, sprake van een duidelijke behoefte aan 
(administratieve) rechtsbescherming tegen oordelen van de Registratiekamer. 
                                                      
1878 Vgl. de “Missie van de Registratiekamer” in haar Jaarverslag over de jaren 1992-1993, pp. 1 en 2. Zie 
ook de volgende passage: “De Registratiekamer zal van zich (moeten) laten horen omdat in het huidige 
gedachtenklimaat de waarde van privacy veronachtzaamd dreigt te worden en soms slordig of zelfs 
onrechtmatig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Democratie is afhankelijk van een ingewikkeld 
geheel van checks and balances. Juist daarom moet de Registratiekamer, als onafhankelijke 
overheidsinstantie, fungeren als countervailing power die in het gedrang rakende overwegingen 
accentueert.” 
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Wat de tussenkomst van de rechter in zaken tussen houders en geregistreerden betreft is eerder in 
deze studie geconstateerd, dat de verschillende rechterlijke colleges enerzijds zeer afhoudend zijn 
bij de toepassing van de WPR, anderzijds echter bij de uitleg ervan tot (zeer) uiteenlopende 
oordelen komen. Het hiermee verband houdende procesriscico werkt in de uitvoeringspraktijk als 
een rem op het aanhangig maken van procedures, zowel in eerste aanleg als in beroep. Bovendien 
kan de eenzijdige oriëntatie in de WPR op de civiele rechter, los van de overigens van toepassing 
zijnde verdeling in rechtsmacht, als achterhaald gelden. In de huidige situatie is derhalve sprake 
van structurele belemmering van de noodzakelijke (voortgezette) rechtsvorming in de vorm van 
een gezaghebbende interpretatie van de WPR. Het pleidooi voor een interventiebevoegdheid van 
de Kroon als besluitenwetgever is hiervan een uitvloeisel. Door het ontbreken van de 
verplichting van de Registratiekamer in de WPR om – afgezien van de Wob – afzonderlijke 
oordelen openbaar te maken, krijgt het publieke (en juridische) debat tevens onvoldoende 
voeding in de vorm van concrete casuïstiek, aan de hand waarvan de dilemma’s in de 
privacybescherming bespreekbaar worden1879. Door haar (sterk) selectieve voorlichtingsbeleid 
met de nadruk op het jaarverslag als (globaal) beleidsdocument, onttrekt de Registratiekamer zich 
in haar functioneren bovendien ten onrechte aan haar externe verantwoordingsplicht. 

Corresponderend met het ruime takenpakket van deze instantie voorziet de richtlijn in de 
verplichting van de lidstaten, om tegen beslissingen van de toezichthoudende autoriteit zonder 
beperkingen beroep bij de rechter open te stellen. Bovendien is de geheimhoudingsplicht van de 
leden en personeelsleden van dit orgaan geaccentueerd. 

In dit verband worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. De werking van bestaande checks and balances op basis van de WPR verdient uit een 
oogpunt van evenwichtige rechtstoepassing, bij de implementatie van de richtlijn bijzondere 
aandacht. In dit verband dient onder meer een gerichte bevordering van de 
bekendheid/vertrouwdheid met de WPR c.a. bij de rechterlijke macht te worden overwogen. 

2. Het verdient aanbeveling om de rechtsbescherming van registratiehouders en (derden-
)belanghebbenden uit te breiden, met name in relatie tot beslissingen van de Registratiekamer 
als goedkeurings- en toezichtsinstantie. De nieuwe Europese richtlijn verplicht daar ook toe. 
Het uitgangspunt dient hierbij te zijn, dat de taakvervulling door de Registratiekamer primair 
aan bestuursrechtspraak in de zin van de Awb wordt onderworpen. De expliciete uitsluiting 
van administratieve rechtspraak in de artt. 15, zevende lid, en 46, vierde lid, WPR dient, 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet, zo spoedig mogelijk te 
vervallen. 

3. De oordelen van de Registratiekamer behoren na afronding van een zaak openbaar 
toegankelijk te zijn, overeenkomstig bestaande regelingen in de Wet Nationale ombudsman 
en het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling. Het verdient aanbeveling om 
daartoe zo spoedig mogelijk een specifieke voorziening in de WPR op te nemen, 
vooruitlopend op een definitieve regeling in de nieuwe privacywet. 

16.8 Slotbeschouwing 
Eerder in deze studie is vastgesteld, dat de beeldvorming tijdens het wetgevingsproces de 
uitvoering van de WPR in negatieve zin heeft belast. Deze wet vormt bij uitstek een illustratie van 
de nadelen van “wervend wetgeven”. Dat geldt zowel voor de ruimte voor zelfregulering door 
sectororganisaties, als voor de (eenzijdige) nadruk op de beschermingsfunctie van de wet. De 
accentuering van de rechtspositie van de geregistreerde is voorts versterkt door de integratie van 
de voorlichting over de WPR in die betreffende het persoonsinformatiebeleid van de overheid 
(alibifunctie). Dat de WPR een evenwichtig samenstel van onderling verweven, rechten en 

                                                      
1879 Vgl. de verplichting om afzonderlijke oordelen openbaar te maken, naast de verplichting tot het 
opstellen van een jaarverslag, van de Nationale ombudsman in art. 27, vierde lid, van de Wet Nationale 
ombudsman en van de Commissie gelijke behandeling in art. 28 van het Besluit werkwijze Commissie 
gelijke behandeling (Stb. 1994, 606). 



 

G.Overkleeft-Verburg 570 www.overkleeft-verburg.nl 

(gedoog)verplichtingen van zowel geregistreerden als registratiehouders beoogt te bieden, is 
daarbij te weinig over het voetlicht gekomen. 

Legitimiteit van regelgeving vergt dat niet alleen helderheid over de uitgangspunten wordt 
geboden, maar ook over de dilemma’s en de beperkingen waarvoor de wetgever zich gesteld 
heeft gezien. In dat verband zijn de volgende punten van belang. De verwachte inwerkingtreding 
van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens rond 1 januari 1996 heeft tot gevolg, dat de 
regelingssoevereiniteit van de nationale wetgever sterk is ingeperkt. Dat geldt zowel voor de 
verplichting tot specifieke privacywetgeving als voor de relatief beperkte bandbreedte waarbinnen 
de lidstaten tot eigen keuzes kunnen komen, nog afgezien van de beoogde dynamiek in de 
harmonisatiedoelstelling. Ook overigens is de feitelijke regelingsmacht van de wetgever om 
uiteenlopende redenen begrensd. Een nuchtere, pragmatische aanpak, toegesneden op de essentie 
van de privacybescherming, verdient daarom de voorkeur. In dit verband zijn tevens de 
beperkingen in de normatieve dimensie van de nieuwe privacywet te noemen in die zin, dat 
structuurbeslissingen uit een oogpunt van grondrechtsbescherming een afzonderlijke wettelijke 
legitimatie in (sector)wetgeving vergen, ook in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor de 
inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de uitvoeringsorganen van de sociale 
zekerheid, maar op onderdelen ook voor de informatiebetrekkingen tussen particulieren 
onderling. Het thans bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde initiatief-wetsontwerp op de 
medische keuringen is daarvan een voorbeeld. Beperkingen zijn er ook uit een oogpunt van 
bestendigheid van regelgeving. De ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de richting van 
een “global electronic village” kent uit een oogpunt van implicaties voor de persoonlijke 
levenssfeer nog zoveel onzekerheid, dat de nieuwe privacywet slechts beperkt “toekomstproof” 
zal kunnen zijn1880. 

De essentie van de taak van de wetgever is door Hans Peter Bull in de volgende passage 
kernachtig verwoord: 

“Datenschutz, recht verstanden, soll den fairen, rechtsstaatlich angemessenen und in den 
gebotenen rechtlichen Formen stattfindenden Umgang mit personenbezogenen Daten 
gewährleisten und damit die Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit und 
Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen im modernen Industrie- und Verwaltungsstaat fördern 
und die Ansammlung übermäßiger Machtspotentiale durch Informationskonzentration 
verhindern.”1881 

De geloofwaardigheid van de privacybescherming staat of valt met deugdelijke, uitvoerbare en 
handhaafbare wetgeving en een evenwichtige rechtstoepassing. 

 

                                                      
1880 Zie het overzichtsartikel over de implicaties en de dilemma’s omtrent Internet, The accidental 
superhighway in The Economist van 1 juli 1995, p. 57 e.v. 
1881 Hans Peter Bull, Datenschutz oder Die Angst vor dem Computer, München, Zürich 1984, p. 85. 




