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4 Parallelle regelingen en jurisprudentie 

4.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk is beschreven, dat de Staatscommissie-Koopmans de noodzaak van 
wetgeving in 1974 en 1976 motiveerde met het niet of in onvoldoende mate beschikbaar zijn van 
rechtsbescherming tegen de gevaren van (geautomatiseerde) gegevensverwerking. Nadien is 
gebleken, dat de flexibiliteit in het bestaande rechtssysteem de privacyproblematiek in belangrijke 
mate kon opvangen. Parallel aan de ontwikkeling van de WPR zijn ook in ander verband 
privacyaanspraken gehonoreerd, zowel via de introductie van specifieke voorzieningen, als door 
vernieuwende jurisprudentie op basis van het geldende recht. 

In dit hoofdstuk wordt de schijnwerper gericht op de verwezenlijking van rechtsbescherming 
tegen privacy-aantasting, parallel aan het wetgevingsproject WPR. De rechtsvorming in de 
periode 1970 tot 1989, via specifieke regelingen en op open civielrechtelijke normen jo. de 
grondrechten gebaseerde jurisprudentie, wordt nader geanalyseerd. Tevens is de ontwikkeling van 
deze “concurrerende” normsystemen na de inwerkingtreding van de WPR gevolgd. Het doel 
hiervan is zicht te krijgen op de juridische omgevingsfactoren, die van invloed waren op de 
inpassing van de WPR in het rechtsstelsel. In het verlengde hiervan zal de huidige verbrokkeling 
in informatieregelingen en daarop afgestemde jurisprudentie nader worden gestructureerd en 
beschreven. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar de onderlinge afbakening van de 
verschillende regelingscomplexen, als ook naar de positie van de WPR in de rechtsorde als het 
door de grondwet bedoelde normatieve integratiekader. 

4.2 Nieuwe regelingen 
Via het treffen van bijzondere regelingen werd geanticipeerd op de WPR207. Dit gold vooral voor 
de sinds 1975 op basis van de Aanwijzingen van de minister-president208 doorgevoerde privacy-
reglementering van geautomatiseerde informatiesystemen in de rijksdienst. Het rijk werd hierin 
gevolgd door een groot aantal provincies en gemeenten. In het verlengde hiervan vond uitgelokte 
zelfregulering plaats in de gezondheidszorg, de gesubsidieerde en bekostigde sector en binnen de 
sociale zekerheid. De particuliere sector volgde, zij het op relatief beperkte schaal. De 
privacydiscussie is voorts van invloed geweest op de actualisering van professionele 
gedragsregels, door middel van gerichte aanpassing en herinterpretatie via tuchtrechtspraak209. 

                                                      
207 Vgl. de hiervoor geschetste politieke besluitvorming. Zie het interview met de staatssecretaris van 
Binnenlandse Zaken Polak in HP van 27 april 1974, p. 24 e.v. Het volgende, woordelijk weergegeven citaat 
is hieraan ontleend: “De commissie-Koopmans heeft nu haar interimrapport uitgebracht en ze hebben nog 
twee jaar nodig om een voorontwerp voor een algemene wet op de persoonsregistraties te maken. Ik vind 
dat we wat de overheidscomputers betreft, niet zo lang kunnen wachten. En ik ben nu in overleg met de 
minister van justitie aan het bekijken of we voor overheidscomputers niet vast wat eerder regels kunnen 
stellen. Daar is geen wet voor nodig, dat kan de regering bij wijze van spreken bij aanschrijving doen. En 
dan hoeft het allemaal niet meteen zo vreselijk perfect te zijn. Je kunt met een aantal eenvoudige dingen 
beginnen en het geleidelijk vervolmaken”. 
208 Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde 
systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid, Stct. 1975, nr. 50, gewijzigd bij 
besluit van 16 juni 1982, Stcrt. 1982, 156. 
209 Zie met name de ontwikkeling van de gedragsregels voor artsen van de KNMG, de gedragsregels voor 
advocaten van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gedragsregels voor notarissen van de Koninklijke 
Notariële Broederschap, de gedrags- en beroepsregels registeraccountants van de Orde Nederlands 
Instituut van Registeraccountants en het Besluit regelen beroepsuitoefening accountants-
administratieconsulenten van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten. Zie voorts 
de beroepscode Beroepsethiek voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Vgl. 
tevens de ontwikkeling van een Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Registerinformatici, 
goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 12 december 1984, ingrijpend aangepast in 1990. 
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Deels was de rechtsontwikkeling een neveneffect van om andere redenen geëntameerde 
wetgeving. De invoering van de Wob in 1980210 is hierbij van grote betekenis geweest. Allereerst 
vanwege de invoering van een geclausuleerde informatieverplichting van overheidsorganen. Deze 
omvatte tevens een inzagerecht voor de geregistreerde, ook betreffende handmatig vastgelegde 
persoonsgegevens, al dan niet deel uitmakend van een gegevensverzameling. De door de Wob 
geïntroduceerde algemene informatieplicht vormde echter tevens een inbreuk op (traditionele 
bescherming van) de privacy van betrokkenen, immers relativeerde de bestuurlijke en ambtelijke 
geheimhoudingsplicht. Om een evenwicht in rechtsaanspraken te bereiken werd deze verplichting 
ingebed in een stelsel van verplichte belangenafweging. De bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van de betrokkene vormde daartoe een onderdeel van de in art. 4 Wob (oud) 
opgenomen catalogus van relatieve weigeringsgronden. In samenhang met de Wet Arob bleek de 
Wob een belangrijke bron van nieuwe privacy-jurisprudentie te zijn, zowel ten aanzien van de 
rechtmatigheid van gegevensverstrekking aan derden als inzake de rechten van de geregistreerde. 

Een belangrijke stimulans voor de rechtsvorming via jurisprudentie is uitgegaan van de in 1976 
bij de Tweede Kamer ingediende voorstellen tot herziening van de grondwet. Deze resulteerden 
in 1983 in de opneming in art. 10 van de grondwet van het grondrecht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer211. Daarnaast kreeg art. 8 EVRM als rechtsbron gaandeweg meer 
aandacht in de rechtspraak, mede als uitvloeisel van enkele gezaghebbende uitspraken van het 
Europees Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg en de rechtsontwikkeling in de ons 
omringende landen. 

Het uitblijven van de WPR heeft tevens de ontwikkeling van sectorale regelingen bevorderd. Dit 
geldt in het bijzonder voor de gezondheidszorg, de jeugdhulpverlening en de sociale zekerheid. 
Zie de wettelijke regeling van de rechtspositie van de patiënt, met name de aanzet daartoe in de 
Nota Patiëntenbeleid van 1981212. De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst213 bevat 
onder meer een regeling van informatie- en registratieverplichtingen van arts en patiënt alsmede 
voorschriften inzake het gebruik van het medisch dossier en de verstrekkingen daaruit aan 
derden214. Het medisch beroepsgeheim als ongeschreven informatieregime is hierin gedeeltelijk 
gecodificeerd. Een tweede voorbeeld is de zelfstandige inzage- en klachtenregeling in de Wet op 
de jeugdhulpverlening215. Het in de artt. 42 t/m 45 uitgewerkte inzagerecht is enerzijds ruimer 

                                                      
210 Wet openbaarheid van bestuur, Stb. 1978, 581. Deze wet is herzien bij wet van 31 oktober 1991, Stb. 
1991, 703. Zie voorts de aanpassing van de archiefwetgeving, Archiefwet 1995, Stb. 1995, 276. 
211 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet 
van bepalingen inzake grondrechten, TK 1975-1976, 13872, nrs. 1-3. 
212 Nota Patiëntenbeleid van 1 mei 1981, TK 1980-1981, 16771, nrs. 1-2. Zie met name ook de uitgebreide 
parlementaire behandeling, mede op basis van latere Voortsgangsnota’s Patiëntenbeleid (nrs. 14 en 31). Zie 
ook het Advies inzake Privacy- en gegevensprotectie-problematiek, inhoudende twee model-reglementen 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties in de 
gezondheidszorg, uitgebracht aan de staatssecretaris van WVC door het Beleidsadviescollege 
Automatisering Gezondheidszorg van oktober 1985. De sector-normerende taak is later overgenomen 
door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Zie de Nota bouwstenen beroepscodes en 
gedragsregels van september 1988 (publ. 22/’88), het Rapport ervaringen met NRV-Model-
Privacyreglementen van april 1990 (publ. 7/’90) en het Advies Privacy en Gegevensverstrekking van maart 
1992 (publ. 9/’92).  
213 Zie Stb. 1994, 837. De WGBO kent een ruime werkingssfeer. Geldt deze regeling niet, dan blijft het 
medisch beroepsgeheim als tuchtrechtelijk gesanctioneerde informatie-regeling voor eventueel betrokken 
artsen volledig in tact. Voor zover de WGBO wel van toepassing is, blijft het beroepsgeheim aanvullend 
van betekenis, onder meer betreffende het gebruik van de medische gegevens voor onderzoeksdoeleinden 
door de behandelend arts. 
214 Zie tevens de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz), Stb. 1992, 669, 
alsmede het destijds in de sector invloedrijke rapport van de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de 
Geestelijke Volksgezondheid, Het dossier over psychiatrische patiënten van december 1986. 
215 Wet op de jeugdhulpverlening, Stb. 1989, 358. 
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dan in de WPR voorzien, immers omvat ook bescheiden, wijkt daar echter tevens op essentiële 
onderdelen van af. Het sector-specifieke van deze privacyvoorziening is aldus geaccentueerd. 

Zie in dit verband ook de uitgebreide informatieparagraaf in de Organisatiewet sociale 
verzekeringen (artt. 91 t/m 103) van 1994216. De regeling is zo uitgebreid, dat deze vrijwel “self-
supporting” is en daarmede een belangrijk deel van de informatievoorziening in de sociale 
zekerheid aan regeling door de WPR heeft onttrokken.  

Vooruitlopend op de WPR en na de invoering hiervan in 1989, in afwijking of ter 
verbijzondering hiervan op onderdelen, is sinds het begin van de jaren tachtig een deel van de 
(nieuwe) bestuurswetgeving voorzien van specifieke informatiebepalingen. Deze kunnen 
betrekking hebben op de verschillende stadia van het informatieproces: gegevensverzameling, 
vastlegging, gebruik en derdenverstrekking. Deze maatwerk-benadering is derhalve gecontinueerd 
na de inwerkingtreding van de WPR in 1989217. 

Ligt in de jaren zeventig het zwaartepunt derhalve bij het realiseren van privacyregelingen, vanaf 
het begin van de jaren tachtig verschuift het accent naar rechtsvorming door toepassing. 
Jurisprudentie wordt dan een belangrijke bron van vernieuwing. De grondrechten fungeren 
daarbij als aanjager. 

4.3 Rechtsontwikkeling door rechtspraak 

4.3.1 Jurisprudentie Hoge Raad 
Van de omslag bij de Hoge Raad naar een meer op privacy georiënteerde benadering bleek in 
1981 met het arrest Gielen/Assuradeuren218. Met een beroep op de effecten voor de persoonlijke 
levenssfeer werd hierin de reikwijdte van de informatieverplichting van de (kandidaat-) 
verzekerde ex art. 251 K. beperkt tot expliciet door de verzekeraar gestelde vragen. De potentiële 
privacy-inbreuk is hiermede een element van redelijke wetsuitleg geworden. In het arrest-
Numansdorp219 van 14 februari 1984 hanteerde de Hoge Raad de persoonlijke levenssfeer 
opnieuw als afwegingscriterium, nu als element in de belangenafweging bij de toetsing op 
                                                      
216 Stb. 1994, 790. Zie de artt. 59 en 60 OSV als grondslag van het gebruik van het sociaal-fiscaal nummer 
en de inrichting van een verzekerdenadministratie. Zie voorts de samenwerkingsverplichting met andere 
instanties in art. 63 OSV. Zie tevens het Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen, Stb. 1995, 278. 
Vgl. met betrekking tot de aanpassing van het informatieregime in de Algemene Bijstandswet c.a. de Wet 
invoering sociaal-fiscaal nummer gemeenten, Stb. 1992, 244. Zie ook de Wet herinrichting Algemene 
Bijstandswet, Stb. 1995, 199 en de Invoeringswet herinrichting Algemene Bijstandswet, Stb. 1995, 200. Zie 
voorts: de Algemene privacyregeling van de Gemeenschappelijke Dienst van 1985, gewijzigd in 1990 
alsmede het Besluit integrale invoering Privacy Reglement Uitvoeringsorganen (ZFW) en het Besluit 
integrale invoering Privacy Reglement Uitvoeringsorganen (AWBZ), Stcrt. 1985, 248 van de 
Ziekenfondsraad. Beide laatstgenoemde – niet aan de WPR aangepaste – regelingen zijn thans nog van 
toepassing. 
217 Vgl. de aanwijzingen 161 en 162 in de Aanwijzingen voor de regelgeving van het Ministerie van Justitie, 
1992. Aanwijzing 161 luidt als volgt: “Indien voor de uitvoering van een regeling de beschikbaarheid van 
informatie van essentiële betekenis is, wordt in een afzonderlijk deel van de toelichting bij die regeling aan 
de informatievoorziening aandacht besteed”. De toelichting op deze aanwijzing bevat onder meer de 
volgende passage: “Wat betreft de in acht te nemen juridische randvoorwaarden zullen met name ook de 
consequenties van de wet- en regelgeving dienen te worden bezien die specifiek ziet op (bepaalde vormen 
van) informatie of informatievoorziening, zoals bij voorbeeld de Wet persoonsregistraties.” 
218 HR 18 december 1981, NJ 1982, 570. Zie voor een nadere nuancering HR 19 juni 1992, NJ 1993, 487 
(verzwijging strafrechtelijk verleden), met name de afdoening van het beroep van appellant op art. 8 
EVRM: “Voor zover het onderdeel betoogt dat de verplichting om een dergelijk vragenformulier in te 
vullen wordt beperkt door de rechtstreekse werking van art. 8 EVRM stuit het reeds af op de in cassatie 
niet bestreden vaststelling van het hof in r.o. 11 van zijn arrest dat de niet-vermelding van feiten omtrent 
S’s strafrechtelijk verleden en de ontkennende beantwoording van de desbetreffende vraag niet zijn 
ingegeven door zijn wens tot eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.” 
219 HR 14 februari 1984, NJ 1984, 595. 
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willekeur van een in een gemeentelijke regeling opgenomen informatie- en registratieverplichting 
voor bewoners van recreatiewoonverblijven. 

Het arrest Bespiede bijstandsmoeder van 9 januari 1987, inzake de rechtmatigheid van 
gegevensverzameling door persoonlijke waarneming door een buurtgenoot, tevens directeur van 
de GSD, vormde een doorbraak220. Voor het eerst wordt daarin uitdrukkelijk gerefereerd aan de 
grondrechten, met name aan art. 8 EVRM. Het belang van dit arrest betreft de normering van de 
gegevensverzameling. De kernoverweging (4.4) luidt als volgt: 

“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 de burgers onderling. Een inbreuk op dit recht levert in beginsel een onrechtmatige 
daad op in de zin van art. 1401 BW”221. Of dit in concreto het geval is, hangt af van erkend 
beroep op een rechtvaardigingsgrond. “De vraag of zich inderdaad zulk een rechtvaardiging 
voordoet, kan slechts worden beantwoord door in het licht van de omstandigheden van het geval 
en de eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van 
de inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de belangen 
die door het verzamelen en aan de overheid doorgeven van gegevens als waarom het gaat, 
worden gediend of redelijkerwijs kunnen worden gediend. Dit betekent dat die vraag in beginsel 
moet worden beantwoord aan de hand van waarderingen die mede van feitelijke aard zijn” (r.o. 
4.7)222. 

In het arrest GMD/Van Bekkum van 2 december 1988 formuleerde de Hoge Raad vervolgens 
het recht op inzage in een medisch dossier: “Het hof is er terecht van uitgegaan dat degene van 
wie een instelling als de GMD een dossier heeft aangelegd, in beginsel recht heeft op 
kennisneming van de inhoud van de zich daarin bevindende stukken, zulks afgezien van 
eventuele beperkingen (...). Een zodanig recht strookt met de rechtsontwikkeling, zoals deze 
blijkt uit rechterlijke uitspraken, medische en juridische literatuur, van overheidsinstanties 
afkomstige ontwerpen, rapporten en adviezen en door medische instellingen in het leven 
geroepen privacy-regels. (...) voormeld recht, dat wel samenhangt met het recht op eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer maar een zelfstandig karakter draagt, geldt ook wanneer – zoals 
hier – het de betrokkene niet om eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer is te doen, maar 
om het verkrijgen van gegevens in verband met een aanhangige of nog aan te spannen 
procedure”. Dit inzagerecht geldt alle in het dossier aanwezige informatie, met inbegrip van die 
afkomstig van derden. Het aldus geformuleerde inzagerecht kent echter wel beperkingen: “Dit 
sluit niet uit dat de instelling bevoegd is om inzage onderscheidenlijk afschrift te weigeren bijv. op 
de grond dat het de betrokkene schade zou kunnen doen van de gegevens op de hoogte te 
worden gebracht door een ander dan de behandelende arts of op grond van het gevaar dat anders 
het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van een derde zou worden 
geschonden”. 

                                                      
220 HR 9 januari 1987, AB 1987, 231 en NJ 1987, 928. 
221 Ik begrijp het aldus geformuleerde recht op privacy als een privaatrechtelijke transformatie van 
achterliggende (publiekrechtelijke) rechtsbeginselen. Dit recht kan derhalve uit meerdere bronnen zijn 
gevoed. Vgl. het op dat tijdstip nog niet in werking getreden art. 10 Grw. 
222 Opmerkelijk is dat hier het op de onrechtmatige daad toegesneden argumentatieschema wordt 
vereenzelvigd met de grondrecht-beperkingsclausule-systematiek van de grondrechten. Zie Asser-
Hartkamp III, Verbintenissenrecht, De verbintenis uit de wet, Zwolle 1994, p. 64 e.v. Hiermee wijkt de 
Hoge Raad af van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. Het Hof gaat bij 
derdenwerking van grondrechten uit van een geïntegreerde benadering, waarbij de beperking is 
verdisconteerd in de rechtsaanspraak. Bij de toepassing van het EVRM levert de benadering van de Hoge 
Raad geen problemen op, omdat dit verdrag het ongeschreven recht als beperkingsgrondslag erkent. De 
vraag is echter of de horizontale doorwerking van art. 10 Grw. met z’n – cumulatieve – verplichting van 
een formeelwettelijke beperkingsgrondslag nog op overtuigende wijze in dit schema kan worden ingepast. 
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Dit nog voor de inwerkingtreding van de WPR gewezen arrest is belangwekkend. Allereerst 
vanwege de onderbouwing van het inzagerecht. Dit wordt slechts beperkt geënt op het – 
restrictief uitgelegde – recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Wat overigens als 
grondslag heeft te gelden is nog niet aangegeven. Wat verder opvalt is de erkenning van de 
therapeutische exceptie, niet zozeer als weigeringsgrond, maar als modificatie van de wijze van 
inzageverlening223. 

Na de inwerkingtreding van de WPR in 1989 is op dit spoor verdergegaan. Het arrest 
Valkenhorst van 15 april 1994224 heeft een sleutelfunctie. Hierin is de opvatting van de Hoge 
Raad over de grondslagen van het inzagerecht nader geconcretiseerd. Dit subjectief recht op 
kennisneming is mede gebaseerd op het algemeen persoonlijkheidsrecht. “Uitgangspunt voor de 
beoordeling van het middel is dat het aan grondrechten als het recht op respect voor het 
privéleven, het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en het recht op vrijheid van 
meningsuiting ten grondslag liggende algemene persoonlijkheidsrecht mede omvat het recht om 
te weten van welke ouders men afstamt. (...) Dit recht geeft een persoon in de omstandigheden 
als die van De R. jegens een stichting als Valkenhorst aanspraak om op haar verzoek bekend te 
worden gemaakt met de aan die stichting bekende gegevens omtrent haar ouders (...)”225. De 
Hoge Raad verwijst hierbij naar het, overigens door Nederland nog niet geratificeerde Verdrag 
inzake de rechten van het Kind van 20 november 1989226 en naar het arrest van het Europees 
Hof voor de Rechten van de mens van 7 juli 1989 inzake Gaskin/Verenigd Koninkrijk227. 

                                                      
223 Zie ook art. 29, derde lid, WPR: “Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de 
houder aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is 
aangepast”. De vraag of inzage mag worden geweigerd om therapeutische redenen is in de medische sector 
lang omstreden geweest. Inmiddels is het pleit beslecht en wordt een inzagerecht aangenomen. Zie ook art. 
7:456 BW: “De hulpverlener verstrekt de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift 
van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is 
in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De hulpverlener mag 
voor de verstrekking van het afschrift een redelijke vergoeding in rekening brengen”. Art. 7:454 BW heeft 
betrekking op het door de hulpverlener bij te houden medisch dossier. 
224 HR 15 april 1994, RvdW 1994, nr. 94 C. 
225 Zie ook de annotatie van J.M.M. Maeijer bij het arrest GMD/Van Bekkum (NJ 1989, 752): “Het gaat 
derhalve om een op het ongeschreven recht gebaseerd, thans uitdrukkelijk erkend subjectief recht dat 
gerangschikt kan worden onder de persoonlijkheidsrechten”. Vgl. de annotatie van Alkema bij het arrest 
van het Europees Hof voor de Rechten van de mens van 7 juli 1989 inzake Gaskin/Verenigd Koninkrijk 
(NJ 1991, 659). Alkema verstaat het arrest GMD/Van Bekkum als volgt: “De conclusie is m.i. dat er 
inzagerechten zijn, die met het belang van (relatieve) openbaarheid van informatie hebben te maken en 
inzagerechten die uitsluitend op privacy kunnen worden gebaseerd. Inzagerechten kunnen aldus van “kleur 
verschieten”, al naar gelang de intentie van degene die een op hem betrekking hebbend persoonsdossier wil 
inzien”. Deze benadering lijkt echter voorbij te gaan aan het fundamentele karakter van het inzagerecht. 
Zie in dit verband voorts HR 8 februari 1991, RvdW 1991, nr. 50 betreffende het recht om inlichtingen 
betreffende de kinderen van de niet met het gezag belaste ouder jegens de andere ouder en de 
corresponderende informatieplicht van de laatste. 
226 Zie het verdrag inzake de rechten van het kind, New York, 20 december 1989, Trb. 1995, 92 en de 
Goedkeuringswet, Stb. 1994, 862. 
227 Zie arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens van 7 juli 1989, NJ 1991, 659. Deze 
uitspraak betreft het recht op inzage in het dossier van de Liverpool City Council inzake de 
ondertoezichtsstelling van Gaskin als kind na de dood van diens moeder. De kernoverweging van het Hof 
luidt als volgt: “In the Court’s opinion, persons in the situation of the applicant have a vital interest, 
protected by the Convention, in receiving the information necessary to know and to understand their 
childhood and early development. On the other hand, it must be borne in mind that confidentiality of 
public records is of importance for receiving objective and reliable information, and that such 
confidentiality can also be necessary for the protection of third persons. Dit recht op inzage/kennisneming 
kan derhalve worden beperkt, echter slechts binnen de marges van art. 8 EVRM. Weliswaar heeft dit arrest 
geen betrekking op de beschikbaarheid van afstammingsinformatie, inzet van de procedure is echter 
evenzeer de reconstructie van de persoonlijke levensgeschiedenis. 
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Het Europees Hof relateert het recht op inzage/kennisneming in het arrest-Gaskin uitdrukkelijk 
aan art. 8 EVRM, in overeenstemming met de breed gedragen opvatting dat het recht op inzage 
een privacy-recht is. De Hoge Raad kiest daarentegen voor een andere koers, uitgaande van een 
restrictieve (traditionele) interpretatie van het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer228. Met de formulering van een algemeen persoonlijkheidsrecht als aanvullende 
grondslag van het inzagerecht dreigt de Hoge Raad afstand te nemen van de rechtsontwikkeling 
in internationaal verband229. Het probleem is bovendien, dat in de benadering van de Hoge Raad, 
de werkingssfeer van de beide privacy-grondrechten, de artt. 8 EVRM en 10 Grw., uiteen gaan 
lopen230 zonder dat daartoe een directe noodzaak bestaat231. 

                                                      
228 Zie de motiverende passage in de conclusie van A.G.-Koopmans bij het arrest-Valkenhorst: “Het 
persoonlijkheidsrecht wordt noch in het EVRM noch in de Nederlandse grondwet met zoveel woorden 
erkend. Ik zou echter geneigd zijn te menen dat dit recht een van de onuitgesproken uitgangspunten vormt 
van onze rechtsorde. Bepalingen als 1:1 lid 1 BW, art. 1 Grw., art. 2 lid 1 en art. 4 lid 1 EVRM zijn zonder 
dit uitgangspunt niet te begrijpen. Verg. ook Asser-De Ruiter-Moltmaker (14e dr. 1992) no. 21 en no. 30. 
Ook de gedachte van de autonomie van het individu, die aan een groot deel van ons vermogensrecht ten 
grondslag ligt, steunt op het bestaan van een persoonlijkheidsrecht. Met de Duitse constitutionele rechter 
meen ik dat het recht op de eigen identiteit deel uitmaakt van dat persoonlijkheidsrecht, en dat kennis van 
de eigen afstamming onontbeerlijk is voor kennis van die identiteit. Het kind dat kennis van gegevens 
omtrent de afstamming eist, oefent derhalve een grondrecht uit” (nr. 15.307). Zie voorts m.b.t. de 
gevoeligheid van de afstammingsinformatie HR 15 september 1989, RvdW 1989, nr. 206, betreffende een 
bevel tot doorhaling van kantmeldingen op geboorteakten van minderjarigen wier vader transsexueel is en 
voor 1 september 1987 (wijz. art. 26 Besluit Burgerlijke Stand) voornaamswijziging heeft gekregen. Zie de 
volgende passage: “Voor degene wiens ouder van geslacht is veranderd, is dat een diep ingrijpende 
gebeurtenis die behoort tot zijn privé-leven, op eerbiediging waarvan een ieder ingevolge art. 8, eerste lid 
EVRM recht heeft. (...) Daarom had voor het hof uitgangspunt behoren te zijn dat de kantmeldingen 
waartegen verzoekster in het geding opkomt, nu daaruit blijkt of kan blijken dat een ouder van de door 
haar vertegenwoordigde kinderen van geslacht is veranderd, een niet gerechtvaardigde inmenging vormen 
op het privé-leven van die kinderen en dus inbreuk maken op het hun door art. 8, lid 1 EVRM 
gewaarborgde recht” (r.o. 3.5.). 
229 Zie ook het Europees Dataverdrag 1981 en de nieuwe EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. 
Beide verdragen zijn uitdrukkelijk gerelateerd aan art. 8 EVRM. 
230 Vgl. ook het probleem van de doorwerking van grondrechten in horizontale verhoudingen. 
231 Zie in dit verband de uitspraak van de Registratiekamer van 12 september 1994, nr. 94.E.152.1. Op 
verzoek van de Stichting FIOM heeft de Kamer in het verlengde van het arrest van de Hoge Raad inzake 
Valkenhorst een standpunt bepaald omtrent de reikwijdte van de informatieplicht aan het natuurlijke kind. 
Anders dan de Hoge Raad past de Kamer de WPR toe, immers kwalificeert de dossierverzameling van de 
Fiom als een persoonsregistratie in de zin van art. 1 WPR. De rechtmatigheid van de gegevensverstrekking 
aan het kind wordt derhalve beoordeeld op basis van art. 11 WPR, in het bijzonder in de sleutel van de 
geheimhoudingsplicht van de instelling (art. 11, derde lid). Deze insteek heeft tot gevolg, dat de 
zeggenschap van de moeder inzake de verstrekking van afstammingsgegevens aan haar kind in samenhang 
met de geheimhoudingsplicht van de instelling tot uitgangspunt worden genomen. Door de (verplichte) 
informatieverstrekking aan het kind als “uitzondering” te behandelen, tendeert deze benadering naar een te 
grote restrictie in relatie tot het, mijns inziens prevalerende informatiebelang van het kind. Een andere 
benadering is aangewezen, met name door rechtstreeks doorwerking te geven aan de door de Hoge Raad 
geformuleerde rechtsplicht tot gegevensverstrekking, zijnde het voldoen aan een ex art. 11, eerste lid, WPR 
en aldus de geheimhoudingsplicht terzijde te laten. Dit temeer, omdat de (aan wijziging door tijdsverloop 
onderhevige) geheimhoudingsplicht van de instelling noch berust op een wettelijke grondslag, noch 
voortvloeit uit een ambt in de zin van art. 11, derde lid. Zie inzake het belang van het kind ook het 
hiervoor genoemde arrest Gaskin van het Europees Hof (vital interest), een uitspraak die niet in het 
standpunt van de Registratiekamer is verdisconteerd. Evenzeer is genegeerd het Verdrag inzake de rechten 
van het kind (Trb. 1990, 170) en de geest van het arrest-Valkenhorst. Vgl. de beschikking van de Pres. Rb. 
Den Bosch van 18 oktober 1994, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, nr. 2/1995, op een vordering in kort 
geding van de Stichting Afstammingskinderen tegen de Stichting FIOM, om alle afstammingsgegevens aan 
de kinderen van wie het dossier onder haar berust te verstrekken. Hierbij neemt de president het advies van 
de Registratiekamer in zijn oordeel tot uitgangspunt. 
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4.3.2 Jurisprudentie Afdeling rechtspraak Raad van State 
De (Vz.) Afdeling rechtspraak heeft op basis van de Wet Arob een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de jurisprudentiële ontwikkeling van privacy-rechten. 
In de periode voor de inwerkingtreding van de WPR was met name de uitspraak inzake 
Leenderts/minister van Defensie van 11 augustus 1981 van belang232. Centraal hierin stond de 
Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer ingeschrevenen voor de dienstplicht, 
vastgesteld door de minister van Defensie op basis van de Aanwijzingen van 1975. Omtrent de 
rechtswerking van deze ministeriële beschikking oordeelde de Afdeling als volgt: “Nu de 
beschikking – zij het onder bepaalde voorwaarden – rechtens aanspraak op informatie geeft is 
een besluit daaromtrent door de minister van Defensie – onder wiens verantwoordelijkheid de 
desbetreffende geautomatiseerde administratie wordt gebruikt – gericht op rechtsgevolg”. Op zijn 
verzoek om inzage had betrokkene geen reactie ontvangen. De in het verlengde hiervan 
aangenomen fictieve weigering wordt derhalve vernietigd wegens strijd met het 
motiveringsbeginsel233. 

De invoering door de Wob in 1980 van een breed geformuleerd informatierecht impliceerde 
tevens de introductie van een aanspraak op inzage in de eigen persoonsgegevens, voor zover 
onder berusting van een overheidsorgaan. Doordat de Afdeling rechtspraak de weigering van een 
bestuursorgaan tot gegevensverstrekking als beschikking aanmerkte, was deze aanspraak tevens in 
rechte afdwingbaar geworden. Dit inzagerecht betrof ook gevoelige sectoren, zoals de politie234. 
Na de inwerkingtreding van de WPR heeft de Wob wat het inzagerecht van de geregistreerde 
betreft, een complementaire functie ten opzichte van deze regeling behouden. 

Het belang van dit aanvullende inzagerecht is nog eens bevestigd in de uitspraken Van Baggum 
en Valkenier tegen de minister van Binnenlandse Zaken, elk van 16 juni 1994235. Beide zaken 
hadden betrekking op het inzagerecht in ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (WIV) door de BVD aangehouden gegevensbestanden. De WPR is hierop 
niet van toepassing (art. 2, derde lid, sub a). De op de WIV gebaseerde Privacyregeling BVD 
ontzegt de betrokkene een recht op informatie omtrent opneming in de gegevensverzameling en 
kennisneming van hetgeen is vastgelegd. De Afdeling toetst deze regeling aan de artt. 8 en 13 

                                                      
232 Uitspraak van 11 augustus 1981, Gemeentestem 6702, p. 120. Zie sinds de inwerkingtreding van de 
WPR de artt. 21 en 26 van deze wet. 
233 Vgl. de Hoge Raad in het hiervoor behandelde arrest GMD/Van Bekkum. In het geding was onder 
meer de Inzageregeling van de GMD. Bij de formulering van de grondslag van het recht op inzage wordt 
hieraan echter nauwelijks betekenis toegekend. Vgl. r.o. 3.2.: “...en door medische instellingen in het leven 
geroepen privacy-regels” als een van de elementen die uitdrukking geven aan het bestaan van een 
inzagerecht. Het privacyreglement geldt derhalve naar het oordeel van de Hoge Raad niet als zelfstandige 
rechtsbron, maar als vastlegging van de uitkomst van een belangenafweging: “Verder dient ervan te worden 
uitgegaan dat aan een instelling als de GMD een zekere vrijheid toekomt om ter zake van het inzagerecht 
van de betrokkenen regels vast te stellen die enerzijds dit recht voldoende waarborgen en anderzijds 
rekening houden met de gerechtvaardigde belangen van de GMD en met de rechten en belangen van 
derden”. 
234 Vgl. de vernietiging van een weigeringsbesluit van de burgemeester van Hengelo van een verzoek tot 
afschrift van de stukken die over de persoon van de verzoeker bij de gemeentepolitie aanwezig waren in 
verband met eventuele betrokkenheid bij huwelijkszwendel, Afd. rechtspraak RvSt. van 30 september 1985, 
No. R03.83.0603. 
235 De dossiernummers zijn achtereenvolgens: R01.91.1588 en R01.91.0306. Zie ook NJCM-Bulletin 19-8 
(1994) p. 981 e.v. Zie voorts de brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer van 
27 juni 1994 betreffende de consequenties van deze twee uitspraken, TK 1993-1994, 22036, nr. 4. Zie 
voorts de door deze minister, namens diens ambgenoten van Algemene Zaken, van Defensie en van 
Justitie, aan de Tweede Kamer bij brief van 18 april 1995 toegezonden Nota met de eerder toegezegde 
analyse van de reikwijdte en consequenties van deze uitspraken (nr. 6). Zie ook overigens kamerstuk 22036 
m.b.t. de problematiek van het verzamelen, het verwijderen en het vernietigen van gegevens bij de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 



 

G.Overkleeft-Verburg 60 www.overkleeft-verburg.nl 

EVRM, nader geconcretiseerd in de jurisprudentie van het Europees Hof236, en concludeert tot 
onverenigbaarheid, resulterend in het buiten toepassing laten van de betreffende 
weigeringsgronden. Dit oordeel is gebaseerd op de volgende argumenten: de wettelijke 
taakomschrijving van de BVD spoort niet met art. 8 EVRM; om die reden is de Afdeling niet in 
staat om de rechtmatigheid van de weigering te beoordelen terwijl er overigens geen waarborgen 
voor betrokkene bestaan om het eventuele optreden van de BVD jegens zijn persoon te toetsen. 
In het verlengde van deze vaststelling wordt het informatieverzoek beoordeeld op basis van art. 
4, aanhef en onder b (oud) Wob, mede geïnterpreteerd in het licht van de genoemde 
grondrechten en de jurisprudentie van het Europees Hof, uitmondend in een vernietiging van de 
weigeringsbeschikking wegens motiveringsgebrek, met name door het ontbreken van een op het 
geval toegesneden redengeving. Met de Wob jo. de Awb als entree geeft de Afdeling derhalve wat 
het inzagerecht betreft, rechtstreeks toepassing aan de grondrechten in het EVRM alsmede 
doorwerking aan de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens237. 

Naast het inzagerecht heeft de jurisprudentie van de Afdeling vooral betrekking op het recht op 
privacy van de geregistreerde als relatieve weigeringsgrond, derhalve als factor in de wettelijk 
voorgeschreven belangenafweging. De uitspraak van de Voorzitter in de zaak B en W van 
Opmeer/dagelijks bestuur van het Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland geldt op 
dit punt nog steeds als richtinggevend238 De kwestie betrof de vraag of sprake was van een op de 
Wob gebaseerde informatieverplichting van het gasbedrijf, inzake het gasverbruik van nader aan 
te geven recreatiewoningen. Het gemeentebestuur meende deze gegevens nodig te hebben voor 
zijn handhavingsbeleid, met name om te kunnen bepalen welke bewoners het verbod op 
permanent verblijf in deze recreatieverblijven overtraden239. De Voorzitter volgde echter het 
standpunt van het gasbedrijf, dat deze informatie niet verstrekt mocht worden wegens strijd met 
het recht op privacy van betrokkenen: “Daarbij kan, naar Wij voorshands tevens menen, niet 
worden gesteld dat hij zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het 
belang, dat de bewoners van de betrokken recreatieverblijven hebben bij het beschermd blijven 
van dit gedeelte van hun persoonlijke levenssfeer – en derhalve bij het niet verstrekken van de 
gevraagde informatie – van groter gewicht is dan het belang dat met het verstrekken van de 
informatie is gediend.” 

Bovendien wordt het binnengemeentelijke informatieverkeer in deze uitspraak aan grenzen 
gebonden: “Wat betreft de stelling van verzoekers dat, indien sprake zou zijn van een 
gemeentelijk gasbedrijf, zij zonder meer over de verlangde informatie zouden kunnen beschikken, 
merken Wij ten slotte op dat, gelet op art. 10 Grw het geenszins bij voorbaat vaststaat dat het 

                                                      
236 Zie in het bijzonder de volgende arresten: Case of Klass and others, Arrest van 6 september 1978, Publ. 
ECHR, Series A, Vol. 28 (1979), Malone Case, Arrest van 2 augustus 1984, Publ. ECHR, Series A, Vol. 82 
(1984), tevens NJ 1988, 534 en de Leander Case van 26 maart 1987, Publ. ECHR, Series A, Vol. 116. 
237 Deze jurisprudentie vormt een uitdrukkelijke wijziging ten opzichte van de eerdere uitleg van de artt. 16 
en 17 WIV. Zie Afd. rechtspraak 24 november 1992, AB 1994, 343 (inzage in BVD-dossier door biograaf) 
en Afd. rechtspraak 24 november 1992, AB 1994, 344 (inzage BVD-dossier door betrokkene), beide met 
een uitvoerig gedocumenteerde noot van A.A.L. Beers. In deze beslissingen vormden de genoemde 
artikelen het uitgangspunt van oordeelsvorming. 
238 Vz. Afd. rechtspraak RvSt. van 18. december 1984, KG 1985, nr. 63. 
239 De mogelijkheid tot het voeren van een actief gemeentelijk beleid om permanente bewoning van 
recreatiewoonverblijven tegen te gaan, is ook thans nog een probleem. Op verzoek van het 
gemeentebestuur van Barneveld heeft de Registratiekamer bij brief van 27 maart 1995 (dossiernr. 94.V.140) 
min of meer gepreciseerd welke informatie hiertoe mag worden gebruikt. Voor dit doel komt in beginsel 
het (neven)gebruik van de volgende persoonsregistraties/persoonsgegevens in aanmerking: (a) de 
leerplichtregistratie, (b) registraties van diverse gemeentelijke belastingen, mits de gemeenteraad hiertoe 
specifiek ontheffing verleent, (c) informatie van de ziekenfondsen of een met name genoemde persoon al 
dan niet een huisarts in Barneveld heeft, (d) informatie van de Belastingdienst of een met name genoemde 
persoon al dan niet in de regio werkzaam is, (e) de Kentekenregistratie Veendam en (f) adresmutaties van 
PTT Post BV. Gegevensverstrekking door woningbouwverenigingen en bedrijfsverenigingen kan evenwel 
slechts rechtmatig met toestemming van de betrokkene plaatsvinden. 
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verzoekers in het door hen bedoelde geval vrij zou staan deze informatie voor het door hen 
gewenste doel te gebruiken.” 

Een andere ingang om een uitspraak van de Afdeling uit te lokken, is het verzoek om ontheffing 
van bepalingen in een ministeriële regeling en een daarop gevolgde weigeringsbeschikking. Bij 
uitspraak van 30 juni 1988 verklaarde de Voorzitter bij wege van voorlopige voorziening een 
artikel uit de Erkenningsregeling vrijwillige plaatsingen jeugdhulpverlening in relatie tot het JAC 
Twente en het JAC Deventer buiten toepassing240. Hierin werd bepaald, dat aan door de minister 
van WVC aan te wijzen ambtenaren alle inlichten zouden moeten worden verschaft en 
bescheiden worden getoond, noodzakelijk voor een juiste vervulling van hun taak. Volgens de 
toelichting zou op basis van deze bepaling tevens inzage moeten worden verleend in de 
afzonderlijke hulpverleningsdossiers. De Voorzitter oordeelde hieromtrent als volgt: “Naar Wij 
menen betekent de inzage door ambtenaren in dossiers van individuele cliënten een inbreuk op 
de persoonlijke levenssfeer van die cliënten. Aangezien de erkenningsregeling niet bij of 
krachtens de wet is vastgesteld zijn Wij van oordeel dat het bepaalde in art. 24 eerste lid 
Erkenningsregeling zich niet verdraagt met art. 10 eerste lid Grw op grond waarvan een ieder 
behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht heeft op eerbiediging van zijn 
persoonlijke levenssfeer”241. 

Deze uitspraak is van blijvende betekenis, immers kwalificeert het vereiste van een wettelijke 
informatieverplichting als rechtvaardigingsgrond voor gegevensverstrekking aan derden ingevolge 
art. 11, eerste lid, WPR. 
Wil derhalve deze rechtvaardigingsgrond voor derdenverstrekking ingeroepen kunnen worden, 
dan moet de informatieverplichting herleidbaar zijn tot een formeelwettelijke grondslag. Omdat 
de beperkingsclausule in art. 8 EVRM, tweede lid, de beperkingsbevoegdheid van dit grondrecht 
aan nadere materiële eisen bindt, moet een wettelijke grondslag om als rechtmatig te worden 
gekwalificeerd, cumulatief, zowel aan de eisen van art. 10 Grw. als aan die van art. 8 EVRM 
voldoen242. 

4.3.3 Lagere rechtspraak 
Sinds het eind van de jaren zeventig zijn privacyrechten in de lagere rechtspraak erkend. Soms is 
het als zodanig geformuleerde recht op persoonlijke levenssfeer niet van een nadere grondslag 
voorzien243. In andere gevallen geschiedt de beoordeling op privacy-aspecten door de gewone 
rechter primair in de context van de goede trouw/redelijkheid en billijkheid244, goed 
werkgeverschap (art. 1638z BW)245 en onrechtmatige daad246. Soms is sprake van een aanhalen 
van grondrechten247, in veel gevallen ook niet248. Wat de horizontale werking van de privacy-
                                                      
240 Vz. Afdeling rechtspraak RvSt van 30 juni 1988, AB 1989, 438 betreffende Stichting Jongeren Advies 
Centrum Twente en Deventer/de minister van WVC. 
241 Zie hieromtrent het wetsvoorstel tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht, TK 1993-1994, 
23700, nrs. 1-3 (Derde tranche), met name de voorgestelde regeling van de subsidieverlening en de 
handhaving. 
242 Een belangrijk probleem bij de toepassing van art. 11, eerste lid, WPR is de inpassing van wettelijke 
informatiebevoegdheden. Met name de door het privaatrecht geregelde rechtsbetrekkingen zijn anders 
gestructureerd. Vgl. de werking van het legaliteitsbeginsel voor de overheid: geen bevoegdheid zonder 
wettelijke grondslag, met het uitgangspunt van het privaatrecht: handelingsbevoegdheid tenzij bij wet 
verboden. Op dit aspect wordt in het vervolg van deze studie nog nader ingegaan. 
243 Vgl. Pres. Rb. Haarlem van 17 juli 1981, NJ 1982, 277. 
244 Vgl. arrest Hof Arnhem van 11 november 1985, NJ 1987, 994 (ABN/Italiaander). 
245 Vgl. het arrest van het Hof Den Bosch van 2 juli 1986, NJ 1987, 451 (Koma) en het vonnis van de Pres. 
Rb. Amsterdam van 14 december 1989, KG 1990, nr. 33 (meetgegevens Telecom). 
246 Hof Amsterdam van 16 mei 1991, Computerrecht 1991/4, p. 210 e.v. (Rabobank Woerden/BKR tegen 
C. en B.). In deze gevallen wordt de weigering van inzage of correctie maatschappelijk onzorgvuldig geacht 
en dus als onrechtmatige daad gekwalificeerd. 
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grondrechten betreft concludeert Verhey terecht, dat de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in de jurisprudentie doorgaans tot uiting komt als een belangrijke waarde waarvan de 
rechter de invloed laat gelden bij de interpretatie van privaatrechtelijke regels of begrippen, dan 
wel dat de persoonlijke levenssfeer als rechtsbelang door de rechter bij de afweging van belangen 
mede wordt verdisconteerd249. In die zin krijgt het recht op privacy in de toepassing door de 
gewone rechter een civielrechtelijke inkleuring. 

4.3.4 Ambtenarenrechtspraak 
In de literatuur hebben de uitspraken van het Ambtenarengerecht Amsterdam en de Centrale 
Raad van Beroep inzake de zgn. Ohra-zaak veel aandacht gekregen. 
De feiten waren aldus. Het gemeentebestuur van Amsterdam sloot in 1987 een collectieve 
ziekteverzekering af met Ohra en verplichtte haar ambtenaren via een wijziging van het 
ambtenarenreglement om van deze voorziening gebruik te maken. Om al met de voorbereidingen 
te kunnen beginnen, met name het opsporen van “dubbelverzekeringen” ontving Ohra van de 
gemeente een tape met persoonsgegevens over de doelgroep. Het betreffende raadsbesluit werd 
echter geschorst. In het verlengde hiervan werd het collectief contract met Ohra ontbonden. De 
tape werd geretourneerd en de verstrekte gegevens uit de Ohra-bestanden verwijderd. Parallel 
hieraan werd door een groep ambtenaren een procedure aangespannen tegen het 
gemeentebestuur van Amsterdam wegens onrechtmatige gegevensverstrekking, want in strijd met 
de geldende Privacyverordening 1986. De inzet was mede gericht op de toekenning van een 
vergoeding voor geleden immateriële schade. De onrechtmatigheid bestond uit een nalaten de 
betreffende persoonsregistratie overeenkomstig de gemeentelijke privacyverordening te 
reglementeren en in te doen schrijven in het daartoe ingerichte openbaar register. Bovendien was, 
anders dan voorgeschreven, de Registratiecommissie niet voorafgaande aan de feitelijke 
informatieverstrekking gehoord. 

In totaal zijn vier procedures gevoerd. Twee vragen stonden hierin centraal. De eerste betrof de 
bevoegdheid van de ambtenarenrechter. Was de Privacyverordening wel aan te merken als een 
regeling van materieel ambtenarenrecht? Het Ambtenarengerecht meende van niet en verwees 
klagers op grond van de Wet Arob naar de Afdeling rechtspraak250. De Centrale Raad van Beroep 
besloot in de lijn van eerdere jurisprudentie echter anders met als overweging: “Bepalend voor de 
beantwoording van de vraag of een besluit een ambtenaar als zodanig in zijn belangen treft, is 
dan ook niet of dat besluit steunt op een regeling die ook buiten de ambtenaarsrechtelijke 
verhouding toepassing kan vinden, doch of dat besluit in het kader van de tussen ambtenaar en 
overheid bestaande rechtsbetrekking is of geacht kan worden te zijn gegeven”251. 

                                                                                                                                                        
247 Pres. Rb. Roermond van 12 september 1985, Computerrecht 1985/7, p. 54 e.v. (Koma). 
248 Zie de uitgebreide behandeling van de jurisprudentie bij L.F.M. Verhey, Horizontale werking van 
grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, Zwolle 1992, p. 231 e.v. Zie tevens D.W.F. 
Verkade, De ontwikkeling van bescherming van persoonsgegevens in de rechtspraak in de bundel 
Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 79 e.v. alsmede van dezelfde auteur de zeer 
volledige en uitvoerige jurisprudentie-overzichten in het handboek (losbl.) Wet persoonsregistraties, 
Leidraad voor de praktijk. 
249 Verhey a.w. p. 302. 
250 Ambtenarengerecht Amsterdam van 28 juli 1989, TAR 1989, 205. 
251 CRvB van 16 juli 1991, TAR 1991, 170. Vgl. ook de uitspraak van het Ambtenarengerecht Arnhem van 
16 mei 1991, TAR 1991, nr. 192, betreffende de verwijdering van een rapport uit een personeelsdossier van 
een politiefunctionaris. Ook in dit geval werd geprocedeerd op grond van de Ambtenarenwet, onder 
toepassing van de WPR. Hiermee werd stilzwijgend voorbij gegaan aan art. 34 WPR, een bijzondere 
rechtsgang voor geschillen inzake inzage en correctie bij de civiele rechter. 
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Vervolgens kwam, opnieuw in twee instanties, de schadekwestie aan de orde, uitmondend in een 
arrest van de CRvB waarin het gemeentebestuur werd veroordeeld tot het betalen van een 
vergoeding wegens geleden immateriële schade van f. 150,- per persoon252. 

Hoewel de toegekende schadevergoeding een noviteit is en derhalve opmerkenswaard, ligt de 
betekenis van deze procedure met name in de constatering van de CRvB, als ambtenarenrechter 
bevoegd te zijn om uitspraak te doen in privacykwesties. Deze materiële taakopvatting heeft 
consequenties voor de handhaving van de WPR. Op basis van de jurisprudentie van de CRvB 
kan worden aangenomen, dat privacygeschillen op basis van de WPR die een persoon in zijn 
ambtenarenrechtelijke verhouding raken, bij de ambtenarenrechter moeten worden aangebracht 
in plaats van bij de civiele rechter zoals de WPR voorschrijft253. 

4.4 Tussenconclusie 
Uit het voorgaande blijkt, dat door nieuwe voorzieningen, neveneffecten van primair om andere 
redenen ingevoerde wetgeving en het in de rechtspraak benutten van de aan het bestaande 
rechtsstelsel inherente flexibiliteit, in de periode voorafgaande aan de invoering van de WPR in 
1989 gaandeweg materieel steeds meer rechtsbescherming tegen privacy-aantasting door 
gegevensverwerking werd geboden. 

Harmonisatie door anticipatie op de in uitzicht gestelde Wet persoonsregistraties heeft wel 
plaatsgevonden, maar minder dan had gekund. In de eerste fase van het regelingsproces, volgend 
op het Interimrapport-Koopmans was er nog geen wetsvoorstel waarop men zich bij 
(zelf)regulering kon richten. Toen dat er wel lag in de vorm van een in het Eindrapport-
Koopmans opgenomen voorontwerp en het wetsontwerp WPR van 1981, is dit als model 
overgenomen door een deel van de provincies en gemeenten, maar werd overigens veelal het 
systeem van de Aanwijzingen 1975 gevolgd. Toen in 1985 met de uiteindelijke WPR een nieuwe 
systematiek werd geïntroduceerd, was de daaraan voorafgaande fase van (zelf)regulering al min of 
meer voltooid. Bovendien heeft de geleidelijk tanende geloofwaardigheid van dit wetsproject 
door de lange tijdsduur ervan belemmerend gewerkt op de (anticiperende) reflexwerking naar 
specifieke rechtsgebieden. 

4.5 Continuïteit in specifieke rechtsvorming na 1 juli 1989 
Bij de inwerkingtreding van de WPR in 1989 is dit geheel van sectorspecifieke regelingen en op 
rechterlijke uitspraken gebaseerde voorzieningen in belangrijke mate gecontinueerd. Sanering in 
het perspectief van de nieuwe wet heeft slechts beperkt plaatsgevonden. Zo zijn de Aanwijzingen 
van 1975 nog steeds niet ingetrokken en naar blijkt, een nog steeds gebruikte basis van privacy-
reglementering. Dit terwijl het houderschap in de Aanwijzingen een andere invulling kent dan in 
de WPR het geval is254. De aansluitingsproblematiek van de WPR op bestaande privacy-
voorzieningen heeft in het uiteindelijke wetgevingsproces dan ook nauwelijks aandacht gekregen. 

Het gevolg hiervan is geweest, dat de WPR als algemene wet, dwingendrechtelijk van aard en met 
een brede werkingssfeer, slechts beperkt de daaraan toegedachte koepel- en integratiefunctie kan 
vervullen, maar de facto moet “concurreren” c.q. leven met specifieke, eerder ingeburgerde 
voorzieningen. De combinatie van een algemene wet en hiermee niet steeds geharmoniseerde 

                                                      
252 Zie Ambtenarengerecht Amsterdam van 4 februari 1992, TAR 1992, 83 en CRvB van 21 oktober 1993, 
TAR 1993, 249. 
253 Dit is theorie. Ik verwacht niet dat de civiele rechter zich in een vergelijkbare casus onbevoegd zal 
achten. Vgl. ook het bijzondere karakter van de procedures ex art. 34 WPR (verzoekschriftprocedure, geen 
verplichte procesvertegenwoordiging). 
254 De Aanwijzingen maken onderscheid tussen het bevoegd gezag, als regel de minister, en het 
houderschap, dat op ambtelijk niveau als verantwoordelijke beheerder wordt ingevuld. In de WPR is als 
houder in de overheidssector het bestuursorgaan aan te merken, i.c. de minister. Zie hierover hoofdstuk 11. 
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sectorregelingen, komt de rechtszekerheid en daarmede de legitimiteit van de privacy-wetgeving 
niet ten goede255. 

4.5.1 Regelingscomplexen en clustering van privacy-
jurisprudentie 
Afgezien van de jurisprudentie inzake de toepassing van de WPR en de doorwerking van de 
grondrechten in uiteenlopende situaties, is de rechterlijke oordeelsvorming geconcentreerd op de 
toepassing van een beperkt aantal regelingen van uiteenlopende aard. Om die reden zijn meerdere 
rechterlijke instanties bij de concretisering van het recht op privacy betrokken, elk vanuit een 
specifieke invalshoek. Niet alleen de civiele rechter heeft hierin een belangrijke stem, maar ook de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de rechtbanken als administratieve rechter 
en de Centrale Raad van Beroep. Daarnaast moeten hier nog de Registratiekamer en de Nationale 
ombudsman worden genoemd. 

Tot deze centrale regelingen zijn te rekenen: 

a. De Wet openbaarheid van bestuur 
Deze regeling is hiervoor al uitvoerig aan de orde gekomen. De specifieke privacykwesties op 
basis van de Wob hebben betrekking op de volgende aspecten. 

De Wob biedt de geregistreerde in relatie tot diens rechtspositie in de WPR, een aanvullend 
inzagerecht voor zover informatie is neergelegd in bij overheidsorganen beschikbare 
documenten. Als zodanig worden begrepen schriftelijke stukken of ander materiaal dat gegevens 
bevat (art. 1, sub a). Het informatieverzoek moet betrekking hebben op een – ruim te 
interpreteren – bestuurlijke aangelegenheid (art. 1, sub b)256. 

Kan de geregistreerde ingevolge de WPR aanspraak op inzage doen gelden, dan is de Wob niet 
van toepassing, immers geldt de WPR als hieraan derogerende bijzondere regeling. Is dat echter 
niet het geval, dan kan als grondslag van gewenste inzage alsnog de Wob worden ingeroepen, een 
mogelijkheid die zich vooral voordoet bij inzage in bescheiden en dossiers in niet-systematisch 
aangelegde handmatige gegevensverzamelingen257. 

Derden kunnen met een beroep op de Wob in beginsel aanspraak doen gelden op bij 
overheidsorganen voorhanden persoonsinformatie. In dit verband geldt de Wob voor het 
overheidsorgaan in kwestie als wettelijke informatieverplichting258 in de zin van art. 11, eerste lid 
WPR. Dit betekent dat het (stringente) regime van derdenverstrekkingen in de WPR voor onder 
de Wob gebrachte overheidsorganen259 is doorbroken door het informatieregime op basis van de 

                                                      
255 Vgl. ook de Aanwijzingen voor de regelgeving van 1992. Aanwijzing 49 luidt als volgt: “In bijzondere 
wetten wordt alleen afgeweken van algemene wetten, indien dit noodzakelijk is. Een afwijking wordt in de 
memorie van toelichting bij de bijzondere wet gemotiveerd”. In de toelichting op deze aanwijzing worden 
vele algemene wetten genoemd. De WPR behoort daar niet toe. Het ligt voor de hand om de WPR in de 
toelichting op deze aanwijzing alsnog als zodanig te kwalificeren. 
256 Daaronder wordt ingevolge art. 1 sub b Wob begrepen: “een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan”. 
257 De Registratiekamer acht zich niet bevoegd om het geven van inzage op grond van de Wob in een 
persoonsdossier, dat deel uitmaakt van een WPR-persoonsregistratie, te beoordelen. Zie de brief van 20 
december 1994, kenmerk 94.B.053.01. Dit standpunt is voor kritiek vatbaar, gaat er immers aan voorbij, dat 
de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking primair is te beoordelen op basis van art. 11, eerste lid, 
WPR. 
258 In de jurisprudentie is aanvaard, dat de Wob tevens kan worden aangemerkt als legitieme 
beperkingsgrondslag in relatie tot art. 8 EVRM. Zie HR 23 mei 1986, AB 1986, 406 (inbreng Fiod-p.-v. in 
alimentatieprocedure). 
259 Zie art. 1a Wob jo. het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535), het Besluit 
Nederlands bureau brandweerexamens (Stb. 1994, 151), het Besluit i.v.m. de Organisatiewet Kadaster (Stb. 
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Wob. De beoordeling inzake de toelaatbaarheid van de gegevensverstrekking aan derden over 
personen, vindt derhalve bij toepassing van de Wob plaats overeenkomstig deze wet260. Om deze 
reden relativeert de Wob de betekenis van art. 18, derde lid WPR, de bijzondere voorziening voor 
gegevensverstrekking in de overheidssector. De Wob is immers ook van toepassing op 
informatieverkeer tussen overheidsorganen onderling. De registratiehouder komt bij een 
voorliggende informatieverplichting aan deze geclausuleerde bevoegdheid ex art. 18, derde lid, 
WPR niet toe. Het verschil in toepassing van beide regimes is niet zozeer de uitkomst, alswel het 
door de Wob “uitbannen” van de door art. 18, derde lid, WPR aan het betreffende 
overheidsorgaan gelaten beleidsmarge, inherent aan de in deze bepaling toegekende 
verstrekkingsbevoegdheid261. Informatieverplichting prevaleert immers boven 
informatiebevoegdheid. 

Het overheidsorgaan laat de gevraagde informatieverstrekking ingevolge art. 10 Wob echter 
achterwege, (onder meer) voor zover een gevraagde derdenverstrekking qua belang niet opweegt 
tegen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde (tweede lid, sub e). 
De Wob verplicht derhalve tot een voorafgaande belangenafweging in concreto, waarin het 
privacy-belang in relatie tot het met de gegevensverstrekking beoogde belang uitdrukkelijk aan de 
orde komt262. Inmiddels geldt het voorafgaand betrekken van de geregistreerde bij deze 

                                                                                                                                                        
1994, 303), het Wijzigingsbesluit (Stb. 1994, 468) en het Verzamelbesluit sociale werkvoorziening (1994, 
579). 
260 Zie Vz. Afdeling rechtspraak RvSt. van 5 augustus 1993, KG 1993, 333 (X/B en W van Rijswijk). In het 
geding was de weigering van het gemeentebestuur om, in verband met de verhaalsplicht ex ABW, 
verzoeker afschriften te verstrekken van alle documenten betreffende de bijstandsuitkering van diens 
gewezen echtgenote. Het gemeentebestuur beriep zich hierbij op de WPR. Deze zou als lex specialis ten 
opzichte van de Wob hebben te gelden. De Voorzitter oordeelde als volgt: “In tegenstelling tot 
verweerders zijn Wij van oordeel dat art. 11, eerste lid, WPR de toepasselijkheid van de WOB niet uitsluit. 
Anders dan verweerders kennelijk menen kan uit de toelichting op de WOB niet worden afgeleid dat de 
WPR op het punt van gegevensverstrekking aan een derde zou dienen te prevaleren boven de WOB in die 
zin dat bij toepasselijkheid van de WPR toetsing aan de WOB niet meer in aanmerking kan komen. Voorts 
kan uit de parlementaire geschiedenis van de WPR niet worden afgeleid dat waar art. 11, eerste lid, van 
deze wet spreekt over wettelijk voorschrift daarmee in ieder geval niet de WOB is bedoeld”. Deze 
uitspraak was te verwachten. Zie ook: G. Overkleeft-Verburg, Het Wetsontwerp persoonsregistraties en 
verdere wetgeving met een privacy-regime in het tijdschrift Informatie van mei 1986 (speciaal nummer), p. 
378 en 379 alsmede van dezelfde auteur: Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de 
overheid, Tilburg 1988, p. 48 e.v. Zie ook A.A.L. Beers, Informatierechten van Wet persoonsregistraties en 
Wet openbaarheid van bestuur vergeleken in Gemeentestem No. 6899, p. 201 e.v. 
261 In het licht van deze benadering is de passage in de MvT p. 144 bij het wetsvoorstel Derde tranche 
Algemene wet bestuursrecht, TK 1993-1994, 23700, nrs. 1-3, niet begrijpelijk. Hierin lijkt te worden 
uitgegaan van een cumulatieve toepassing van een informatieverplichting in de zin van het voorgestelde art. 
5.1.7 en de verstrekkingsbevoegdheid ex art. 18, derde lid WPR. 
262 Beers benadrukt bij voortduring, dat bij deze afweging het bijzondere belang van de verzoeker geen rol 
mag spelen. Hij kwalificeert een dergelijke invulling van de belangenafweging als een verkeerde 
wetstoepassing. Het privacybelang zou derhalve slechts mogen worden afgewogen tegenover het algemene 
belang van kennisneming door een ieder. Zie: A.A.L. Beers, Wet openbaarheid van bestuur, in de bundel 
Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 47. Beers overspant met dit standpunt de 
strekking van de Wob. Een zinvolle belangenafweging, zoals bedoeld door art. 10 Wob, en zeker een 
waarbij de persoonlijke levenssfeer als afwegingsfactor is betrokken, is niet mogelijk zonder een partiële 
verbijzondering van het bij openbaarmaking betrokken belang. Het algemene informatiebelang is dan als 
afwegingsfactor te abstract en moet derhalve worden aangevuld met het geconcretiseerde belang van de 
verzoeker. Mijns inziens verplicht art. 8 EVRM ook tot een dergelijke, nader aangeklede belangenafweging. 
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bestuursbeslissing als vereiste van behoorlijk bestuur263. Zie de verplichting daartoe in de artt. 4:7 
en 4:8 Awb, zij het voorzien van uitzonderingen in de artt. 4:11 en 4:12264. 

Bij de belangenafweging op basis van de Wob moeten, zoals blijkt uit de hiervoor weergegeven 
jurisprudentie, de grondrechten uitdrukkelijk worden verdisconteerd265. Soms wordt de 
toepassing van de Wob, met name als het gaat om de doorwerking van het privacybelang, 
gekleurd door aan verwante regelingen ten grondslag liggende beginselen. Dit geldt met name 
voor beslissingen inzake de verstrekking van strafrechtelijke informatie. In zo’n geval wordt het 
beoordelingsperspectief nader ingevuld op basis van de aan de Wet justitiële documentatie en de 
Wet politieregisters ten grondslag liggende uitgangspunten266. Lijkt in zo’n geval sprake van als 
zodanig toe te juichen harmonisatie in wetstoepassing, niettemin blijven er accentverschillen, 
resultaat van de uiteenlopende doelstellingen van de openbaarheids- en de privacywetgeving. 

b. Algemene wet bestuursrecht jo. de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur 
De op 1 januari 1994 in werking getreden Awb is om meerdere redenen van belang voor de 
privacybescherming. Allereerst als grondslag van rechtsbescherming inzake besluiten van 

                                                      
263 Zie de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak. Vgl. omtrent de actieve mededelingsplicht aan 
betrokkene nog de uitspraken van de Nationale ombudsman, No 28 februari 1992, AB 1992, 333 en No 7 
oktober 1993, AB 1994, 21. 
264 Vgl. HR 12 februari 1993, NJ 1993, 599, (terugvordering bijstand; bij derden ingewonnen informatie 
zonder hieromtrent betrokkene in te lichten). Hoewel de Hoge Raad art. 84d lid 3 ABW (oud) als 
instructienorm kwalificeert, kan een nalaten de betrokkene te informeren onder omstandigheden een 
grondrechtsinbreuk impliceren: “Onder bijzondere omstandigheden kan het inwinnen van zulke 
inlichtingen immers wèl inbreuk op het in art. 8 EVRM beschermde recht opleveren en wanneer hij vooraf 
van het voornemen van de overheid in kennis wordt gesteld, kan betrokkene de overheid op deze 
bijzondere omstandigheden wijzen, opdat zij in staat is de ingevolge het tweede lid van art. 8 vereiste 
afweging te maken en te bezien of het vragen van inlichtingen niettemin “noodzakelijk” (in de zin van deze 
bepaling) kan worden geoordeeld. Niet-naleving van meerbedoelde verplichting kan daarom onder 
bijzondere omstandigheden jegens betrokkene onrechtmatig zijn; zulks echter enkel onder zodanige (door 
betrokkene te stellen en, zonodig, aannemelijk te maken) omstandigheden dat het oordeel is gewettigd dat, 
zou de overheid deze hebben gekend, zij zich van het geven van uitvoering aan haar voornemen tot het 
inwinnen van inlichtingen had behoren te onthouden omdat dat inwinnen niet “noodzakelijk” in de zin van 
art. 8 lid 2 EVRM kan worden beschouwd.” 
265 Vgl. ook Vz. Afd. rechtspraak 13 december 1988, AB 1989, 308 (“stappende” burgemeesters). Hierin 
wordt het “public figure-criterium” in de privacy-aanspraken van betrokkenen verdisconteerd, parallel aan 
de bestaande jurisprudentie inzake de botsing van privacy en de vrijheid van meningsuiting. De 
kernoverweging luidt als volgt: “Hoewel zij in aanmerking nemen dat degene die een openbaar ambt 
bekleedt moet kunnen worden aangesproken op zijn gedragingen, zeker als die t.a.v. dat ambt en het 
vertrouwen van hen wier belangen hem zijn toevertrouwd, zouden kunnen schaden, achten wij niettemin 
geen gronden aanwezig voor een oordeel dat verweerder zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft 
kunnen stellen dat openbaarmaking van het rapport een dusdanige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer 
van beide burgemeesters zou betekenen dat het belang dat met het verstrekken van de informatie is 
gediend, hier in dit geval niet tegen opweegt.” 
266 Zie de uitspraak van de Vz. Afdeling rechtspraak van 5 maart 1990, KG 1990, 143 inzake de 
strafrechtelijke informatieverstrekking door het OM aan de KNVB op basis van de Wob (bestrijding 
voetbalvandalisme). De betreffende passage luidt als volgt: “Naar Ons oordeel dient de toepassing van 
genoemde artikelonderdelen te geschieden in het licht van de kennelijke bedoeling van de wetgever met 
betrekking tot de verstrekking van strafrechtelijke gegevens aan derden, zoals deze onder meer tot 
uitdrukking komt in de Wet JD en de parlementaire geschiedenis van de nog niet in werking getreden – en 
in dit verband ook door verzoeker gememoreerde – Wet op de politieregisters. Een en ander brengt met 
zich dat ter zake een grote terughoudendheid dient te worden betracht”. Vgl. eerdere uitspraken 
betreffende niet toegestane derdenverstrekking: Vz. Afd. rechtspraak van 4 maart 1986, AB 1986, 404 
(strafdossier t.b.v. verhaal schadeverzekeraar) en Vz. Afd. rechtspraak 4 maart 1986, AB 1986, 405 
(strafdossier t.b.v. GAK). 
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overheidsorganen, met name in verband met de toepassing van de Wob en andere 
bestuurswetten met een (partieel) informatie-regime. Zie de hoofdstukken 7 en 8 van de Awb. 

In het materiële deel van de Awb over de wijze van besluiten van overheidsorganen, zijn tevens 
informatiebepalingen opgenomen267. In algemene zin geldt de verplichting van het 
overheidsorgaan tot een adequate, op het te nemen besluit toegesneden gegevensverzameling (art. 
3:2)268. Tevens zijn te noemen de bepalingen betreffende het ter inzage leggen van aanvragen tot 
het nemen van een besluit (art. 3:11) en het ontwerp van een besluit (art. 3:21). In deze gevallen is 
een voorafgaande belangenafweging voorgeschreven overeenkomstig art. 10 Wob. Zie voorts de 
overeenkomstige bescherming van degenen die schriftelijke bedenkingen hebben ingebracht in de 
artt. 3:24 en 3:32. 

De bijzondere bepalingen over beschikkingen bevatten eveneens enkele belangrijke 
voorschriften. Zo verplicht de wet de aanvrager in art. 4:2 tot het verschaffen van de gegevens en 
bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de 
beschikking kan krijgen. Hier is echter tevens in een evenredigheidstoets voorzien. Art. 4:3 
bepaalt, dat de aanvrager de informatie kan weigeren, onder meer “voor zover het belang daarvan 
voor de beslissing van het bestuursorgaan niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer, met inbegrip van de bescherming van medische en psychologische 
onderzoeksresultaten”269. Uit een oogpunt van zorgvuldige gegevensverzameling zijn voorts de 
artt. 4:7 en 4:8 van belang270. Hierin is voorgeschreven de betrokkene voorafgaand aan de 
beslissing te horen, indien de door deze verstrekte informatie niet overeenstemt met de uit 
verificatie hiervan intern of extern verkregen gegevens. Deze bepaling heeft met name betrekking 
op het gebruik dat van de resultaten van koppelingen van uiteenlopende gegevensverzamelingen 
mag worden gemaakt alsook op het benutten van overige, van derden verkregen gegevens. Zie in 
dit verband ook het belangrijke onderzoeksrapport van de Nationale ombudsman van 7 
december 1992, betreffende de verificatie van inkomensgegevens bij de uitvoering van de Wet 
individuele huursubsidie271. Hierin is op art. 4:7 Awb geanticipeerd. 

Inmiddels ligt een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer tot uitbreiding van de Awb272. Deze Derde 
tranche bevat voorschriften inzake subsidieverlening, beleidsregels, handhaving alsmede mandaat 
en delegatie273. 

                                                      
267 Als zodanig zijn (op onderdelen) aan te merken de artt. 3:2, 3:4, 3:7, 3:8, 3:11, 3:12, 3:19, 3:20, 3:24, 3:32 
en 3:44 Awb betreffende besluiten alsmede de artt. 4:2 t/m 4:8 Awb betreffen beschikkingen. Zie voorts 
het beoogde “sanerende” effect van deze centrale bestuurswet. Vgl. art. 2:5 betreffende de (aanvullende) 
geheimhoudingsverplichting, ter vervanging van vergelijkbare regelingen in afzonderlijke bestuurswetten 
(harmonisatiewetgeving). Zie met betrekking tot de doorwerking van het grondrecht op eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer voorts het arrest inzake de Malusregeling van de CRvB van 15 februari 1995, 
SMA 1995, nr. 4, p. 245 e.v. met noot W.J.P.M. Fase. 
268 Deze bepaling legitimeert derhalve mede het informatiebelang van overheidsorganen in de zin van art. 
18, eerste en derde lid. 
269 Zie hieromtrent de uitspraak van de Afd. geschillen van bestuur RvSt van 22 juni 1993, AB 1994, 388, 
Heerhugowaard/Commissie Beroepszaken provincie Noord-Holland, betreffende art. 30 ABW, het vragen 
van inzage in bank- en giro-afschriften bij heronderzoeken. Het gemeentebestuur vroeg in alle gevallen 
inzage. De beroepscommissie daarentegen oordeelde daarentegen dat het belang van de verificatie van 
eerder verstrekte gegevens tegenover het privacy-belang van geval tot geval tegenover elkaar moeten 
worden afgewogen. De Afdeling oordeelt dat het vragen van inzage in bank- en giro-afschriften zich, 
ondanks de inbreuk op de privacy van de betrokkene, zich in beginsel verdraagt met de reikwijdte van art. 
30 ABW. Onder overneming van het standpunt van de beroepscommissie wordt het beroep verworpen. 
270 Zie de beperkingen in de artt. 4:11 en 4:12. Vgl. het hiervoor reeds genoemde arrest HR 12 februari 
1993, NJ 1993, 599 (terugvordering bijstand). 
271 No. 7 december 1992, AB 1993, 84. 
272 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht), TK 1993-
1994, 23700, nrs. 1-3. 
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Hiervoor zijn ook nog de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd als bron van 
privacyrechten. Als zodanig kan worden aangehaakt bij art. 3:4 Awb. Het in deze bepaling 
gecodificeerde evenredigheidsbeginsel verplicht in algemene zin tot afweging van alle bij een 
besluit betrokken belangen, met inbegrip van het privacybelang274. Voorts blijkt uit de 
jurisprudentie, dat onder omstandigheden algemene beginselen van behoorlijk bestuur ook 
overigens kunnen gelden als grondslag van privacyrechten. Zie ook de volgende passage in een 
arrest van de Centrale Raad van Beroep: “dat eisers gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit 
van de besluitvorming, waarvan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer een onderdeel 
vormt, door de geschetste onzorgvuldige gang van zaken een ernstige deuk heeft opgelopen”275. 
Met name het zorgvuldigheidsbeginsel lijkt hiervoor in aanmerking te komen. Overigens heeft de 
Awb dit beginsel in belangrijke mate via procedurevoorschriften gecodificeerd. 

c. Het Burgerlijk Wetboek 
Bij de bespreking van de jurisprudentie van de Hoge Raad is het BW als rechtsbron reeds aan de 
orde gekomen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de normerende werking van redelijkheid en 
billijkheid en de maatschappelijke zorgvuldigheid/onrechtmatige daad, al dan niet onder 
doorwerking van privacy-grondrechten. 

De volgende elementen zijn in de jurisprudentie te onderscheiden: 

1. in het BW vastgelegde informatieverplichtingen276; 
2. redelijkheid en billijkheid alsmede de maatschappelijke zorgvuldigheid als bron van naar tijd, 

plaats en omstandigheden nader te specificeren informatieverplichtingen277; 
3. de begrenzing op basis van deze open privaatrechtelijke normen van de reikwijdte van 

wettelijke informatieverplichting278; 

                                                                                                                                                        
273 De voorgestelde onderdelen subsidieverlening en handhaving kennen relevante 
informatieverplichtingen. Wat de subsidieverlening betreft gaat het dan met name om bepalingen 
betreffende de aanvraag om subsidie alsmede de verantwoording van de ontvangen gelden 
(subsidieverplichtingen i.v.m. controle en toezicht). Het is de vraag of de relevante privacybelangen hierin 
voldoende zijn verdisconteerd om in de relatie tussen Awb en WPR de vereiste helderheid te creëren. Het 
onderdeel handhaving is vooral bedoeld als codificatie en harmonisatie van thans in bijzondere wetten 
opgenomen voorzieningen.  
274 Zie in dit verband de volgende uitspraken van de (Vz.) Afdeling rechtspraak RvSt. van 29 november 
1991 (APV Simpelveld), Gemeentestem No 6945, p. 324 e.v. en van 28 juli 1992 (APV Hooge en Lage 
Zwaluwe), KG 1992, nr. 375, betreffende de plaatsing op een “zwarte lijst” wegens drankmisbruik. In 
beide gevallen werd onvoldoende rechtvaardiging van plaatsing op een dergelijke lijst gevonden. 
275 CRvB 31 januari 1991, AB 1991, 291. Vgl. voorts het vonnis van de Pres. Rb. Den Haag van 2 oktober 
1984, AB 1985, 379: “Het beginsel van zorgvuldige voorbereiding van overheidsbesluiten brengt mee dat 
aanvrager een recht op inzage van de stukken heeft.” 
276 HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 (Gielen/Assuradeuren). Zie voorts HR 19 juni 1992, NJ 1993, 487 
(bewuste verzwijging strafrechtelijk verleden). Vgl. echter HR 20 september 1991, RvdW 1991, nr. 201 
(Tripels-Masson), waarin i.v.m. niet-betaling de vordering tot afgifte van een groot aantal justificatoire 
bescheiden aan een individuele schuldeiser door de Hoge Raad niet toewijsbaar werd verklaard. 
277 Zie voor een overzicht: J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het 
verbintenissenrecht, Zwolle 1989. Zie als illustratie: HR 23 februari 1990, NJ 1990, 664 (met annotatie van 
Verkade), betreffende een veroordeling tot afgifte van een lijst van afnemers in verband met octrooi-
inbreuk. Vgl. de beschikking van de Rb. Leeuwarden van 3 mei 1993, NJ 1994, 253, betreffende het bevel 
aan een verzekeringsmaatschappij tot gegevensverstrekking aan de curator omtrent de door de failleerde 
afgesloten verzekeringen. Zie de volgende motivering: “Het maatschappelijk belang, hetwelk met de 
taakuitoefening van de faillissementscurator is gemoeid, rechtvaardigt naar het oordeel van de rechtbank de 
– door verzoeker gevraagde – verstrekking van gegevens. Deze verstrekking moet dan ook geacht worden 
voort te vloeien uit het doel van de registratie in de zin van artikel 11 lid 1 WPR. Bovendien wordt de 
persoonlijke levenssfeer van B. niet onevenredig geschaad, nu de gevraagde gegevens betrekking hebben 
op vermogensbestanddelen”. Zie ook het in de vorige noot genoemde arrest van de Hoge Raad inzake 
Tripels-Masson. 
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4. de, eventueel de WPR aanvullende, normering van afzonderlijke onderdelen van het 
informatieproces: 

de gegevensverzameling279; 
de registratie van persoonsgegevens280; 
het (verbod op het) gebruik van informatie281 ; 
de rechtmatigheid van gegevensverstrekking aan derden282; 
het inzagerecht van de geregistreerde283; 
het inzagerecht van de wettelijk vertegenwoordiger284; 
de positie van de gemachtigde285; 
de afgifte van documenten286; 
het recht op correctie en 
de vernietiging van gegevens/dossiers287. 

Het BW heeft derhalve wat het toepasselijke informatie-regime betreft, in relatie tot de WPR, 
zowel een aanvullende, een rechtvaardigende en een parallelle functie. 

Daarnaast is het BW van belang als bundel privaatrechtelijke beschikkingsrechten, indien het gaat 
om de gegevensverzameling als vermogensbestanddeel. Zie de veelvoorkomende verkoop en 
verhuur van adres- en andere gegevensbestanden. Soms op basis van specifieke overeenkomst, 
vaak is de “eigendomsoverdracht” van gegevensbestanden echter een sequeel van een 
                                                                                                                                                        
278 HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 (Gielen/Assuradeuren), betreffende art. 251 K. Zie voorts HR 15 
december 1992, NJ 1993, 550 (Gelva Holding BV), waarin de HR de reikwijdte van de wettelijke 
publicatieplicht in art. 2:394 beperkt op basis van art. 8 EVRM. De centrale overweging luidt als volgt: “In 
‘s hofs overwegingen ligt het oordeel besloten dat de in art. 2:394 BW vervatte plicht van de daar bedoelde 
rechtspersonen tot openbaarmaking van de jaarrekening zich slechts uitstrekt tot niet onder de 
bescherming van art. 8, eerste lid, EVRM vallende gegevens met betrekking tot de door de rechtspersoon 
gedreven onderneming. Dit oordeel is juist.” Impliciet blijkt uit dit arrest dat de Hoge Raad art. 8 EVRM 
niet van toepassing acht op rechtspersonen. Zie idem: Afd. rechtspraak RvSt. 21 juli 1986, AB 1987, 517 
(American Land Program). 
279 Zie: Hof Den Bosch 2 juli 1986, NJ 1987, 451 (Koma), HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (bespiede 
bijstandsmoeder) en Pres. Rb. Amsterdam 14 december 1989, KG 1990, 33 (meetgegevens informatrices 
Telecom). Zie met betrekking tot de reikwijdte van de informatieplicht ingevolge de ABW: Afd. gvb RvSt. 
22 juni 1993, AB 1994, 388 (art. 30 ABW, verplichting tot inzage in bank- en giro-afschriften). 
280 HR 1 maart 1968, NJ 1968, 221 (waarschuwingssysteem financieringsinstellingen). Zie als voorbeeld van 
een registratieverplichting: Nationale ombudsman 8 april 1993, AB 1993, 322 (noodzaak invoering 
landelijke registratie van sterfgevallen en suïcidepogingen in politiecellen). 
281 Pres. Rb. Amsterdam 14 december 1989, KG 1990, 22 (meetgegevens informatrices Telecom). Vgl. de 
jurisprudentie omtrent onrechtmatig verkregen bewijs. Zie voor een gevraagd gebruiksverbod van uit 
derden-bron verkregen gegevens: Afdeling rechspraak RvSt. 26 juni 1993, AB 1994, 2 (weigering 
ventvergunning wegens strafrechtelijk verleden). 
282 Pres. Rb. Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982, 277 (inbreng medische gegevens echtgenoot in alimentatie-
procedure); Hof Arnhem 11 november 1985, NJ 1987, 994 (ABN/Italiaander), betreft BKR-melding en 
HR 23 mei 1986, AB 1986, 406 (Fiod-p.-v.), gegevensverstrekking door OM. 
283 HR 2 december 1988, NJ 1989, 752 (GMD/Van Bekkum), inzage in het medisch dossier; Hof 
Amsterdam 30 juni 1988, NJ 1989, 326, inzage in het dossier van een welzijnsinstelling en HR 15 april 
1994, RvdW 1994, nr. 94 C (Valkenhorst), inzage door een “derde-belanghebbende”, i.c. het natuurlijke 
kind. 
284 HR 25 juni 1993, NJ 1994, 140 (De Bolderkar), bescherming persoonlijke levenssfeer kind tegenover 
diens vader. 
285 HR 2 december 1988, NJ 1989, 752 (GMD-Van Bekkum), schriftelijke machtiging advocaat. 
286 Rb. Haarlem 6 oktober 1992, KG 1993, 107, afgifte lassers-kwalificatie-certificaat. 
287 Rb. Utrecht 10 januari 1990, NJ 1990, 624, vernietiging psychiatrisch dossier en Hof Amsterdam 16 mei 
1991, Computerrecht 1991/4, p. 210 e.v., doorhaling BKR-registratie. 



 

G.Overkleeft-Verburg 70 www.overkleeft-verburg.nl 

meeromvattende transactie. Zie de informatieoverdracht als inbegrepen bij de verkoop van een 
onderneming of fusie. Vergelijk voorts de gevolgen van beslag en faillissement288. Ook vererving 
dient nog te worden genoemd. Gegevensverstrekking aan derden kan ook voortvloeien uit cessie 
van vorderingen289 of overeenkomsten betreffende uiteenlopende vormen van zakelijke 
dienstverlening. Zie als voorbeeld van de laatste categorie de actuariële advisering door 
zelfstandige pensioenadviesbureaus met betrekking tot pensioenportefeuilles. De vraag is steeds 
of en zo ja in welke omvang de Wet persoonsregistraties, met name het hierin opgenomen regime 
van derdenverstrekkingen, grenzen stelt aan de in het BW voorziene contracts- en 
beschikkingsvrijheid inzake persoonsinformatie. Op deze punten is de relatie tussen BW en WPR 
nog nauwelijks uitgekristalliseerd, terwijl richtinggevende jurisprudentie vrijwel ontbreekt290. 

d. Wettelijke informatieregelingen sui generis 
Deze groep regelingen valt in vier onderdelen uiteen: 

1. De eerste categorie betreft de wettelijke regelingen die zijn voorzien van één of enkele 
specifieke, op de beoogde gegevensverwerking toegesneden bepalingen. Als regel gaat het 
daarbij om informatieverplichtingen. Deze kunnen de betrokkene zelf aangaan of ook tot het 
bestuursorgaan of een derde zijn gericht291. Daarnaast komen registratieverplichtingen voor, 
evenals gebruiks- en verstrekkingsvoorschriften en bijzondere geheimhoudingsbepalingen292. 

2. Als tweede groep zijn de wetten te onderscheiden die weliswaar voorzien in een bijzondere 
regeling van een belangrijk deel van het informatieproces, op deze onderdelen als lex specialis 

                                                      
288 Vgl. in dit verband de informatieverplichtingen inzake inkomens- en vermogenspositie van de 
(natuurlijke) crediteur. Zie HR 20 september 1991, RvdW 1991, 201 (Tripels/Masson). Vgl. voorts: Pres. 
Rb. Utrecht 6 juli 1993, KG 1993, 386, waarin deze informatieverplichting nader wordt begrensd. 
289 Zie het rapport van de Registratiekamer van 11 februari 1994, De rekening van de arts, Computerrecht 
1994/2, p. 62 e.v. Hierin wordt gebruikmaking van een administratiekantoor, de inschakeling van 
incassobureaus bij de inning van medische vorderingen en factoring als vorm van medisch 
debiteurenbeheer aan nadere beperkingen onderworpen, onder toepassing van de WPR en het Besluit 
gevoelige gegevens, daarbij anticiperend op de WGBO. De toestemming van de patiënt vervult een 
spilfunctie. Deze wordt verondersteld bij de inschakeling van een administratiekantoor. Evenzeer wordt 
hiervan uitgegaan bij de inschakeling van een (bona fide) incassobureau, mits betrokkene voldoende is 
aangemaand en aldus slechts hoogst noodzakelijke gegevens worden verstrekt. Voor het betrekken van een 
factoringbedrijf bij de financiële afwikkeling van de behandelingsovereenkomst is naar het oordeel van de 
Registratiekamer echter de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt vereist, terwijl in dat geval nadere 
beperkingen inzake de te verstrekken gegevens gelden. 
290 Een uitzondering vormt de beslissing van de Registratiekamer in de zaak betreffende de overdracht van 
een persoonsregistratie uit het faillissement van een wervings- en selectiebureau (kandidatenfile). De 
Registratiekamer reageert terughoudend, zich beroepend op de parlementaire geschiedenis van de wet. Art. 
11 WPR vormt het perspectief van beoordeling. Niettemin is overdracht in casu toegestaan, zij het onder 
een aantal beperkende voorwaarden waarin met name de bijzondere aspecten van deze registratie worden 
verdisconteerd: “Het betreft hier een persoonsregistratie die is opgebouwd in een contractuele 
vertrouwensrelatie, waarbij de persoon van de contractspartij van groot belang is”. Aan de rechtmatigheid 
van de overdracht wordt derhalve de voorwaarde verbonden, dat geregistreerden zich voorafgaande 
hieraan moeten kunnen uitspreken. Zie de brief van de Kamer aan de curator in het faillissement d.d. 30 
juni 1992, kenmerk 92.E.177. 
291 Vgl. de grote toeneming van dit type derden-informatieverplichtingen in verband met de bestrijding van 
criminaliteit en fraude. Zie in het bijzonder de belasting- en sociale zekerheidswetgeving. Vgl. in dit 
verband ook de Wet melding ongebruikelijke transacties en het Besluit goedkeuring indicatoren (Stb 1994, 
49 en 558) met het oog op de bestrijding van witwassen van door criminaliteit verkregen gelden. 
292 Zie ter illustratie de Wet individuele huursubsidie c.a., de Wet studiefinanciering c.a. en de Wet 
bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen, Stb. 1994, 423 jo. het Besluit ter uitvoering van de 
Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen, Stb. 1994, 481. Vgl. voorts hetgeen hiervoor 
gezegd is omtrent de behoefte aan beleidsinformatie van de centrale overheid (monitoring van 
maatschappelijke ontwikkelingen en beleidseffecten). Vele wetten zijn voorzien van “periscoop-
bepalingen”, met name ten dienste van dit type informatievoorziening. 
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derhalve derogeren aan de WPR, maar overigens in samenhang met deze regeling moeten 
worden toegepast. Voorbeelden in deze categorie zijn het geheimhoudingsregime voor de 
belastingdienst ex art. 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen, de informatieparagrafen in de 
Organisatiewet sociale verzekeringen en in de Algemene bijstandswet, de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst en de inzage- en klachtenregeling in de Wet op de 
jeugdhulpverlening. Tot deze categorie kan ook de Wet op de justitiële documentatie en op 
de verklaringen omtrent het gedrag worden gerekend293, evenals de nieuwe 
Wegenverkeerswet ten aanzien van het kentekenregister294. Tot de invoering van de Wet 
GBA behoren ook het Besluit bevolkingsboekhouding jo. het Besluit voorbereiding 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens nog tot deze groep295. 

3. Een derde categorie betreft de specifieke wettelijke (informatie)regelingen, die op grond van 
art. 2 WPR de toepassing van de WPR binnen hun werkingssfeer uitsluiten. Als zodanig zijn 
aan te merken: de Archiefwet 1962296, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de 
Wet politieregisters en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens297. 

4. De vierde groep bestaat uit de bij wet ingestelde openbare registers. Ingevolge art. 2, tweede 
lid, WPR, is de wet op deze categorie registers niet van toepassing. Tot deze categorie zijn 
onder meer te rekenen het handelsregister op grond van de Handelsregisterwet298 en de 
openbare registers van het Kadaster ingevolge de artt. 16 e.v. BW Boek 3 jo. de Kadasterwet, 
het Kadasterbesluit en overige ministeriële uitvoeringsregelingen299. Voorts wordt de 
burgerlijke stand als openbaar register aangemerkt. Zie de artt. 16 e.v. BW Boek 1 jo. het 
Besluit burgerlijke stand300. 

e. Professionele gedragsregels 
Hiervoor is reeds het belang van deze professionele regimes aangeduid. Deze vormen van 
groepsrecht zijn specifiek, kennen vaak een eigen begrippenkader en interne dynamiek. 
Handhaving in eigen kring door tuchtrechtspraak dient meerdere doelen, onder meer de 
bevestiging en instandhouding van de groepsidentiteit. De WPR respecteert deze voorzieningen 
en tilt ze als het ware op wetsniveau301. Voor zover een dergelijke regeling een 
                                                      
293 Zie de Wet van 17 maart 1994 tot aanpassing van de Wet JD, Stb. 1994, 232. Het hierbij ingevoegde art. 
37a bepaalt, dat op de bij of krachtens deze wet ingestelde registraties van gegevens die handmatig worden 
gevoerd, de artt. 19, 20 en 32 van de WPR niet van toepassing zijn. 
294 Zie de regeling van het kentekenregister in de artt. 42 t/m 46 in de Wegenverkeerswet 1994, Stb. 1994, 
475. Zie voorts het Kentekenreglement, Stb. 1994, 760, de op basis hiervan vastgestelde 
uitvoeringsregelingen, Stcrt. 1994, 251 en 252 en het Privacyreglement kentekenregister 1994, Stcrt. 1994, 
252. 
295 Besluit bevolkingsboekhouding, voor het laatst gewijzigd bij besluit van 2 februari 1994, Stb. 1994, 117 
en het Besluit voorbereiding gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, voor het laatst gewijzigd 
bij besluit van 16 maart 1994, Stb. 1994, 247. De WPR is van toepassing op de ingevolge het 
Voorbereidingsbesluit gevoerde basisadministratie. Vgl. ook de pp. 46 en 47 van de Nota van toelichting 
bij het Voorbereidingsbesluit, Stb. 1990, 539. 
296 Zie het wetsontwerp tot vervanging van de Archiefwet, TK 1992-1993, 22866, nrs. 1-3. 
297 Stb. 1994, 494. Zie voorts de Aanpassingswet van 7 juli 1994, Stb. 1994, 565. Art. VI van deze wet 
voorziet in een aanvulling van art. 2, derde lid, WPR, de toevoeging onder c. van persoonsregistraties, 
gehouden ingevolge de Wet GBA.  
298 Zie het wetsontwerp ter vereenvoudiging van de Handelsregisterwet TK. 1994-1995, 23970, nrs. 1-3. 
299 Kadasterwet, Stb. 1991, 570, Kadasterbesluit, Stb. 1991, 571, Uitvoeringsregeling Kadasterwet en 
Regeling massale gegevensverstrekking uit de kadastrale registratie, Stcrt. 1991, 245, alsmede Overzicht 
soorten gegevens opgenomen in het Kadaster, Stcrt. 1992, 11. Zie voorts met betrekking tot de 
verzelfstandiging van het Kadaster, de Organisatiewet Kadaster, Stb. 1994, 125. 
300 Zie de beoogde wijzigingen in het voor de burgerlijke stand geldende regime: Wet van 2 juni 1994 tot 
wijziging van de Titels 4 en 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, Stb. 1994, 405, en het Besluit burgerlijke stand 1994, Stb. 1994, 160. 
301 Vgl. art. 272 Sv. 
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geheimhoudingsvoorziening kent die qua gegevensverstrekking aan derden stringenter is dan 
voorzien in de WPR, kan deze – eventueel ongeschreven verplichting – onder omstandigheden 
aan deze wettelijke regeling derogeren. Zie de artt. 11, derde lid, 14, eerste lid en 18, derde lid, 
WPR, op basis waarvan geheimhoudingsregimes uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk 
voorschrift een dergelijke werking kunnen hebben. Aangenomen moet worden dat een dergelijke 
geheimhoudingsregeling ook doorwerkt in het wettelijk gebruiksregime en de daarin geboden 
informatiescheiding (art. 6 WPR). Niet elk overeengekomen groepsregime zal deze sterke 
werking hebben. Het moet gaan om een geheimhoudingsregime dat als zodanig in het recht 
erkenning vindt302 en dat bovendien als terzake materieel prevalerend ten opzichte van de WPR 
moet worden gekwalificeerd. 

Hieruit blijkt, dat deze vormen van zelfregulering een ondersteunende, verbijzonderende en 
aanvullende functie vervullen ten opzichte van de WPR. Anderzijds beperkt de WPR echter ook 
de mogelijkheden van zelfregulering als onbedoeld uitvloeisel van datzelfde wettelijke 
verstrekkingenregime. Wil zelfregulering in eigen kring gehandhaafd kunnen worden en dus op 
naleving gecontroleerd, dan zal onder omstandigheden de bevoegdheid tot inspectie van 
gegevensbestanden noodzakelijk zijn. De WPR kent deze op zelfregulering steunende 
controlebevoegdheid echter niet als derden-verstrekkingsvariant, zodat toegang geweigerd kan 
worden. Aan een voorafgaande contractuele regeling staat bovendien het toestemmingsvereiste in 
art. 12 in de weg. Dit probleem doet zich met name voor bij de handhaving van zelfregulering 
door de Effectenbeurs (beursregels), bijvoorbeeld bij de bestrijding van de louche 
termijnhandel303. 

4.5.2 Effecten van het bestaande stelsel in de jurisprudentie 
Uit het voorgaande blijkt, dat voor privacybescherming uiteenlopende wegen kunnen worden 
bewandeld. Er is sprake van verscheidene normcomplexen en daarmee samenhangende 
rechterlijke competenties. Niet alleen de civiele rechter, maar ook de bestuursrechter is onder 
omstandigheden bevoegd om uitspraak te doen in min of meer vergelijkbare privacy-geschillen. 

In de overheidssector zijn met name de Wob, de WPR en de Awb relevant. De 
afstemmingsproblemen doen zich vooral voor bij de WPR en de Wob. Deze betreffen de 
afbakening van beide wetten via de interpretatie van het begrip persoonsregistratie in de WPR. 
De WPR prevaleert immers als lex specialis boven de Wob indien het inzagerecht van betrokkene 
in het geding is. Bovendien doet het afbakeningsprobleem zich voor bij derdenverstrekkingen. 
Wordt de WPR toegepast, dan kan de toepassing van de Wob immers alsnog aan de orde komen 
indien de betreffende organisatie onder de reikwijdte van deze regeling valt. Doet zich deze 
situatie voor en is tevens sprake van een WPR-persoonsregistratie, dan speelt de vraag naar de 
doorwerking van de Wob in het kader van de toepassing van art. 11, eerste lid, WPR. De Wob is 
immers aan te merken als een wettelijke informatieverplichting. 

In het geding zijn derhalve zowel afbakenings- als doorwerkingskwesties. Naar uit de hierna 
behandelde jurisprudentie zal blijken, doen de afbakeningsproblemen zich vooral voor bij de 
handmatige gegevensverzamelingen. Dat de WPR van toepassing is op geautomatiseerde 
persoonsregistraties staat immers vast. Doorwerkingskwesties doen zich daarentegen zowel bij 
geautomatiseerde als handmatige gegevensverzamelingen voor. 

                                                      
302 Een belangrijke kennisbron vormt de jurisprudentie inzake het verschoningsrecht. 
303 De EOE-Optiebeurs kampt met vergelijkbare problemen. Vgl. het rapport NVX en Controlebureau 
VvE, Gegevensverstrekking door een uitgevende instelling, van de Registratiekamer, januari 1995. Hierin 
gaat het om de vraag of het een onderneming vrijstaat om zonder toestemming van betrokkenen, adres- en 
woonplaatsgegevens te verstrekken aan het Controlebureau van de Vereniging van Effectenhandel van alle 
personen binnen de onderneming die onder de Modelcode voorkoming misbruik van voorwetenschap 
vallen. De Kamer concludeert dat de gegevensvestrekking niet op een wettelijke informatieverplichting in 
de zin van art. 11, eerste lid, kan worden gebaseerd. Wel neemt de Kamer i.c. een geoorloofde 
doelverstrekking aan. 
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Wat de afbakeningsproblematiek compliceert, is de koppeling hiervan aan rechterlijke 
competenties, met name door de wisselwerking tussen de interpretatie van materiële bepalingen 
en de bevoegdheidsvraag. Is de WPR van toepassing, dan kan naleving worden afgedwongen via 
de civiele rechter, al dan niet onder gebruikmaking van de bijzondere rechtsweg van art. 34 WPR. 
Is echter sprake van een WPR-geschil in een ambtenarenrechtelijke context, dan is de 
administratieve rechter bevoegd met de mogelijkheid van beroep op de Centrale Raad van 
Beroep. Geldt de Wob evenwel, dan is de bestuursrechter eveneens bevoegd met de mogelijkheid 
van hoger beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is eenmaal een 
procedure aanhangig gemaakt, in de vorm van een keuze voor een bepaald regime en 
bijbehorende rechtsweg, dan is de betreffende rechter naar blijkt niet snel geneigd om zich 
onbevoegd te achten. 

Zo blijkt de Afdeling rechtspraak van de Raad van State bij de toepassing van de Wob uit te gaan 
van een restrictieve interpretatie van het begrip persoonsregistratie in de WPR. In een uitspraak 
inzake gegevensverstrekking uit strafdossiers door het OM aan de KNVB304 is categorisch beslist, 
dat de WPR niet van toepassing is op het geven van inlichtingen uit strafdossiers305. Dit 
standpunt werd gebaseerd op de definitie van het begrip persoonsregistratie in art. 1 van de 
WPR, in samenhang met de toelichting daarop in de memorie van toelichting op het 
wetsontwerp in de Tweede Kamer306. In het verlengde hiervan werd de toepasselijkheid van de 
Wob, als “achterwacht”, op de strafrechtelijke gegevensverstrekking van OM aan KNVB 
aangenomen307. 

Zie ook een uitspraak van de Voorzitter van 15 september 1993 met betrekking tot de inzage 
door betrokkene in diens adoptiedossier bij de Raad voor de Kinderbescherming308. De Wob 
wordt hierin van toepassing geacht; de WPR komt niet ter sprake, wordt immers niet door de 
verweerder ingeroepen. Is de Wob van toepassing, dan moeten bij de beslissing over het 
informatieverzoek de eventuele belangen van derden worden meegewogen. Dit geldt met name, 
indien een derde zoals in dit geval de biologische moeder, bezwaar heeft aangetekend tegen het 
honoreren van een informatieverzoek, in casu dat van haar zoon. Zie de volgende overweging: 

                                                      
304 Afdeling rechtspraak RvSt. 7 januari 1992 (X/minister van Justitie), Bijlage NJB van 2 april 1992, afl. 14, 
pp. 155 en 156. 
305 Vgl. de circulaire van de minister van Justitie aan de procureurs-generaal inzake de strafrechtelijke 
informatieverstrekking aan de KNVB van 30 juli 1986, aangevuld bij circulaire van 28 maart 1989. Zie 
voorts de invloed van de invoering van het geautomatiseerde systeem Compas op de parketten van het 
OM. 
306 De betreffende overweging luidt als volgt: “Gelet hierop (de wettelijke definitiebepaling, schr.) alsmede 
in aanmerking genomen dat uit de geschiedenis van de totstandkoming van de WPR (MvT, Tweede Kamer 
1984-1985, 19055, nrs. 1-3, p. 17) naar voren komt dat enkelvoudige dossiers en dossierverzamelingen die 
alleen alfabetisch-lexicografisch toegankelijk zijn gemaakt niet als persoonsregistratie in de zin van de WPR 
kunnen worden aangemerkt, is de Afd. van oordeel dat de WPR niet van toepassing is op het geven van 
inlichtingen uit strafdossiers”. Bij de door de Afdeling geselecteerde passage past de volgende kanttekening. 
Uit de context en de verdere parlementaire stukken blijkt, dat deze passage niet zo kan worden begrepen, 
dat op zo’n wijze geordende gegevensverzamelingen buiten de werkingssfeer van de WPR zijn gehouden. 
Een dergelijke, in geval van handmatige dossierverzamelingen gebruikelijke ordening zegt als zodanig 
immers niets over de systematische aanleg van een gegevensverzameling in de vorm van een vast patroon 
van opslag en verwerking van de hierin opgenomen persoonsgegevens. 
307 Zie de hieraan voorafgaande uitspraak betreffende de gegevensverstrekking van OM aan de KNVB van 
de Vz. Afd. rechtspraak RvSt van 5 maart 1990, KG 1990, 143 (X/minister van Justitie). De vraag of 
eventueel de WPR van toepassing is, komt hierin niet expliciet aan de orde. Zie ook Pres. Rb. Den Haag 
van 10 augustus 1989, KG 1989, 327 (FSV e.a./de Staat en de KNVB), waarin de gegevensverstrekking 
door OM in KNVB werd beoordeeld in de sleutel van de onrechtmatige daad jo. de Wob. Ook in dit 
vonnis is beslist, dat de WPR in deze niet van toepassing is, zij het dat de redengeving niet is gepreciseerd. 
308 Vz. Afd. rechtspraak RvSt. 15 september 1993, AB 1994, 74 (X/staatssecretaris van Justitie). Vgl. de 
hieraan voorafgaande uitspraak van de Vz. Afd. rechtspraak RvSt. 9 augustus 1993, KG 1993, nr. 319 
(X/Raad voor de Kinderbescherming Middelburg. 
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“Wij stellen voorop dat aan de bezwaren van verzoekster, de biologische moeder van Z., tegen de 
openbaarmaking van het dossier een zeker gewicht niet kan worden ontzegd. Dit neemt evenwel 
niet weg dat in het kader van de WOB de door verzoekster aangevoerde bezwaren moeten 
worden afgewogen tegen de naar Ons oordeel gerechtvaardigde verlangens van Z. naar kennis 
omtrent de eigen achtergrond”309. In deze zaak stuiten we ook op een materieel verschil tussen 
Wob en WPR. Is de laatstgenoemde regeling van toepassing, met name het inzageregime van de 
artt. 29 en 30 WPR, dan behoort een belangenafweging weliswaar tot de mogelijkheden, maar is 
de positie van de derde-belanghebbende beduidend zwakker310. 

Gaat de (Vz.) Afdeling rechtspraak derhalve uit van de toepasselijkheid van de Wob op de 
dossierverzameling van de Raden voor de Kinderbescherming, de Rechtbank Utrecht oordeelde 
daarentegen anders. In een uitspraak van 12 mei 1993 in de zaak SdeR/Raad voor de 
Kinderbescherming Utrecht, werd hierop de WPR van toepassing verklaard311. Aldus werd 
voorbijgegaan aan het advies van de Registratiekamer, tevens uitspraak in een onderzoek op 
verzoek ex art. 46, eerste lid, WPR312. Hierin werd geoordeeld, dat de WPR niet op de sociale 
dossierverzameling van toepassing is wegens het ontbreken van de vereiste systematische aanleg. 
De consequentie van dit standpunt is het van toepassing zijn van de Wob. 
De Rechtbank Utrecht vond evenwel, dat de handmatige gegevensverzameling van de Raden 
voldoende structuur kende om de toepassing van de WPR aan te kunnen nemen. Dat hierbij de 
aard van de in het geding zijnde dossiers een belangrijke rol speelde is onmiskenbaar, getuige ook 
het beroep op de bedoeling van de wet: “Bij de beoordeling van de vraag of de WPR toepasselijk 
is op de dossiers van De Raad stelt de rechtbank voorop, dat het niet voor de hand ligt om het 
ten deze beslissende begrip “persoonsregistratie” in art. 1 WPR restrictief te interpreteren. Dit ligt 
besloten in de bedoeling van de WPR om de geregistreerden in hun persoonlijke levenssfeer op 
eenvoudig af te dwingen wijze bescherming te bieden (...). In deze beschermingsgedachte van de 
geregistreerde past het niet om die eenvoudige toegankelijkheid van de rechter te bemoeilijken 
met een complexe en tot subtiele onderscheidingen leidende voorvraag of een registratie nu wel 
of niet onder de werking van de WPR valt. De praktijk heeft behoefte aan eenvoudige criteria die 
zonder omslachtige vaststellingen en redeneringen het antwoord op de vraag behoren te geven of 
een registratie onder de WPR valt” (r.o. 8.2). In het verlengde hiervan is de “bewijslast” min of 
meer omgedraaid, immers wordt op basis van een functionele interpretatie in beginsel 
aangenomen dat de dossierverzameling een persoonsregistratie in de zin van de WPR is313. 

De Rechtbank Alkmaar oordeelde bij beschikkingen van 19 oktober 1993 inzake enkele 
(samenhangende) inzageverzoeken in handmatige gegevensverzamelingen van de 
Onderwijsinspectie/ministerie van O&W echter anders. De “bewijslast” aan de kant van de 
verzoekster vormde hierin het uitgangspunt. Het inzageverzoek wordt door de rechter als volgt 
afgedaan: “De B. heeft niet aannemelijk gemaakt, dat de Inspectie wel houder van een 
                                                      
309 Vgl. deze uitspraak met het vonnis van de Pres. Rb. Amsterdam van 10 september 1987, KG 1987, 423 
(inzage moeder in behandelingsdossier RIAGG van 9-jarige zoon). Ook in dit geval gaat het om inzage in 
een “gemengd” dossier met zowel gegevens van de ouder als van het kind. 
310 De WPR voorziet immers niet in een regeling waarbij de derde-belanghebbende op enigerlei wijze bij de 
besluitvorming wordt betrokken. Wil deze zich verzetten tegen de beoogde informatieverstrekking, dan zal 
als regel een verbodsactie bij de civiele rechter moeten worden aangespannen, tenzij een andere 
rechtsingang kan worden gevonden. 
311 Rb. Utrecht (enkelvoudige kamer) 12 mei 1993, Computerrecht 1993/6, p. 259 e.v., met noot J.M.A. 
Berkvens. 
312 Zie de beslissing van de Registratiekamer ingevolge het ex art. 46, eerste lid, WPR op verzoek ingestelde 
onderzoek naar de status van de sociale dossierverzameling. Zie voor de afsluitende rapportage de brief 
van de Kamer aan de verzoeker SdR d.d. 2 september 1991, kenmerk 90.C.004. 
313 De concluderende overweging luidt als volgt: “Niet is ter discussie gesteld dat de dossierverzameling 
zelf in alle hierboven beschreven gevallen haar centrale rol in de uitvoeringspraktijk van De Raad vervult. 
Het is, het zij nog eens herhaald (...) moeilijk voorstelbaar dat de dossierverzameling die centrale rol in de 
uitvoeringspraktijk van De Raad zou kunnen vervullen zonder daartoe (in de zin van de WPR) 
onvoldoende systematisch te zijn aangelegd” (r.o. 8.15). 
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persoonsregistratie in de zin van de WPR zou zijn. Derhalve dient als vaststaand te worden 
aangenomen, dat de Inspectie geen houder is van een dergelijke persoonsregistratie. Dit brengt 
mee, dat De B. in haar verzoek niet-ontvankelijk dient te worden verklaard”314. 

Belangrijk is voorts de reeds eerder genoemde uitspraak van de Voorzitter Afdeling rechtspraak 
van 5 augustus 1993 in de zaak X/B en W van Rijswijk315 betreffende derdenverstrekking uit een 
onder de WPR vallende dossierverzameling. Aan de orde is derhalve de doorwerking van de Wob 
in de toepassing van de WPR op gegevensverstrekking aan derden. De stelling dat de WPR op dit 
punt aan de Wob zou derogeren is verworpen: “In tegenstelling tot verweerders zijn Wij van 
oordeel dat art. 11, eerste lid, WPR de toepasselijkheid van de WOB niet uitsluit. Anders dan 
verweerders kennelijk menen kan uit de toelichting op de WOB niet worden afgeleid dat de WPR 
op het punt van gegevensverstrekking aan een derde zou dienen te prevaleren boven de WOB in 
die zin dat bij toepasselijkheid van de WPR toetsing aan de WOB niet meer in aanmerking kan 
komen. Voorts kan uit de parlementaire geschiedenis van de WPR niet worden afgeleid dat waar 
art. 11, eerste lid, van deze wet spreekt over wettelijk voorschrift daarmee in ieder geval niet de 
WOB is bedoeld”. 

De Nationale ombudsman is in zijn uitspraken enigszins ambivalent, lijkt primair gericht op de 
Wob, past echter de WPR of de WPolR toe indien de houder van de gegevensverzameling daarop 
attendeert. Zo wordt de toepasselijkheid van de Wob zonder meer aangenomen in een uitspraak 
van 18 april 1991 betreffende de weigering van de politie en het openbaar ministerie om aan de 
verzoekers gegevens te verstrekken uit een proces verbaal van aangifte van diefstal, waarin de 
verzoeker (mogelijk) als verdachte zou voorkomen316. In een uitspraak van 17 december 1992 
wordt de behoorlijkheid van informatieverstrekking door de politie uit het rapportenboek 
betreffende meldingen in verband met een burenruzie, echter beoordeeld op basis van de WPR 
en de WPolR317. Dat het initiatief hiertoe van het verwerend orgaan uitging, blijkt onder meer uit 
de volgende passage in de overwegingen: “De minister deelde mee dat het betreffende 
rapportenboek zijns inziens een politieregister is in de zin van de Wet politieregisters. In die 
stelling kan hij worden gevolgd. Gelet op het feit dat de politie kennelijk in staat was uit het 
genoemde rapportenboek gegevens te distilleren die tenminste deels herleidbaar waren tot 
verzoeker, dient het rapportenboek te worden aangemerkt als persoonsregistratie in de zin van de 
Wet persoonsregistraties, en daarmee, mede gezien de functie van een dergelijk rapportenboek, 
eveneens als politieregister in de zin van de Wet politieregisters”318. In een uitspraak van 21 
december 1992, betreffende de weigering tot verstrekking van een schaderapport door de politie, 
is het Wob-perspectief weer bepalend en komt de eventuele toepasselijkheid van de WPR niet 
aan de orde319. Het omgekeerde komt echter ook voor. Een klacht van een verpachter/mede-
rechthebbende betreffende de weigering van informatie inzake het op naam van de pachter als 
melkproducent geregistreerde melkquotum, wordt in een openbaar rapport van 15 juni 1993 
uitsluitend beoordeeld op basis van de WPR en de Pachtwet, met voorbijgegaan van de tevens op 
deze derdenverstrekkingen van toepassing zijnde Wob320. 

                                                      
314 Zie Rb. Alkmaar van 19 oktober, rekestnummers 218/1992, 219/1992 en 408/1992 (De 
B./Onderwijsinspectie en ministerie van O&W). 
315 Vz. Afd. rechtspraak RvSt. 5 augustus 1993, KG 1993, 333. 
316 Nationale ombudsman 18 april 1991, AB 1991, 660 (K/burgemeester van Zeist en ministerie van 
Justitie). 
317 Nationale ombudsman 17 december 1992, AB 1993, 97 (G/minister van Justitie). 
318 Door deze overweging wordt gesuggereerd, dat zowel de WPR als de WPolR van toepassing zouden 
zijn op het betreffende rapportenboek. Dat is niet het geval. De WPR sluit in art. 2, derde lid, sub b, 
politieregisters van haar werkingssfeer uit. Derhalve is uitsluitend de WPolR van toepassing. 
319 Nationale ombudsman 21 december 1992, AB 1993, 140 (B/minister van Justitie). 
320 Nationale ombudsman 15 juni 1993, rapportnr. 93/405 (V/minister van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij). 
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Uit de laatstgenoemde uitspraak en de hiervoor genoemde van 17 december 1992 blijkt tevens 
van de aanvullende klachtenfunctie van de Nationale ombudsman in relatie tot die van de 
Registratiekamer. Is sprake van de mogelijkheid van geschillenbehandeling ex art. 34, derde lid, 
WPR, dan is de Nationale ombudsman ingevolge art. 12, vierde lid, jo. art. 16 sub c Wet 
Nationale ombudsman (vooralsnog) niet bevoegd. Deze klachtvoorziening bij de 
Registratiekamer is echter slechts voor geregistreerden opengesteld321. Derden die aanspraak 
maken op gegevensverstrekking uit een persoonsregistratie kunnen daar niet terecht, maar in de 
overheidssfeer wel bij de administratieve rechter en de Nationale ombudsman322. 

Een beroep op de Wob als rechtvaardigingsgrond voor gegevensverstrekking aan derden kan ook 
een rol spelen in civiele procedures. De wijze van toepassing c.q. mate van doorwerking loopt 
nogal uiteen. In het hiervoor genoemde vonnis van de president van de rechtbank Den Haag323 is 
de gegevensverstrekking van het OM aan de KNVB materieel op rechtmatigheid getoetst aan de 
Wob. De president in kort geding rechtbank Amsterdam daarentegen beoordeelde bij vonnis van 
15 september 1994324 de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking aan derden in verband met 
de Wet melding zeggenschap door de Stichting toezicht effectenverkeer, primair op basis van de 
WPR, onder minimalisering van de doorwerking van de Wob325. 

Aanvankelijk heeft de Registratiekamer getracht recht te doen aan de bedoelingen van de 
wetgever door het in de WPR in de definitiebepaling van het begrip persoonsregistratie 
vastgelegde systematiseringsvereiste voor handmatige gegevensverzamelingen nader te 
concretiseren326. Daarbij werd rekening gehouden met het gemengde karakter van de meeste 

                                                      
321 Vgl. de vraag wie als geregistreerde heeft te gelden. Deze vraag doet zich in het bijzonder voor bij 
hulpverleningsdossiers. Deze bevatten als regel tevens informatie afkomstig van of over het zgn. 
cliëntensysteem. Is sprake van substantiële gegevensopslag over “derden”, dan kunnen deze als secundair 
geregistreerden worden aangemerkt. De Registratiekamer neemt aan, dat deze eveneens op basis van de 
WPR een inzagerecht kunnen doen gelden. Vgl. de uitspraak van de Registratiekamer inzake de 
verstrekking uit FIOM-dossiers van 12 september 1994, nr. 94.E.152.1. Zie ook de ontwikkeling van de 
zgn. image-processing, de geautomatiseerde opslag en verwerking van documenten, resulterend in het 
elektronisch dossier. 
322 Vgl. met betrekking tot de competentie van de Nationale ombudsman art. 12, vierde lid, jo. art. 16 sub c 
en d. 
323 Pres. Rechtbank Den Haag 10 augustus 1989, KG 1989, 327 (voetbalpas). 
324 Pres. Rechtbank Amsterdam, 15 september 1994, rolnummer KG 94/2197G (Stichting waakzaamheid 
WMZ-persoonsregistratie/Stichting toezicht effectenverkeer). 
325 De president verwerpt hierin het betoog van verweerder, dat de Wob aan de toewijzing van de 
vordering in de weg staat. Deze vordering betrof een verbod aan de STE om persoonsgegevens uit de 
WMZ-Persoonsregistratie te verstrekken aan derden, tenzij dit vereist wordt ingevolge een wettelijk 
voorschrift, of geschiedt met toestemming van de geregistreerde(n), of geschiedt (...)”. De motivering is 
bijzonder. De president zegt te verwachten dat de Wob het gevorderde verbod niet zal doorkruisen, de in 
het geding zijnde informatie immers voorshands niet als bestuurlijke informatie kan worden aangemerkt. 
Mocht dat echter wel het geval zijn, dan staat de Wob toewijzing van het gevorderde evenmin in de weg, 
deze immers gegevensverstrekking op basis van een wettelijk voorschrift verdisconteert. Probleem is echter 
wel, dat de toegewezen eis is voorzien van een dwangsom. Het risico van een onjuiste interpretatie van de 
Wob door de STE is derhalve voorzien van een pittig prijskaartje. 
326 Dit beleid van de Registratiekamer was met name toegespitst op de verbijzondering van het 
systematiseringsvereiste in verband met handmatige dossierverzamelingen. Het in de uitvoeringspraktijk 
gebruikelijke patroon is, dat geautomatiseerde informatiesystemen in samenhang met achterliggende 
documentenverzamelingen worden gebruikt. Het handmatige gegevensbestand is dan ontsloten/nader 
gestructureerd en aldus systematisch toegankelijk via het voorliggende geautomatiseerde systeem. Deze 
voorziet immers tevens in een indexfunctie. Tegen deze achtergrond had de Registratiekamer het volgende 
criterium ontwikkeld: “Wil de dossierverzameling als verzameling brondocumenten met een hulpfunctie in 
relatie tot het “hoofdsysteem” kunnen worden aangemerkt, dan moet de informatie in beide onderdelen 
van het informatiesystemen in hoge mate identiek zijn, terwijl beide bestanden voorts in nauwe onderlinge 
samenhang worden gebruikt met een structurerende verwijsfunctie van het hoofdsysteem in relatie tot de 
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registraties, immers in de uitvoeringspraktijk veelal een samenstel van zowel een geautomatiseerd 
als een onderliggend handmatig gegevensbestand. De hiervoor genoemde uitspraak van de 
Rechtbank Utrecht in de zaak SdeR tegen de Raad voor de Kinderbescherming is echter 
aanleiding geweest om deze interpretatie in overeenkomstige zin te verruimen. Uitgangspunt is 
sindsdien, dat er sprake is van een persoonsregistratie in de zin van de WPR, tenzij door de 
houder het tegendeel aannemelijk wordt gemaakt. Structureringseisen aan de 
gegevensverzameling worden derhalve niet meer gesteld. De Kamer acht zich immers op 
voorhand bevoegd327. Dit blijkt nog eens uit de uitspraak van de Kamer van 12 september 1994 
in het verlengde van het arrest-Valkenhorst van de Hoge Raad, betreffende de feitelijke 
verstrekking van afstammingsinformatie aan natuurlijke kinderen op basis van het door 
hulpverleningsinstellingen aangelegde dossier van hun moeder328. Anders dan rechtbank, hof en 
Hoge Raad329, kwalificeert de Kamer door rechtstreekse toepassing van de WPR de in het geding 
zijnde dossierverzameling impliciet als een in de wet bedoelde persoonsregistratie. 

De Registratiekamer verdisconteert de Wob soms wel en soms niet in haar uitspraken. Zo is in 
een uitspraak van 11 augustus 1993 betreffende het inzagerecht van de erfgenamen in een 
onverdeelde boedel van een mede-melkproducent betreffende diens melkquotum-gegevens 
uitdrukkelijk verwezen naar het van toepassing zijn van de Wob op de registratiehouder, het 
Produktschap voor zuivel330. In de rapportage omtrent de rechtmatigheid van de 

                                                                                                                                                        
achterliggende dossierverzameling”. Zie ook de beslissing van de Kamer in het onderzoek-SdR/Raad voor 
de Kinderbescherming van 2 september 1991, kenmerk 90.C.004. 
327 Afgezien van de inrichting van de gegevensverwerking is een belangrijk element bij de bepaling of van 
een persoonsregistratie sprake is de vraag of het gaat om persoonsgegevens. Op basis van wettekst (art. 1 
WPR) en wetsgeschiedenis zijn op dit punt twee criteria beslissend. Het eerste betreft de vraag of de 
geregistreerde gegevens herleidbaar zijn tot natuurlijke personen. Het tweede criterium is materieel van 
aard en betreft de vraag of de vastgelegde informatie in het perspectief van doel en strekking van de WPR 
voldoende rechtens relevant is om als persoonsgegevens in de zin van deze wet te worden aangemerkt. Wat 
het eerste criterium betreft, neemt de Kamer de herleidbaarheid zeer snel aan. Deze uitleg is met name van 
betekenis voor de reikwijdte van de WPR met betrekking tot (geanonimiseerde en anderszins bewerkte) 
onderzoeksbestanden ten behoeve van sociaal-wetenschappelijk en epidemiologisch onderzoek. Zie 
hieromtrent het advies van de Registratiekamer van 26 februari 1993, in verband met het 
Voorbereidingsproject wetenschappelijk agentschap (zaaknr. 92.E.75). Het hierin ingenomen standpunt 
omtrent de toepasselijkheid van de WPR op onderzoeksbestanden is sterk bekritiseerd. Zie ook de brief en 
nota van de minister van Onderwijs en Wetenschappen aan de Tweede Kamer van 20 juli 1994, 
betreffende de afsluitende rapportage over ontwikkelingen betreffende privacy en wetenschappelijk 
onderzoek. De betekenis van het tweede criterium is daarentegen in de besluitvorming van de 
Registratiekamer beperkt. 
328 Uitspraak van 12 september 1994, nr. 94.E.152.1. 
329 In het vonnis van de rechtbank, noch in de arresten van hof en Hoge Raad is de toepasselijkheid van de 
WPR ter sprake gekomen. Zie: Rb. Breda 5 maart 1991, NJ 1991, 370, Hof Den Bosch 18 september 1991, 
NJ 1991, 796 en Hoge Raad 15 april 1994, RvdW 1994, nr. 94 C. Wel is deze kwestie aangestipt in de 
conclusie van a.g.-Koopmans. Naar diens oordeel mist de WPR waarschijnlijk toepassing: “I.c. mankeren 
de nodige feitelijke vaststellingen, maar aan de hand van wat de gedingstukken inhouden over de dossiers 
van de Stichting zou ik geneigd zijn te menen dat die dossiers niet een persoonsregistratie vormen in de zin 
van de wet”. 
330 Uitspraak van 11 augustus 1993, kenmerk 93.E.076. In een eerdere uitspraak van 27 september 1991, 
kenmerk 91.C.065, betreffende de door een verpachter gevraagde informatie omtrent het melkquotum op 
naam van diens pachter, had de Kamer geen melding gemaakt van de op handen zijnde uitbreiding van de 
Wob tot de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie per 1 mei 1992. Op basis van de WPR werd de gevraagde 
gegevensverstrekking afgewezen als niet conform het doel. Betrokkene werd doorverwezen naar de 
pachtrechter om als uitgesteld rechthebbende op het melkquotum op basis van de pachtovereenkomst de 
informatie omtrent het (nog) bestaan daarvan, van de pachter af te dwingen. Vgl. in min of meer gelijke zin 
het oordeel van de Nationale ombudsman van 15 juni 1993, rapportnummer 93/405, zij het dat deze de 
problematiek uitdrukkelijk bij de minister van LNV onder de aandacht brengt. Inmiddels heeft het 
Produktschap voor Zuivel een informatieverzoek van een verpachter (gemeente) op basis van de Wob bij 
besluit op bezwaar van 29 maart 1994 (kenmerk 9439) geweigerd en wel op de volgende gronden. De 
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informatieverstrekking aan derden door de Stichting toezicht effectenverkeer op basis van 
gegevens verkregen in het kader van de Wet melding zeggenschap, is echter ten onrechte aan de 
Wob voorbijgegaan331. 

In de particuliere sector is naast de WPR, met name het Burgerlijk Wetboek van belang als bron 
van privacyrechten en -verplichtingen. Te oordelen naar de eerder in dit hoofdstuk weergegeven 
jurisprudentie, is sprake van twee min of meer parallelle circuits ofwel samenloop van 
rechtsregels332. Op basis van het BW kan ook tegen de (semi-)overheid worden geprocedeerd. 
Hiervoor zijn enkele voorbeelden uit de jurisprudentie opgenomen waarin dat ook is gebeurd.  

Anders dan verwacht, zijn bij de civiele rechter op basis van de WPR tot op heden slechts weinig 
rechtszaken aanhangig gemaakt. Voor zover dat wel is gebeurd, is nauwelijks hoger beroep 
ingesteld. Derhalve ontbreekt (nog) een consistente lijn in de interpretatie van centrale WPR-
begrippen. Men vergelijke als illustratie de hiervoor weergegeven beschikkingen van de 
rechtbanken Utrecht en Alkmaar met betrekking tot de kwalificatie van een handmatige 
gegevensverzameling als persoonsregistratie. 

Parallel aan de WPR is na de inwerkingtreding hiervan de beoordeling van privacykwesties 
binnen het raam van het BW gecontinueerd, met name gevoed door het recht op privacy als 
(internationaal) grondrecht. 
Dit privacy-jurisprudentierecht overlapt tot op zekere hoogte de materiële normstelling in de 
WPR, immers put uit dezelfde bronnen en beginselen. Er zijn echter ook verschillen aanwijsbaar. 
Zo is het systeem van derdenverstrekkingen in de WPR tamelijk rigide, terwijl het 
jurisprudentierecht met de nadruk op de belangenafweging in concreto de civiele rechter meer 
ruimte laat voor flexibel maatwerk. 

Het jurisprudentierecht biedt voorts een belangrijke aanvulling op de WPR. Niet alleen door de 
normering van de gegevensverzameling en de niet door de WPR bestreken dossierverzamelingen, 
maar ook via de doorwerking van het jurisprudentierecht in de uitleg van de eveneens open 
geformuleerde materiële normen van de WPR. Zoals eerder opgemerkt, gaat de WPR primair uit 
van de relatie houder-geregistreerde. Voor een rechtstreekse inbreng van de derde-
belanghebbende is geen plaats ingeruimd. Deze zal derhalve in een voorkomend geval de 
parallelle rechtsingang moeten benutten, met name door de instelling van een vordering uit 
onrechtmatige daad. Redenen om het BW-regime te verkiezen boven het WPR-regime liggen 
voorts in het processuele vlak. Door op deze basis te procederen is men niet gebonden aan de 
stringente termijnbepalingen in art. 34 WPR333. Bovendien biedt de gebruikmaking van het kort 

                                                                                                                                                        
gevraagde gegevens zouden geen betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid, immers slechts de 
uitvoering van een EG-regeling betreffen. Bovendien zou een verstrekking strijd opleveren met art. 10, lid 
2, sub e van de Wob (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer). Het voornemen bestaat om bij de 
herziening van de Pachtwet, een specifiek informatierecht voor de verpachter op te nemen met betrekking 
tot aan de grond gerelateerde quotagegevens. 
331 Openbaar rapport Wet melding zeggenschap, Gegevensverstrekking aan derden van 25 juli 1994. Zie in 
het verlengde hiervan het reeds genoemde vonnis van de Pres. Rb. Amsterdam van 15 september 1994, 
rolnummer KG 94/2197G. Dit vonnis is door het Hof Amsterdam bij arrest van 26 januari 1995 (rolnr. 
111/94) vernietigd. De vraag of de Stichting Toezicht Effectenverkeer de ontvangen meldingen op grond 
van de Wet melding zeggenschap aan derden mag verstrekken wordt geheel in de sleutel van de 
onrechtmatige daad beoordeeld, ingekleurd door de wetsgeschiedenis van de Wet melding zeggenschap. 
De Wob komt er niet (meer) aan te pas. De behandeling van het op art. 11, eerste lid, WPR gebaseerde 
verweer van de Stichting Waakzaamheid WMZ-Persoonsregistratie stuit bij de rechter af op de door de 
wetgever gewenste doorzichtigheid van de effectenmarkt en openbaarheid van de relevante gegevens: 
“Daarop stuit eveneens af hetgeen de Stichting aanvoert omtrent de door haar gestelde inbreuk op de 
privacy van de geregistreerden en strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk 
verkeer betaamt” (r.o. 4.17). 
332 Zie C.A. Boukema, Samenloop in de reeks Monografieën Nieuw BW, Deventer 1992. 
333 Daar staan de voordelen in de WPR tegenover, met name het niet verplicht zijn van 
procesvertegenwoordiging en gebruikmaking van de verzoekschriftenprocedure. 
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geding grote voordelen, met name om snel een rechterlijke beslissing te verkrijgen en af te 
dwingen. 

Naast de hiervoor genoemde regimes, is de handhaving van daadwerkelijke privacybescherming 
voorts een zaak van bijzondere rechtskringen, met name in de vorm van primair tuchtrechtelijk 
gesanctioneerde professionele gedragsregels alsmede specifiek, branche-of sectorgebonden 
klacht- en geschillenvoorzieningen. 

4.6 Bevindingen en conclusies 
Uit het voorgaande blijkt, dat de WPR niet de door de grondwet in art. 10, tweede en derde lid, 
beoogde centrale regeling is geworden. Op het moment van de inwerkingtreding ervan was de 
materiële rechtsontwikkeling op basis van open privaatrechtelijke normen in samenhang met de 
grondrechten, Wet openbaarheid van bestuur, specifieke regelgeving en vormen van 
zelfregulering, al min of meer voltooid. Na de inwerkingtreding van de WPR in 1989 is dit stelsel 
van gedifferentieerde rechtsvorming gecontinueerd. De aanvullende bijdrage van de WPR heeft 
met name betrekking op een verdergaande verfijning van de rechtspositie van de geregistreerde in 
combinatie met de introductie van verplichtingen van de houder, waaronder die tot 
zelfregulering. Bovendien voorziet de WPR in directe overheidsbemoeienis, met name door de 
toezichtsfunctie van de Registratiekamer. Wat de normering van de gegevensverwerking zelf 
betreft is de WPR één onder meer rechtsbronnen. Dat geldt ook voor de kernelementen in de 
rechtspositie van de geregistreerde, het inzage- en correctierecht. De beoogde spilfunctie van de 
wet is derhalve relatief. 

Privacybescherming in het recht blijkt zeer verbrokkeld te zijn. Er is sprake van clustering van 
rechtsvorming rond min of meer generieke regelingen met een integratiefunctie, in het bijzonder 
de WPR, de Wob en het BW. Daarnaast is een aantal specifieke sectorregelingen van belang, 
toegesneden op bepaalde typen gegevens, evenals deelvoorzieningen in afzonderlijke wetten. 
Hieraan is nog het complex van zelfregulering toe te voegen, met name in de vorm van 
professionele, tucht- en strafrechtelijk gesanctioneerde gedragsregels. 

Deze verbrokkeling in regelstelling correspondeert met een differentiatie in rechterlijke 
competentie. Zowel de civiele als de bestuursrechter kan bevoegd zijn, elk oordelend op basis van 
eigen normen, tradities en processuele voorschriften. De inbreng in de vorm van uitspraken in 
privacy-geschillen van de Registratiekamer, de Nationale ombudsman en specifieke 
klachtinstanties versterkt dit beeld van verbrokkeling en complexiteit. De informele coördinatie 
in normering is voorts gebrekkig. 

De complexiteit van het stelsel is als zodanig oorzaak van toepassingsproblemen en daarmee 
samenhangende rechtsonzekerheid in de vorm van een gebrek aan inzichtelijkheid en 
voorspelbaarheid. Dit geldt met name voor de afbakening van de WPR en de Wob via de 
interpretatie van het begrip persoonsregistratie334 en de doorwerking van de laatstgenoemde 
regeling in de toepassing van de WPR op derdenverstrekkingen in de overheidssfeer. 

Het onrechtmatige-daadsrecht in het BW fungeert voorts als samenloopvoorziening, met name 
parallel aan het norm- en handhavingsregime in de WPR. Verkade juicht deze ontwikkeling toe: 
“De rechter was de inwerkingtreding van de WPR al vóór en laat zich na de inwerkingtreding niet 
in het keurslijf van de wet dwingen. Dat is maar goed ook bij een recht dat terecht als een 
grondrecht is erkend”335. 

Voor dat standpunt is iets te zeggen, mede gelet op de evenwichtigheid van de inmiddels 
gevormde jurisprudentie. Wel dient men zich echter te realiseren, dat deze samenloop van 
                                                      
334 Zie ook de noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens onder Afd. rechtspraak RvSt. 13 mei 1993, AB 1993, 482 
(Bestuur Groninger Borgen Stichting/X). Zie hierin de volgende passage: “Reeds vaak is betoogd dat 
materiële, door de rechter te interpreteren begrippen niet geschikt zijn om formele competenties af te 
bakenen. Wenst men die begrippen toch te hanteren, zoals de Awb doet, dan is een conflictenregeling 
onontbeerlijk”. 
335 D.W.F. Verkade, bundel privacyregulering in theorie en praktijk, a.w. p. 90. 
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jurisprudentiële en wetsnormen niet zonder bezwaren is voor de legitimiteit van de WPR. Het 
bestaande stelsel biedt in hoge mate de mogelijkheid van forumshoppen, het zich kiezen van een 
rechterlijke instantie via de wijze van inkleding van de vordering. Het veelvuldig terugvallen op de 
vertrouwde structuur van het BW leidt er bovendien toe, dat de WPR als normenstelsel 
onvoldoende jurisprudentieel kan uitkristalliseren. 

Bij de herziening van de WPR zal de fragmentatie in privacyregulering en corresponderende 
rechtsbescherming een punt van aandacht dienen te zijn. Dat hierbij vooral aandacht moet 
worden besteed aan de harmonisatie van de WPR en de Wob, spreekt op basis van het 
voorgaande voor zich. Ter bevordering van de helderheid in normstelling verdient het 
aanbeveling om in beide wetten corresponderende verwijsbepalingen op te nemen. De 
ontwikkeling van een heldere, innerlijk samenhangende normstructuur zal echter slechts ten dele 
via regelgeving kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast moet in de uitvoerings- en 
handhavingspraktijk worden gestreefd naar meer aandacht voor rechtseenheid in 
verscheidenheid, met name in de vorm van wederzijdse beïnvloeding in rechtsvorming op de 
verschillende doelgebieden van het recht. 

 




