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2 Het recht op privacy als grondrecht 

2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over de plaatsbepaling van de Wet persoonsregistraties in het geheel van de 
rechtsorde. Het recht op privacy, ofwel het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, 
als in de artt. 10 Grw. en 8 EVRM gegarandeerd grondrecht, staat hierin centraal. De WPR 
vormt wat het informationele aspect van dit grondrecht betreft, de nadere uitwerking en 
verbijzondering, tevens beperkingsgrondslag ervan. De verankering van het recht op privacy in 
het verdragsrecht komt eveneens aan de orde. Binnen het complex van grondrechten heeft het 
recht op privacy immers een sterk internationaalrechtelijk profiel. 

2.2 Grondslag en samenhang 
Met de inwerkingtreding van de Wet persoonsregistraties op 1 juli 1989 is in relatie tot in 
persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens, uitwerking gegeven aan het sinds 1983 in art. 
10, eerste lid, Grondwet gegarandeerde grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer50. Gezien de reikwijdte van de WPR is hiermede in beginsel voldaan aan de 
grondwettelijke regelingsopdracht in het tweede en derde lid van genoemd artikel51. 

Het vastleggen van nader omschreven privacy-aanspraken betreffende registratie en gebruik van 
persoonsgegevens in specifieke wetgeving vormt tevens voorwaarde van toetreding tot het 
Europees dataverdrag 198152. Nederland heeft dit Verdrag pas in 1993 geratificeerd53. Dit verdrag 

                                                      
50 Zie art. 54 WPR jo. het Besluit van 8 mei 1989 (Stb. 1988, 665) betreffende de tijdstippen van 
inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van de wet. De door art. 7, eerste lid, van de WPR 
gevorderde nadere regeling betreffende de vastlegging van gevoelige gegevens, het Besluit gevoelige 
gegevens (Stb. 1993, 158), is eerst op 1 mei 1993 in werking getreden. 
51 Zie voorts de in aansluiting op de WPR gerealiseerde wetgeving voor bijzondere sectoren, met name de 
Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 
1994, 494). 
52 Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, Straatsburg 28 januari 1981, Trb. 1988, 7 en 1993, 11 (ratificatie). Zie de volgende, 
hieraan voorafgaande aanbevelingen van de Raad van Europa: Protection of the privacy of individuals vis-
a-vis electronic data banks in the private sector, Resolution (73) 22 van 26 september 1973 en Protection of 
the privacy of individuals vis-a-vis electronic data banks in the public sector, Resolution (74) 29 van 20 
september 1974, beide vastgesteld door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Met deze 
aanbevelingen, resultaat van een gerichte studie naar de grondrechtsaspecten van nieuwe technologische 
ontwikkelingen en werkwijzen is gestreefd naar een op voorhand geharmoniseerde rechtsontwikkeling in 
de verschillende lidstaten. Het Europees Dataverdrag is inmiddels door 16 lidstaten van de Raad van 
Europa geratificeerd en voorts nog door 5 ondertekend (september 1994). Op basis van dit verdrag zijn 
inmiddels een achttal Aanbevelingen door het Comité van Ministers vastgesteld, toegespitst op de sectorale 
privacyproblematiek (medische gegevens, wetenschappelijk onderzoek en statistiek, direct marketing, 
sociale zekerheid, politie, arbeidsverhoudingen, betalingsverkeer, gegevensverstrekking door 
bestuursorganen). Nieuwe projecten zijn in voorbereiding. Zie ook F.A.M. van der Klaauw-Koops en J.E.J. 
Prins, Internationale privacyregulering: de rol en positie van de Raad van Europa in de bundel 
Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 331 e.v. 
53 Zie de goedkeuringswet van 20 juni 1990, Stb. 351 en de wijziging daarvan bij wet van 27 november 
1991, Stb. 654. De verplichting tot aan de toetreding voorafgaande wetgeving, waarin de in het verdrag 
vastgelegde beginselen worden geïmplementeerd in de nationale rechtsorde, vloeit voort uit art. 4 van het 
verdrag. De conventie zelf heeft geen directe werking. Het verdrag poogt een evenwicht te vinden tussen 
de honorering van gerechtvaardigde privacy-aanspraken enerzijds en de “free flow of information” 
anderzijds. Het ziet derhalve tevens op een - geclausuleerde - bescherming van het grensoverschrijdend 
gegevensverkeer, terwijl de internationale verankering van privacy als grondrechtscomponent nader is 
verzekerd door een geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de verdragspartijen. Zie tevens de 
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data van 1981, vastgesteld 
door de Raad van de OECD, de Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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geldt in internationaal verband als standaard-codex van privacyrechten, tevens uitgangspunt van 
nadere gegevensarrangementen tussen (lid)staten, zoals het Akkoord van Schengen54. 

Op basis van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de mens kan de Wet 
persoonsregistraties tevens worden gezien als het nakomen van de in art. 8 EVRM, het 
grondrecht op eerbiediging van het privé leven55, begrepen regelingsverplichting van de lidstaten. 
Het Europees Dataverdrag 1981 is in dit verband aan te merken als een nadere concretisering van 
deze verplichting tot specifieke wetgeving56. Veel sterker dan bij andere grondrechten het geval is, 
is derhalve het grondrecht op privacy betreffende informatievoorziening ingebed in het 
internationale verdragsrecht en daarmede partieel onttrokken aan de nationale 
regelingsautonomie, niet alleen wat de inhoud van de aanspraken betreft maar tevens met 
betrekking tot de wijze waarop deze dienen te worden gehonoreerd57. De naar verwachting in de 
tweede helft van 1995 in EU-verband vast te stellen EG-richtlijn bescherming persoonsgegevens 
zal deze “status aparte” van de privacybescherming, met name door de hierdoor afgedwongen 
harmonisatie in beschermingsniveau en formaliteiten, zeker nog verder versterken58. 

                                                      
54 Trb. 1985, 102. Zie voorts de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni te Schengen gesloten 
Akkoord, Trb. 1990, 145 en de Wet van 24 februari 1993 ter goedkeuring van de Uitvoeringsovereenkomst 
van het Akkoord van Schengen, Stb. 1993, 142. Zie onder meer: C. Fijnaut, J. Stuyck en P. Wytinck (red.) 
Schengen: Proeftuin voor de Europese Gemeenschap?, Arnhem/Antwerpen 1992. Vgl. ook de realisering 
van het Europol-verdrag. Zie voorts de Nota Europese samenwerking op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse Zaken, TK 1994-1995, 24167, nrs. 1-2. 
55 Zie ook het direct werkende art. 17 IVBP, het internationale grondrecht op vrijwaring van willekeurige 
of onwettige inmenging in iemands privé leven, gezinsleven, huis en briefwisseling, alsmede vrijwaring van 
onwettige aantasting van eer en goede naam. Vgl. in dit verband de “Guidelines for the regulation of 
computerized personal data files”, als resolutie goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
Verenigde Naties, op voordracht van de Commission on Human Rights en the Economic and Social 
Council bij besluit van 20 november 1990. Vgl. art. 12 van de Universele verklaring van de rechten van de 
mens van 1948, de grondslag van zowel art. 8 EVRM als art. 17 IVBP. In deze studie wordt art. 17 IVBP 
wegens de overlapping in beschermingsomvang en het ontbreken van een specifieke, internationale 
rechtsweg, resulterend in een verbindend oordeel, verder buiten beschouwing gelaten. 
56 Zie in het bijzonder het arrest X en Y tegen Nederland van 26 maart 1985, Publ. ECHR, Series A, Vol. 
91 (1985). Vgl. de volgende passages in de toespraak van de president van het Hof tijdens de XIII 
Conference of the Data Protection Commissioners 2-4 October 1991, Straatsburg 1992: “In a similar way 
to the case-law of the Constitutional Court in Germany, the case-law of the European Court of Human 
Rights regards the Convention as a “living instrument”, capable of dealing with the new problems which 
social and technological evolution create. (...) The decided cases suggest that this Article may develop 
towards a right of informational self-determination (...). (...) we in Strasbourg should not ignore the basic 
principles laid down in the Data Protection Convention in addressing ourselves to those issues which do 
come before us. Those basic principles are a sectoral implementation of Article 8 and may therefore be 
prayed in aid in interpreting that provision”. 
57 In dit licht bezien verliest het herhaalde pleidooi van met name Berkvens om, onder intrekking van de 
WPR, bij de bescherming van de individuele privacy als alternatief terug te vallen op de open normen van 
het burgerlijk wetboek sterk aan overtuigingskracht. De noodzaak van bijzondere wetgeving is een 
gegeven, immers vloeit voort uit verdragsrechtelijke verplichtingen met als achterliggend motief: het 
faciliteren van het grensoverschrijdend gegevensverkeer door harmonisatie van privacybescherming. Dat in 
ons rechtssysteem alternatieve beschermingsregimes aanwijsbaar zijn, doet niet af aan de gevoelde behoefte 
om niet alleen te harmoniseren op resultaat, maar tevens - indirect - op instrument, i.c. specifieke 
wetgeving. Het is een illusie te menen, dat de internationale arrangementen op dit punt kunnen worden 
opengebroken. Zie: J.M.A. Berkvens, Privacy-wetgeving: dereguleren of niet? in Informatie 1983, nr. 4, p. 
42 e.v. en van dezelfde auteur: Van normen en waarden in Computerrecht 1993, nr. 6, p. 230, met name 
paragraaf 4, Terug naar het burgerlijk wetboek alsmede R.E. van Esch en J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk 
Wetboek als Wet persoonsregistraties in Computerrecht 1994, nr. 3, p. 93 e.v. 
58 Zie voor de toenemende betekenis voor de nationale grondrechtsbescherming van de EG-regelgeving en 
jurisprudentie: M.C. Burkens en H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten, Gevolgen van de 
Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Zwolle 1993. 
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2.3 Definitie en rechtsaanspraken 
Het (grond)recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsgegevens kan worden omschreven als het recht op vrijwaring van (inadequate) 
administratieve beeldvorming met als minimum-garantie: de vastlegging van persoonsgegevens 
voor een rechtmatig doel en gegevensopslag van een zodanige kwaliteit dat de 
persoonsinformatie feitelijk juist, volledig en voor het doel relevant is in combinatie met de 
beschikbaarheid van flankerende voorzieningen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van deze 
informatie59. 

Aldus begrepen voorziet dit recht in een meerledige waarborgfunctie, gerelateerd aan 
respectievelijk de incidentele en de duurzame bescherming van het privacyrecht. Naast de 
betekenis ervan als - incidenteel in te roepen - afweerrecht in de klassieke grondrechtelijke 
betekenis, resulterend in een verplichte en rechtmatige afweging van rechtsbelangen, is tevens 
sprake van een permanente, meer situationeel aangeklede beschermingsfunctie. Deze laatste ziet 
vooral op de zorgvuldigheid van het informatieproces, met name op een minimalisering van de 
inbreuk via kwaliteitseisen en compenserende voorzieningen. 

Het hiervoor in abstracto en derhalve in grote lijnen geformuleerde vrijwaringsrecht moet nader 
worden ingekleurd aan de hand van de aard van de gegevens, de context waarbinnen deze zijn 
vastgelegd en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Privacy is immers tijd-, plaats- en 
cultuurbepaald als onderdeel van het geldende waarden- en normenpatroon60. In die zin is sprake 
van een cirkeldefinitie. Het grondrecht omvat een vrijwaringsrecht, echter slechts voor zover de 
beeldvorming het wezen van het recht op privacy raakt61. 

Het recht op privacy behoort tot de zeggenschapsrechten, gericht op persoonlijke vrijheid en 
zelfontplooiing. De individuele autonomie staat hierin centraal. Het is gebruikelijk om deze 
dimensie te benadrukken. Het Bundesverfassungsgericht formuleerde dit “Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung”, gebaseerd op het grondrechtelijk gegarandeerde “allgemeines 
Persönlichkeitsrecht” jo. de aanspraak op “Menschenwürde”, in het bekende Zensus-Urteil van 
198362 als volgt: “Es umfaßt (...) auch die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher 
Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden”, met betrekking tot registratie van 
persoonsgegevens nader geconcretiseerd als: “die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen”63. Aldus 
verschuift de schijnwerper van de positieve inhoud van het recht, naar de beperking ervan, met 
name de aan een beperkingsgrondslag te stellen eisen: “Der Einzelne hat nicht ein Recht im 
Sinne einer absoluten, uneinschränkbaren Herrschaft über “seine” Daten; er ist vielmehr eine 
sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation angewiesene 
Persönlichkeit. (...) Grundsätzlich muß daher der Einzelne Einschränkungen seines Rechts auf 

                                                      
59 Zie de parallel met de toetsingsgrond détournement de pouvoir in het bestuursrecht. 
60 Vgl. als voorbeeld van een culturele privacy-component, het belang dat wordt gehecht aan de 
bescherming van eer en goede naam. Het lijkt realistisch om te veronderstellen, dat de toenemende 
etnische pluriformiteit van de bevolking op dit punt zal gaan doorwerken in de aan deze elementen 
toegekende betekenis. 
61 Zie omtrent dit proces van betekenistoekenning: G. Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy in de 
bundel Trias Automatica, Automatisering in wetgeving, bestuur en rechtspraak (E.M.H. Hirsch Ballin en 
J.A. Kamphuis, red.), Deventer 1985, p. 55. 
62 Urteil vom 15. Dezember 1983, BVerfGE, 65, 1 alsmede EuGRZ 1993, Heft 22, p. 577. 
63 Vgl. de veelgeciteerde definitie van Alan F. Westin: “Privacy is the claim of individuals, groups, or 
institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is 
communicated to others” (Privacy and freedom, New York 1967, p. 7). Deze sterk antropologisch en 
sociologisch gekleurde en als zodanig nader uitgewerkte definitie is - als sweeping statement - juridisch 
onvoldoende operationeel en, naar uit diens studie blijkt, door Westin ook niet als zodanig bedoeld. 
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informationelle Selbstbestimmung im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen”64. Het 
instrument hiertoe is de wet. Om rechtmatig te zijn moet deze voldoen aan een aantal materiële, 
aan het grondrecht ontleende uitgangspunten, welke als minimum-garantie zijn te kwalificeren. 

Het aldus in een privacy-definitie te sterk beklemtonen van het individueel zelfbeschikkingsrecht, 
met name van de toestemming als uitdrukking van een persoonlijk wilsbesluit, verdient om een 
aantal redenen nuancering. Anders dan hierdoor gesuggereerd, kan de toestemming niet steeds als 
rechtvaardigingsgrond gelden. Er zijn tal van situaties waarin de toestemming van de betrokkene 
in plaats van een waarborg, de facto niet meer is dan een formaliteit, immers voorwaarde voor 
het sluiten van een overeenkomst of voor de financiële afwikkeling van transacties65. Onder 
omstandigheden zal derhalve in compenserende waarborgen voorzien moeten zijn. Soms is het 
algemeen belang bij de gegevensverstrekking in het geding, zoals het behoud van het publieke 
vertrouwen in de geheimhouding van functioneel verkregen informatie66. Dat aspect speelt in het 
bijzonder bij de geheimhoudingsregimes van hulpverleners67. Toestemming heft de 
geheimhoudingsplicht niet op68. Een benadrukken van het informationele zelfbeschikkingsrecht 
gaat er tevens aan voorbij, dat bepaalde groepen burgers niet in staat zijn een dergelijke rechtens 
relevante toestemming te geven, terwijl niet steeds in de mogelijkheid van een vervangende 
toestemming is voorzien69. Bovendien doet een dergelijke accentuering van het recht op privacy 

                                                      
64 Dit arrest van het Bundesverfassungsgericht heeft uitsluitend betrekking op de verticale 
grondrechtsrelatie tussen overheid en burger. De horizontale doorwerking hiervan in rechtsbetrekkingen 
tussen burgers onderling komt in deze uitspraak niet aan de orde. 
65 Vgl. de betekenis van de toestemming in verband met het afsluiten van een verzekering, het ondergaan 
van een medische keuring door een sollicitant en het vragen van krediet. Zie met name ook de 
gegevensverstrekking met het oog op de afwikkeling van schadeclaims, bijv. in geval van een ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
66 Zie voorts de positie van derden bij informatieverstrekking en -gebruik. Vgl. de hulpverleningsdossiers, 
bijv. die van de Kinderbescherming. In veel gevallen bevat een gegevensverzameling niet alleen gegevens 
over de betrokkene zelf, maar zijn in samenhang met diens achtergronden meer of minder privacy-
gevoelige gegevens over tot diens familie en relatienetwerk behorende personen opgenomen. Vgl. ook de 
gemengde dossiers in geval van groeps- of gezinstherapie. 
67 Zie met betrekking tot de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van een hulpverlener/verpleger HR 
23 november 1990, NJ 1991, 761, met noot J.B.M. Vranken, waarin aan deze professionele 
geheimhoudingsplicht een ruime invulling wordt gegeven, immers mede omvat: “feiten die hem in zijn 
hoedanigheid zijn medegedeeld of waarvan hij in zijn hoedanigheid heeft kennis gekregen, en waarvan de 
openbaarmaking het vertrouwen zou beschamen dat de patiënten met het oog op zijn hulpverlenende taak 
in hem moeten kunnen stellen. Aan deze eis zal in het bijzonder zijn voldaan, wanneer het gaat om feiten 
die de persoonlijke levenssfeer van de aan hem toevertrouwde patiënten betreffen zoals in de onderhavige 
zaak onmiskenbaar het geval is”. Zie tevens conclusie en noot voor een uitgebreide literatuuropgave. 
68 Zie met name HR 8 november 1991, NJ 1992, 277, met noot J.B.M. Vranken, betreffende de 
geheimhoudingsplicht van de belastingambtenaar ex art. 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen. De 
kernpassage in dit arrest m.b.t. deze geheimhoudingsplicht luidt als volgt: “Zij strookt met de strekking van 
de onderhavige geheimhoudingsplicht, die zijn rechtvaardiging vindt in het algemene belang dat het 
publiek, waaronder in de eerste plaats de belastingplichtigen, niet van het verstrekken van inlichtingen en 
bescheiden aan de belastingdienst wordt weerhouden door de vrees dat die gegevens voor andere 
doeleinden kunnen worden gebruikt dan voor een juiste en doelmatige uitvoering van de aan de 
belastingdienst opgedragen taak. Deze strekking brengt mee dat het niet aan elke individuele persoon om 
wiens gegevens het gaat, moet zijn om (...) te bepalen of de gegevens waarop de geheimhoudingsplicht 
betrekking heeft, door degene op wie deze plicht rust, bekend mogen worden gemaakt”. Zie de in de 
conclusie en noot genoemde literatuur. Zie voorts HR 2 oktober 1990, NJ 1991, 124, met noot A.C. ‘t Hart 
(verschoningsrecht behandelend psychiater ondanks toestemming patiënt). 
69 In deze gevallen is niet steeds een wettelijk vertegenwoordiger beschikbaar. Vgl. de positie van ernstig 
zieken, psychiatrische patiënten en demente bejaarden. Zie ook: H.D.C. Roscam Abbing, Beslissen door de 
patient, Houten/Zaventem 1994, p. 7 e.v. Zij pleit voor de aanstelling van vertrouwenspersonen: “Juist 
voor die categorie patiënten die zich vaak niet kan verzetten tegen opname of behandeling en ook niet 
zelfstandig een klacht kan indienen, is een vertrouwenspersoon onmisbaar om de rechtspositie te 
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tekort aan het besef van andere, onder omstandigheden hieraan derogerende fundamentele 
waarden in ons rechtsbestel. 

Een andere reden om deze gebruikelijke omschrijving niet tezeer te benadrukken is het, 
waarschijnlijk weinig besefte, sociaal-psychologisch effect van deze eenzijdige, uit juridisch-
dogmatisch oogpunt aantrekkelijke benadering. Zoals de uitvoeringspraktijk uitwijst, heeft de 
sterke nadruk op het (individuele) informationele zelfbeschikkingsrecht en met name een 
overaccentuering van de persoonlijke toestemming tot gevolg, dat de legitimiteit van de 
“beperkingsvoorziening”, waarin het gemeenschapselement van de informatievoorziening is 
verdisconteerd alsmede de afbakening ten opzichte van de rechten van anderen, onder druk komt 
te staan, immers als rechtstreekse inbreuk op de persoonlijke autonomie wordt ervaren70. 

Het aldus definiëren van het informationele aspect van het recht op privacy is bovendien 
eenzijdig en te beperkt. Er wordt immers met de nadruk op het zelfbeschikkingsrecht slechts één 
aspect van de waarborgfunctie van het recht op privacy gekarakteriseerd. De duurfunctie ervan in 
de vorm van garanties inzake de zorgvuldigheid van het informatieproces zijn in deze 
omschrijving immers niet verdisconteerd. 

Andere facetten van het menselijk bestaan die van het (grond)recht op privacy bescherming 
ondervinden, naast de bescherming in verband met persoonlijke beeldvorming als gevolg van 
registraties, betreffen het ruimtelijk aspect (huisrecht), de bescherming van bepaalde 
communicatie-vormen (brief- en telefoongeheim alsmede vis-à-vis-gesprekken), de persoonlijke 
reputatie (eer en goede naam) en het element van niet-of niet-onevenredige inmenging in de 
persoonlijke levensloop (perspublicaties). 

Dit grondrecht op privacy is herleidbaar tot twee basisnoties in het recht. Allereerst is dat het 
reeds genoemde recht op persoonlijke vrijheid. Tevens wordt hiermede invulling gegeven aan de 
bescherming van de menselijke waardigheid, de ethische dimensie in de privacybescherming. In 
die zin fungeert het recht op privacy als instrument met betrekking tot het in het recht tot gelding 
komen van ethische noties. 

2.4 De WPR in grondrechtelijk perspectief 
De grondrechtsdimensie van de WPR heeft betrekking op de volgende functies van deze 
regeling. Betrokken op de verhouding overheid-burger geeft de WPR uitvoering aan de in het 
privacy-grondrecht als klassiek grondrecht in de artt. 10 Grw. en 8 EVRM aan de burger 
gewaarborgde overheidsvrije sfeer via een wettelijke verbijzondering van diens rechtspositie, 
specifieke rechtsbescherming en een systeem van overheidstoezicht. De rol van deze 
grondrechten is daarmee niet uitgespeeld, deze houden immers materiële doorwerking, met name 
via het open afwegingskader in deze regeling. Het grondrecht op privacy heeft tevens een 
ondersteunende c.q. instrumentele functie in relatie tot art. 1 Grondwet, het anti-
discriminatiebeginsel. Bijzondere waarborgen betreffende gevoelige gegevens, met name 
informatie op basis waarvan naar de ervaring leert gemakkelijk gediscrimineerd wordt, heeft tot 
doel om het maken van rechtens ongerechtvaardigd onderscheid c.q. onderscheid op basis van 
niet als zodanig voor het recht aanvaardbare differentiatiecriteria, te voorkomen71. 

                                                                                                                                                        
verbeteren en het gebrek aan vrijwilligheid van beslissingen te kunnen mitigeren” (p. 9). Vgl. de Wet van 29 
september  1994, houdende mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, Stb. 1994, 757. 
70 Zie omtrent de problematiek van juridisch adequate rechtsaanspraken en beperkingsclausules betreffende 
dit onderwerp: mijn reeds eerder genoemde bijdrage aan de Jeukensbundel, a.w. p. 244 e.v. alsmede G. 
Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy in E.M.H. Hirsch Ballin en J.A. Kamphuis (red.), Trias 
Automatica, Deventer 1985, p.55 e.v., in het bijzonder de pp. 59 en 60 alsmede 70 en 71. 
71 Het recht op privacy heeft tevens een hulpfunctie ten behoeve van andere grondrechten. Zie in 
navolging van het Bundesverfassungsgericht in het Zensus-Urteil van 1983 ook H.P. Bull, De 
fundamentele problemen van het informatierecht, Zwolle 1985, p. 13: “Zeer belangrijk is het verbod, de 
uitoefening van vrijheidsrechten op zodanige wijze te observeren en te registreren dat er een intimiderend 
effect van uitgaat”.  
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In particuliere verhoudingen geeft de WPR aan de in de artt. 10 Grw. en art. 8 EVRM 
geformuleerde grondrechten, rechtens doorwerking in de vorm van door deze wet 
geconcretiseerde informatiebetrekkingen tussen burgers onderling, in samenhang met specifieke 
rechtsbescherming en een systeem van overheidstoezicht72. In deze horizontale 
rechtsbetrekkingen blijven deze grondrechten niettemin als materieelrechtelijke oriëntatie hun 
betekenis behouden. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van nieuwe normatieve 
gezichtspunten en evoluerende rechtsaanspraken73, òf in de nationale rechtsontwikkeling, in 
reactie op nieuw gebleken beschermingsbehoeften, òf in internationaal verband, met name door 
de dynamische grondrechtsinterpretatie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens in 
Straatsburg74. 

De waarborgfunctie van de WPR is ingebed in een institutioneel kader, gericht op een 
evenwichtige en controleerbare belangenafweging, primair resulterend in een op de werking van 
een afzonderlijke persoonsregistratie toegesneden privacyreglement of -formulier. Het recht op 
privacy heeft immers geen absolute gelding. De hieraan te ontlenen aanspraak op vrijwaring van 
(inadequate) administratieve beeldvorming c.a. zal derhalve steeds moeten worden afgewogen in 
relatie tot overige bij gegevensopslag en -gebruik in het geding zijnde belangen75. Ook deze 
informatiebelangen zijn veelal herleidbaar tot individueel geldend te maken 
                                                      
72 Zie inzake de horizontale werking van grondrechten: M.C. Burkens, Algemene leerstukken van 
grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht, Zwolle 1989, p. 166 e.v. en voorts betreffende het 
onderwerp van deze studie: G. Overkleeft-Verburg, Het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer, in de bundel Grondrechten (Jeukensbundel), Nijmegen 1982, p. 221 e.v. alsmede L.F.M. 
Verhey, Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, Zwolle 1992. 
Het onderscheid tussen rechtstreekse werking en doorwerking krachtens de wet heeft in de WPR z’n 
weerslag gekregen in de vorm van differentiatie in afwegingscriteria. Is in de particuliere sector het redelijk 
belang van de houder bij een persoonsregistratie het uitgangspunt (art. 4), in de overheidssector geldt een 
“verzwaard” regime in de vorm van het noodzakelijkheidsbeginsel als rechtmatigheidscriterium voor aanleg 
van een gegevensverzameling en het hierin opnemen van persoonsgegevens (art. 18). 
73 Anders Burkens, die van mening is dat wanneer grondrechten door middel van een wet worden 
geïmplementeerd in particuliere rechtsbetrekkingen, het de wet is die deze rechtsbetrekkingen regeert en 
niet de grondrechten (a.w. p. 175). Burkens ziet eraan voorbij, dat de juridische werkelijkheid vaak 
gecompliceerder is, met name indien het de doorwerking van een niet strikt omlijnd grondrecht betreft, dat 
bovendien invloed ondergaat van de (harmoniserende) rechtsontwikkeling in internationaal verband. Zie 
omtrent het open karakter van het privacy-grondrecht ook het arrest Bespiede bijstandsmoeder, HR 9 
januari 1987, NJ 1987, 928, met name blijkend uit de volgende passage: “Vooropgesteld moet worden dat, 
ook voor de periode waarin zich de feiten van de onderhavige zaak hebben afgespeeld, een recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden aanvaard, dat aansluit bij vergelijkbare 
ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud mede wordt bepaald door art. 8 EVRM, waarvan 
moet worden aangenomen, dat het ook werking heeft tussen burgers onderling. Een inbreuk op dit recht 
levert in beginsel een onrechtmatige daad op in de zin van art. 1401 BW” (r.o. 4.4). 
74 Vgl. ook de recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. In de arresten 
Niemitz van 16 december 1992 (NJ 1993, 400) en Costello-Roberts van 25 maart 1993 (Publ. ECHR, 
Series A, vol. 247-C) is nog eens bevestigd, dat het grondrecht op private life een in beginsel open karakter 
heeft. Zie vooral de volgende passage in het arrest Niemietz: “The Court does not consider it possible or 
necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of “private life”. However, it would be too 
restrictive to limit the notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as 
he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. 
Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relations 
with other human beings” (r.o. 29). In het arrest Niemietz strekt het Hof de bescherming uit tot beroeps- 
en bedrijfsmatige activiteiten. Tevens blijkt uit dit arrest, dat in deze context meer beperkingen van dit 
grondrecht aanvaardbaar zijn. De verschillende aan art. 8, eerste lid, EVRM te ontlenen 
grondrechtsaanspraken corresponderen derhalve met gedifferentieerde beperkingsbevoegdheden van de 
lidstaten. In het arrest Costello stond daarentegen de invulling van de individuele aanspraak op 
bescherming van de fysieke en morele integriteit centraal. 
75 Vgl. de botsing van privacy-aanspraken. Zie als treffend voorbeeld: HR 12 juni 1992, NJ 1992, 589 
betreffende de toewijzing door de rechter van een informatierecht aan de moeder, zonder dat haar 
kinderen hierin tevoren waren gekend. 



 

G.Overkleeft-Verburg 25 www.overkleeft-verburg.nl 

grondrechtsaanspraken. In de particuliere sector gaat het daarbij met name om het grondrecht op 
“free flow of information”, vastgelegd in art. 10, eerste lid, EVRM76, alsmede om het hiermee 
samenhangende ongeschreven grondrecht op individuele handelingsvrijheid, keerzijde van het 
legaliteitsbeginsel en tevens aan te merken als element van het inmiddels door de Hoge Raad 
jurisprudentieel geformuleerde algemene persoonlijkheidsrecht77. Voorts kunnen als grondrecht 
rechtstreeks of indirect in het geding zijn: de vrijheid van vereniging en vergadering, de vrijheid 
van godsdienst en levensovertuiging78 en de vrijheid van onderwijs, terwijl de verhouding tussen 
het recht op privacy en het grondwettelijk gegarandeerde gelijkheidsbeginsel bijzondere 
problemen oproept79. 

Het informatiebelang van de overheid als hoedster van het algemeen belang80 is met name 
gelegitimeerd door (grond)wettelijke zorgverplichtingen, als uitvloeisel van in de grondwet 
vastgelegde sociale grondrechten, en voorts door eveneens bij of krachtens de (grond)wet 
opgedragen specifieke (bestuurs)taken. In de informatiebelangen in de particuliere sector kunnen 
echter eveneens aspecten van (collectieve) grondrechtsuitoefening/-bescherming, direct of 

                                                      
76 Zie het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens inzake Casado Coca van 24 februari 
1994, Publ. ECHR, Series A, Vol. 285. Het Hof begrijpt hierin ook commerciële advertenties onder de 
reikwijdte van art. 10 EVRM: “Article 10 does not apply solely to certain types of information or ideas of 
forms of expression, in particular those of a political nature, it also encompasses artistic expression, 
information of a commercial nature and even light music and commercials transmitted by cable.” Vgl. het 
eerdere arrest van het Hof in de zaak Autronic van 22 mei 1990, NJ 1991, 740. Hieruit blijkt, dat zowel 
natuurlijke als rechtspersonen aan art. 10 EVRM rechten kunnen ontlenen. Zie de uitsluiting van 
handelsreclame van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting in art. 7, vierde lid, Grw. 
77 Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en de wet, Alphen aan den Rijn 1989 en voorts 
HR 15 april 1994, RvdW 1994, 94 C (Valkenhorst). Dit arrest is van grote betekenis. De Hoge Raad 
formuleert hierin het aan grondrechten als het recht op respect voor het privé leven, het recht op vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting ten grondslag liggende 
algemene persoonlijkheidsrecht als bron van nader te definiëren rechten en aanspraken (analogische 
grondrechtsinterpretatie). Zo ontleent de Hoge Raad in het arrest-Valkenhorst hieraan het recht op 
kennisneming van afstammingsinformatie. De grondrechtsbescherming wordt hiermede bevrijd uit het 
keurslijf van geïsoleerde interpretatie van afzonderlijke grondrechten en geplaatst in het bredere perspectief 
van de hieraan ten grondslag liggende beginselen. Vgl. de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht 
op basis van de artt. 1 en 2 van het Duitse Grundgesetz in een samenvatting van Konrad Hesse, 
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1990, p. 166 e.v. Zie 
omtrent de werking van grondrechtsbeginselen voorts Burkens, a.w. p. 55 e.v. 
78 Zie als illustratie van een botsing van de vrijheid van godsdienst en het recht op privacy: Pres. Rb. 
Arnhem van 24 februari 1989, KG 1989, 114 (melden uitschrijving als lid Christelijk Gereformeerde 
Gemeente aan de gemeente via gebed tijdens een kerkdienst, zonder de motieven van betrokkene te 
noemen). 
79 Eerder is al opgemerkt, dat het recht op privacy een instrumentele anti-discriminatie-component kent in 
de vorm van bijzondere waarborgen voor de categorie gevoelige gegevens. In art. 1 Grw. wordt echter in 
sommige opvattingen tevens de zorgplicht van de overheid begrepen geacht om door middel van positieve 
actie c.q. gericht voorkeursbeleid m.b.t. arbeid, onderwijs en huisvesting, bepaalde kwantitatieve 
verhoudingen tussen bevolkingsgroepen te bewerkstelligen/bevorderen. Vgl. het minderhedenbeleid jo. de 
Algemene wet gelijke behandeling (Stb. 1994, 230) en de Wet op bevordering evenredige arbeidsdeelname 
allochtonen (Stb. 1994, 423). Het voor beleids- en controledoeleinden (monitoring) kunnen vastleggen van 
gevoelige gegevens, met name van etnische herkomst, is daartoe een voorwaarde. Het aantonen van 
(actieve) discriminatie-praktijken op statistische gronden is eveneens slechts mogelijk indien op ruime 
schaal gegevens omtrent etniciteit zijn geregistreerd. Het is bij de informatievoorziening voor deze 
doeleinden, dat privacy-aanspraken rechtstreeks conflicteren met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. 
80 Dit algemeen belang valt uiteen in de volgende elementen: de bescherming van de rechten van anderen 
en de beperkingen die een ieder zich moet laten welgevallen uit hoofde van het leven in collectief verband, 
derhalve het gemeenschapsbelang. 
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indirect, derhalve ook elementen van publieke belangenbehartiging verweven zijn81. Het gewicht 
van in het geding zijnde belangen moet derhalve veelal in een breder verband worden 
beoordeeld, waarbij met name de indirecte effecten, de maatschappelijke functie van de 
gegevensverwerking, worden meegewogen82. 

Bezien vanuit het perspectief van (grond)rechtsbescherming, zowel van de geregistreerde als van 
de bestandshouder, vestigt de WPR een systeem van wettelijk genormeerde 
informatiebetrekkingen83 in combinatie met een stelsel van controleerbare belangenafweging, 
tevens afwegingskader voor botsende grondrechtsaanspraken84. De nadere regeling van de 
rechtspositie van registratiehouder en geregistreerde en het bijzondere overheidstoezicht op 
naleving van de wet zijn voorts gericht op het bereiken van een duurzaam beschermingsniveau, 
met name via de normering van het proces van informatievoorziening. Zie in het bijzonder het 
wettelijke gebruiks- en verstrekkingenregime en de beveiligingsverplichting van de houder. Dit 
door de wet geboden beschermingsniveau is tevens een factor in de belangenafweging, 
voorafgaande aan de aanleg van een persoonsregistratie en de opneming van persoonsgegevens. 

Voor zover het informatiebelang van de (potentiële) registratiehouder wordt geacht te prevaleren 
boven de privacy-aanspraak op vrijwaring van beeldvorming, geldt de WPR in de relatie 
overheid-burger tevens als de door art. 10, eerste lid, Grw. en art. 8, tweede lid, EVRM vereiste 
wettelijke beperkingsgrondslag85. Zo kan de uitzondering in art. 2, eerste lid, sub b, WPR voor 
persoonsregistraties ten dienste van de openbare informatievoorziening door pers, radio of 
televisie als zodanig worden aangemerkt (mediaprivilege), evenals de uitzondering op het inzage- 
en correctierecht voor persoonsregistraties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek (CBS) in art. 33 van deze wet. Eenzelfde functie heeft de WPR met betrekking tot het 

                                                      
81 Vgl. in relatie tot de in de voorgaande noot genoemde aspecten van het algemeen belang de activiteiten 
van bijv. het bona fide handelsinformatiebedrijf als noodzakelijke voorwaarde voor het 
(grensoverschrijdende) handelsverkeer. 
82 Vgl. de schaalvergroting en professionalisering van fondsen- en/of ledenwerving ten behoeve van 
algemeen gerespecteerde doelen als wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde, veel voorkomende ziekten, 
ontwikkelings(nood)hulp, milieu-, natuur- en monumentenbehoud, internationale bescherming van 
mensenrechten e.d. via direct mail-campagnes, welke de beschikbaarheid van adressen veronderstelt. Door 
wijzigingen in toegepaste marketingtechnieken (mix), als zodanig weer een reactie op toeneming van 
maatschappelijke verscheidenheid, vormen bij een teruggang in de traditionele advertentiemarkt, 
(neven)inkomsten uit de verhuur van abonnementen- en ledenbestanden een (aan belang winnende) 
bijdrage aan het behoud van de pluriformiteit van de media en de financiering van de eigen 
(club)activiteiten (sport e.d.). Vgl. voorts de noodzakelijke informatievoorziening ten behoeve van het 
wetenschappelijk onderzoek, met name grootschalig gezondheidsonderzoek, gericht op lange termijn 
effecten, bijv. naar de invloed van milieufactoren op de gezondheid. In al deze gevallen is het primaire 
particuliere belang van een bepaalde organisatie of onderneming verweven met het algemeen belang. 
83 Het is van belang te zien, dat het bieden van adequate privacy-bescherming in de juridische 
begripsvorming, nader geoperationaliseerd in de WPR, heeft geleid tot de verzelfstandiging van 
informatiebelangen in combinatie met een daarop specifiek toegesneden normering. Was het daarvoor zo, 
dat de rechtmatigheid van de informatievoorziening als vanzelfsprekend begrepen werd geacht in de 
onderliggende privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtsbetrekking, de ontwikkeling van 
rechtsbescherming tegen onrechtmatige gegevensopslag en -gebruik heeft hierin verandering gebracht door 
deze rechtmatigheidsvraag min of meer te verzelfstandigen. Het informatiebelang moet derhalve 
afzonderlijk worden gelegitimeerd, via afweging binnen een specifiek begrippenkader, waarbij 
koppelingsbepalingen in de zin van wettelijke afwegings- en verlofcriteria de contextuele relatie, 
bijvoorbeeld met de onderliggende rechtsverhouding, verzekeren. 
84 Zie omtrent de problematiek van grondrechtsconflicten: Burkens, a.w., p. 139 e.v., in het bijzonder het 
onderdeel Belangenafweging bij grondrechtsconflicten, p. 148 e.v. Vgl. de concretisering van de 
afwegingsproblematiek door het formuleren van concrete beoordelingscriteria, ontleend aan het 
funderende rechtsbeginsel waarvan het grondrecht de positivering vormt. Eenzelfde benadering is door de 
Hoge Raad toegepast in het eerder genoemde arrest Bespiede bijstandsmoeder. 
85 Zie omtrent de hier in het geding zijnde interpretatiemarges: G. Overkleeft-Verburg, Trias Automatica 
a.w. p. 56 e.v. 
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moeten gedogen door de geregistreerde van gegevensgebruik en -verstrekking (duurelement). 
Overigens kan de WPR niet in alle gevallen als de door de grondwet vereiste formeel wettelijke 
beperkingsgrondslag worden aangemerkt. Gaat het om onderwerpen met aanmerkelijke 
consequenties voor de persoonlijke levenssfeer, dan zal de wetgever zich alsnog gericht en 
toegesneden op een specifieke belangenconstellatie dienen uit te spreken. Deze gaan dan het 
regelingsbereik van de WPR, bedoeld voor de min of meer “doorsnee-registraties”, te boven86. 
Als voorbeeld van zo’n voorziening kan de informatieregeling betreffende KI-donoren worden 
genoemd87. Of een dergelijke situatie zich voordoet is voorwerp van nadere interpretatie, met 
name van het (internationale) grondrecht c.a. in samenhang met de daarop betrekking hebbende 
jurisprudentie.88 

In de relatie tussen particulieren onderling is de beperkingsfunctie van de WPR primair 
verdisconteerd in de hierin vastgelegde aanspraken van zowel de registratiehouder als de 
geregistreerde. In deze context wordt immers niet een strikt onderscheid gemaakt tussen het 
recht als zodanig en de beperking daarvan89. Echter ook in deze verhouding kan specifieke 
wetgeving voor bepaalde onderwerpen aangewezen zijn, met name indien uit een oogpunt van 
rechtszekerheid richtinggevende uitspraken van de wetgever kunnen worden verlangd. Veelal zal 
er dan sprake zijn van een combinatie van bij wet aan de houder opgelegde registratie- en 
informatieverplichtingen en informatie- en gedoogverplichtingen aan de zijde van de 
geregistreerde90. 

2.5 Botsing van grondrechten 
In het voorgaande is het recht op privacy als nationaal en internationaal gegarandeerd grondrecht 
verkend. Evenals het geval is met het recht op gelijke behandeling, is de inhoud ervan, gegeven 
de rechtsorde, sterk situationeel bepaald en daarom qua rechtswerking slechts beperkt in de vorm 
van nader geconcretiseerde rechtsaanspraken te preciseren91. Als zodanig is dat geen probleem, 
sterker nog het is een voordeel, immers de aldus inherente flexibiliteit van deze 
grondrechtsgarantie biedt de mogelijkheid om “mee te groeien” parallel aan het ontstaan van 
nieuwe rechtsvragen. Wel is het een vereiste dat daarbij de plaats ervan in het geheel van de 
rechtsorde steeds in het oog wordt gehouden. Dat betekent dat aan dit grondrecht niet op 
voorhand prioriteit toekomt. Er zal daarentegen steeds een evenwicht moeten worden gevonden 

                                                      
86 Vgl. ook de op art. 8, tweede lid, EVRM gebaseerde materiële, aan een wettelijke beperkingsgrondslag te 
stellen eisen. Met name de doorwerking van dit grondrecht zal onder omstandigheden grenzen stellen aan 
de toepasbaarheid van de WPR als beperkingsgrondslag. 
87 Zie het Wetsontwerp donorgegevens kunstmatige inseminatie, TK 1992-1993, 23207, nrs. 1-3. 
88 Zie in dit verband ook de Derde beleidsnota informatisering openbare sector (BIOS III) Terug naar de 
toekomst, TK 1994-1995, 20644, nrs. 22-23. Wat de  koppelingsproblematiek binnen de overheid betreft 
wordt hierin uit een oogpunt van democratische legitimiteit en doorzichtigheid een voorkeur uitgesproken 
voor concrete afwegingen door de wetgever op basis van sectorwetgeving (nr. 23, p. 35). 
89 Vgl. de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg. Zie in het 
bijzonder het arrest Johnston and others van 18 december 1986, Publ. ECHR, Series A, vol. 112 (1987). 
Anders dan Burkens, a.w. p. 183, zie ik derhalve bij een dergelijke “geïntegreerde” interpretatie van 
(internationale) grondrechten in horizontale verhoudingen, geen aanleiding voor de door hem geuite vrees 
voor erosie van de beschermingsomvang. 
90 Vgl. als voorbeeld de registratie-, informatie- en gedoogverplichtingen in de Wet op bevordering 
evenredige arbeidsdeelname allochtonen, Stb. 1994, 423 en in de Wet op de identificatieplicht, Stb. 1993, 
660 en de Wet melding ongebruikelijke transacties, Stb. 1994, 49. 
91 Dit heeft met name te maken met de vrijheidsdimensie van dit recht in combinatie met het door 
maatschappelijke en technische ontwikkelingen ontstaan van nieuwe rechtsvragen. Naarmate het recht op 
privacy in sterkere mate de invulling krijgt van restpost van onbenoemde vrijheden, des te minder is 
precisering van op voorhand geconcretiseerde rechtsaanspraken mogelijk. Vgl. T. Koopmans, Vergelijkend 
publiekrecht, Deventer 1986, p. 213. 
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tussen onderling aan uiteenlopende grondrechten ontleende (tegenstrijdige) aanspraken92 binnen 
het geheel van de democratische rechtsstaat93. Terecht wijst Burkens op de hiermee 
samenhangende innerlijke spanning, dat wat hij noemt de dialectische ambiance van de 
rechtsstaat94. De belangenafweging in concreto wordt derhalve gekleurd door deze 
grondrechtelijke context. In de woorden van Burkens: “Niet zozeer de grondrechten zelf moeten 
dan ook tegen elkaar worden afgewogen als wel de belangen die in concreto door de 
grondrechten worden beschermd. De grondrechtsnormen geven structuur aan deze 
belangenafweging, aldus dat de randvoorwaarden worden aangegeven”95.  

Tevens geldt, dat het recht op privacy als fundamenteel rechtsbeginsel behoort tot de 
structuurelementen van de (sociale) rechtsstaat. Dit wil geenszins zeggen, dat elke discussie over 
of daadwerkelijke beperking van dit recht een bedreiging hiervoor zou vormen. Wil het gevaar 
van trivialisering van de privacybescherming vermeden worden, dan zal strikt moeten worden 
onderscheiden tussen de omgang met het “privacy-leed van alle dag”96 en als structuurelementen 
van de rechtsstaat te kwalificeren privacy-aspecten, die het maatschappelijk klimaat en 
functioneren van overheid en samenleving (op langere termijn) mede bepalen97. De eerste 
                                                      
92 Zie J.P. Vandenbroucke, Teveel privacy benadeelt gezondheidszorg in NRC van 30 november 1993, die 
uitspraken van de Registratiekamer (ontslagdiagnoses en griepvaccinaties) bekritiseert, de ingenomen 
standpunten inzake het medisch beroepsgeheim immers pogingen tot controle en kwaliteitsverbetering in 
de gezondheidszorg zouden dwarsbomen. Zie voorts H. Vuysje, Mens, erger je niet - privacybescherming 
en wetenschappelijk onderzoek, Zoetermeer 1992. Vgl. de brief van de staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen aan de Tweede Kamer d.d. 20 juli 1994, betreffende de afsluitende rapportage over 
ontwikkelingen inzake privacy en wetenschappelijk onderzoek. Zie voorts het bijgevoegde rapport 
Maatschappijwetenschappelijk onderzoek en de persoonlijke levenssfeer, afsluitende rapportage over de 
ontwikkelingen sinds de verschijning van het rapport “Mens, erger je niet”. 
93 Vgl. de klassieke, nog steeds actuele tegenstelling tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn de spanningen tussen het recht op privacy en 
andere grondrechten, met name te localiseren in relatie tot de effectuering van het gelijkheidsbeginsel via 
positieve actie (art. 1 Grw.), het medisch onderzoek en financiering van de gezondheidszorg (art. 22, eerste 
lid Grw.) en uitvoering en handhaving van sociale zekerheidsvoorzieningen (art. 20 Grw.). Vgl. ook de 
botsing tussen het recht op privacy van de werknemer ex artt. 10 Grw. en 8 EVRM en het recht op een 
“fair trial” ex art. 6 EVRM in het malus-arrest van 15 februari 1995, SMA 1995, nr. 4, p. 245 e.v. met noot 
W.J.P.M. Fase. Zie de doorwerking van deze rechten in de toepassing van de Awb. De conclusie van de 
CRvB luidt als volgt: “5.22 Het voorgaande leidt de Raad tot de conclusie dat per geval beoordeeld moet 
worden voor welke stukken – gehele of gedeeltelijke – geheimhouding noodzakelijk is en voorts tot de 
vraag welke gevolgen dit heeft voor de “equality of arms”. Deze weging dient als uitkomst te hebben dat 
zowel aan de privacybelangen van de betrokken werknemers als aan het recht op een eerlijk proces voor de 
werkgever op een zo evenwichtig mogelijke wijze recht wordt gedaan. Onder omstandigheden kan de 
veiligstelling van deze gelijkheid ertoe leiden dat de bedrijfsvereniging niet kan slagen in het bewijs dat 
voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 69i van de AAW.” 
94 Burkens zegt het aldus: “Deze dialectiek is kenmerkend voor de op concurrentiestrijd berustende 
ontwikkeling van westerse samenlevingen. Het heeft weinig zin dit competitieve karakter van onze cultuur 
te betreuren; het maakt nu eenmaal deel uit van onze ontwikkelingsgeschiedenis. De rechtsstaat valt dan 
ook niet te isoleren van de als concurrentie begrepen vrijheid. Ook thans maken wij deel uit van een 
wereld, waarin vrijheid benut wordt - en benut zal moeten worden - als element van een 
concurrentiestrijd”. Zie M.C. Burkens, Problemen van de rechtsstaat in: J.W.M. Engels e.a. (red.), De 
rechtsstaat herdacht, Zwolle 1989, p. 63 e.v. 
95 M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht, Zwolle 
1989, p. 148. 
96 Vgl. het aspect maatschappelijke hinder. Niet elke irritatiefactor kan door het recht worden geécarteerd. 
97 Zie in dit verband ook de worsteling van het Europese Hof voor de rechten van de mens in de zaak-
Klass, Case of Klass and others, Arrest van 6 september 1978, Publ. ECHR, Series A, Vol. 28 (1979), met 
name de standpuntbepaling van het hof inzake de relatie tussen grondrechtsbescherming en de noodzaak 
van beperkingen in verband met de bestrijding van binnenlands terrorisme in de Bondsrepubliek 
Duitsland. Zie voor de jurisprudentie van Commissie en Hof voorts: P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, De 
Europese conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 1990, p. 407 e.v. 
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categorie behoeft aanhoudende zorg en aandacht, maar brengt als zodanig de rechtsstaat zelf niet 
direct aan het wankelen98. Een dergelijke relativering in betekenis is mede van toepassing op de 
niet-naleving van uitvoeringsformaliteiten op basis van de WPR. Bij de tweede categorie gaat het 
daarentegen om afwegingen die direct of indirect de grondslagen van onze rechtsorde raken99. 
Als zodanig principiële kwesties met een sterk ethische lading kunnen worden aangemerkt: het 
vraagstuk van de (verplichte) registratie van etnische herkomst in uiteenlopende 
persoonsregistraties, de regeling inzake de omgang met donorgegevens bij kunstmatige 
bevruchting en de informatievoorziening omtrent erfelijkheidsonderzoek (genetic screening). In 
deze gevallen heeft de belangenafweging een direct principiële en structurele component. Precisie 
in terminologie en voorspelde effecten is derhalve een eerste vereiste om in die gevallen dat het er 
echt op aankomt, de discussie zuiver en met oog voor de wezenlijke aspecten van het recht op 
privacy binnen het geheel van de rechtsorde te kunnen voeren. 

 

                                                      
98 Vgl. ook de geschillen- en toezichtsfunctie van de Registratiekamer. Ruis in de vorm van meer of minder 
onzorgvuldige informatiepraktijken zal er altijd wel blijven. Waar het om gaat is dat het systeem van checks 
and balances zodanig is, dat deze binnen de perken blijft. Een dergelijke benadering maakt ook een wat 
meer ontspannen omgang met privacybescherming mogelijk. Een vermindering in publieke attentiewaarde 
behoeft dan niet meteen als bedreigend te worden opgevat, is het immers in essentie ook niet. Vgl. 
daarentegen het Jaarverslag 1992-1993 van de Registratiekamer (augustus 1994), met name p. 1 e.v., 
betreffende de “Missie van de Registratiekamer”, waarin wordt gesuggereerd dat de verandering in de 
tijdgeest de rechtsstaat in zijn wortels aantast. Deze waarneming is in het licht van het voorgaande 
contraproduktief en bovendien niet in overeenstemming met de feiten. 
99 Vgl. ook de vestiging van de Nazi-dictatuur in Duitsland, uitlopend op de tweede wereldoorlog, als 
aanleiding tot het in de internationale codex van grondrechten opnemen van het recht op privacy. In het 
bijzonder dit recht zou een barrière moeten vormen tegen het opnieuw kunnen invoeren van een dictatuur, 
immers de vorming van mondige burgers moeten waarborgen. Zie ook de relatie van het privéleven met 
het gezinsleven in art. 8 EVRM, bedoeld als tegenpool tegen een te machtig wordende staat. 




