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5 De ontwikkeling van norm en regelingssystematiek 

5.1 Inleiding 
Wetgeven is kiezen, met name daar waar het gaat om de toepassing van reeds beproefde 
juridische constructies, dan wel het introduceren van nieuwe rechtsfiguren336. Zo is ook de WPR 
het resultaat van aannames en keuzes. Dit geldt in het bijzonder voor de plaats die hierin voor 
zelfregulering als type normstelling is ingeruimd. Om zicht te krijgen op de sleutelbeslissingen 
inzake de architectuur van deze regeling, is perspektiefverbreding geboden. Om die reden is in dit 
hoofdstuk een analyse van de wetsgeschiedenis opgenomen, primair toegesneden op de 
ontwikkeling van het zelfreguleringsconcept. Hierin wordt behandeld of en zo ja in hoeverre de 
WPR een logisch vervolg is op in het voortraject genomen beslissingen, dan wel het predikaat 
innovatief verdient. Welke elementen zijn uit eerdere voorstellen overgenomen en hoe zijn deze 
gegroepeerd? Is inderdaad sprake geweest van een “Wende” in 1985, of is de continuïteit in 
vergelijking met het voorontwerp-Koopmans groter dan veelal wordt aangenomen? En nog 
belangrijker: heeft de voorgeschiedenis de uitvoerbaarheid en effectiviteit van de WPR wellicht 
belast? 

Om deze vragen vanuit het actuele perspectief te kunnen behandelen, gaat een korte beschrijving 
van het vigerende systeem van zelfregulering in de WPR hieraan vooraf. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een overzicht van de gevolgen van de tijdsfactor in de wetsgeschiedenis op de 
functionaliteit van de WPR. 

5.2 Het systeem van zelfregulering in de Wet 
persoonsregistraties 
Hiervoor is reeds opgemerkt, dat de WPR een combinatie is van normerende wetgeving en 
kaderwetgeving337. De wet bevat een zelfstandige regeling betreffende de toelaatbaarheid en het 
gebruik van persoonsregistraties. Dit complex van rechtstreeks toepasbare materiële bepalingen 
(de artt. 4 t/m 8, 11 t/m 14 en 18) dekt het gehele informatieproces. Inzake de registratie van 
gevoelige gegevens zijn voorts nader aangescherpte rechtmatigheidsnormen opgenomen in het 
Besluit gevoelige gegevens. In aansluiting op de rechtmatigheidsnormen in wet en besluit, bevat 
de WPR voorts bevoegdheden en verplichtingen om deze te verbijzonderen en aan te vullen via 
concrete gedragsvoorschriften, toegesneden op de werking van de afzonderlijke 
persoonsregistratie. 

Evenwichtige belangenafweging op uitvoeringsniveau staat in de wet centraal en om die reden 
ook de organisatie van het afwegingsproces. Dat blijkt uit criteria als “een redelijk belang van de 
houder” in art. 4, eerste lid, en “noodzakelijk voor een goede vervulling van de taak van de 
houder” in art. 18, eerste lid, WPR, die verplichten tot een afweging van het belang van de 
registratiehouder en/of het bij de vastlegging van persoonsgegevens in het geding zijnde 
maatschappelijk belang tegenover het belang van de geregistreerde bij vrijwaring van 
beeldvorming. 

Vergelijk ook de opneming van de volgende toetsingscriteria: (a) verenigbare doeleinden (art. 6), 
(b) uit het doel voortvloeiend (art. 11), (c) onevenredige schade van de persoonlijke levenssfeer 
(artt. 11, 13, 14 en 18), (d) dringende en gewichtige reden (art. 11) en (e) in overeenstemming 
met, respectievelijk noodzakelijk voor het doel van de registratie (artt. 5 en 18). 

Om die reden is de term proceduremodel, als karakteristiek van eerdere ontwerpen, ook op de 
WPR nog van toepassing. De materiële normen in de WPR zijn niet primair rechtscheppend338, 
                                                      
336 Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Architectuur van wetgeving, in de bundel Kracht van wet, Opstellen 
aangeboden aan mr W.J. van Eijkern, Zwolle 1984, p. 77 e.v. 
337 Zie I.C. van der Vlies, Handboek wetgeving, Zwolle 1991. 
338 Ik heb hier vooral het oog op de artt. 4, 5, eerste lid, 6, 7 (met inbegrip van het BGG), 11, 12, 13, derde 
en vierde lid, 14 en 18 betreffende opslag en gebruik van persoonsgegevens. De artt. 5, tweede lid, 8, 13, 
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maar op de keper beschouwd vooral facilitair van aard. Zij zijn met name bedoeld als 
instrumenteel kader voor een evenwichtige, onderling gerelateerde afweging van – deels 
conflicterende – reeds elders gegarandeerde rechtsaanspraken339. 

De wetgever had het bij de opneming van materiële rechtmatigheidsnormen in de wet kunnen 
laten. De combinatie van in de formele wet opgenomen beoordelingscriteria, een gedetailleerde 
uitwerking van de rechtspositie van de geregistreerde, aanscherping van de aansprakelijkheid van 
houder en bewerker, toezicht door de Registratiekamer en laagdrempelige rechtsbescherming in 
de vorm van een klachtvoorziening bij de Registratiekamer en een met weinig formaliteiten 
omgeven toegang tot de rechter, voorziet als zodanig immers in een min of meer sluitend stelsel 
van rechtswaarborgen340. 

Niettemin is nog voor een tweede regelingsniveau geopteerd: de verbijzondering van de wettelijke 
normstelling in verbindende gedragsvoorschriften op toepassingsniveau, toegesneden op 
inrichting en gebruik van een specifieke persoonsregistratie. Beide regelingsniveaus zijn 
geschakeld. Deze methodiek kan worden opgevat als een systeem van gelede normstelling, 
waarbij de nader geconcretiseerde wetsbepalingen niet rechtstreeks worden toegepast, maar 
indirect via een toetsing van de uitvoeringsregeling op normconformiteit. De materiële 
bepalingen zijn immers zowel richtinggevend als grensstellend. Ook voor zelfregulering geldt, dat 
deze moet voldoen aan het vereiste van normconformiteit341. 

Tijdens de parlementaire behandeling van de WPR is echter benadrukt, dat de wettelijke normen 
tevens rechtstreeks toepasbaar zijn, zonder nadere uitwerking in reglement, gedragscode of 
AMvB. Zie ook het volgende citaat: “Wij menen dat de term “kaderwet” tekort doet aan het 
karakter van het wetsvoorstel. Met deze term wordt in de regel gedoeld op een wet die zich 
beperkt tot het opzetten van een bestuurlijk kader en waarbij de belangrijkste materiële normen te 
vinden zijn in een lagere wetgeving. In het onderhavige wetsvoorstel zijn de materiële normen 
echter in de wet zelf neergelegd, zodat zij voor rechtstreekse toepassing vatbaar zijn.”342 

Het doorregelen tot op uitvoeringsniveau in de vorm van gedetailleerde uitvoeringsregelingen of 
vergunningsvoorschriften is een in het bestuursrecht gebruikelijke figuur. Het bijzondere aan de 
WPR is dat de wetgever hierin een dubbel spoor heeft uitgezet: een nadere regeling bij AMvB van 
bepaalde categorieën persoonsregistraties in de vorm van in het Besluit genormeerde vrijstelling 
opgenomen standaardregimes, naast verplichte zelfregulering als methode van verbindende 
normverfijning in de vorm van een privacyreglement of formulier van aanmelding. 

                                                                                                                                                        
tweede en vijfde lid, alsmede de bepalingen inzake de reglements-, formulier- en meldingsplicht zijn hieraan 
accessoir en ondersteunend van karakter en in die zin een verbijzondering van de maatschappelijke 
zorgvuldigheidsplicht. Als ondersteunend zijn ook de bepalingen inzake de rechtspositie van de 
geregistreerde aan te merken, met name voor zover deze reflexverplichtingen voor de houder bevatten. 
Een derde categorie in de WPR kan als organisatie-bepalingen worden aangeduid. Zie de instelling van de 
Registratiekamer c.a. 
339 Vgl. vooral de grondrechten, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de open normen in het 
privaatrecht. In het licht van deze “grondprincipes”, kunnen de WPR-normen als herhalings- of 
verwijsnormen worden gekarakteriseerd. Deze constatering staat er echter niet aan in de weg, dat de WPR 
als specifieke regeling, als zodanig weer een eigen rechtsdynamiek kan ontwikkelen. 
340 Vgl. ook de normatieve werking van de onrechtmatige daad. Zie ook H.J. de Ru, De algemene wet gaat 
voor de bijzondere wet, notitie over een nieuw wetgevingsbeleid, Zwolle 1993, met een pleidooi voor het 
primaat voor open wettelijke normen, die door rechterlijke tussenkomst op vordering van partijen worden 
gehandhaafd. 
341 Dit vereiste moet worden ingelezen in de artt. 21 en 26 WPR. 
342 Zie MvA EK, p. 15/16. Vgl. ook de MvA TK, p. 29: “Ook zonder nadere uitwerking in reglement, 
gedragscode of algemene maatregel van bestuur kunnen de rechter en de Registratiekamer toetsen of deze 
geboden naar hun oordeel niet worden overtreden. Hoe zij in hun uitspraken aan deze begrippen gestalte 
zullen geven, is uiteraard thans nog niet te overzien.” 
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Tussen de regelingslagen van wet en uitvoeringspraktijk is nog een tussenniveau te onderscheiden 
met een brugfunctie tussen beide. 
Ook hier heeft de WPR een dubbelspoor uitgezet in de vorm van parallelle voorzieningen. Dit 
zijn de gedragscodes, produkten van facultatieve zelfregulering in collectief verband, toegesneden 
op het specifieke informatiepatroon in een bepaalde branche/sector, eventueel te voorzien van 
een goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer (art. 15), en het alternatief: de 
gedragscodevervangende regeling bij AMvB op sectorniveau (art. 16). De wet beperkt deze 
regelingslaag tot persoonsregistraties in de particuliere sector, expliciet wat de 
regelingsbevoegdheid van de Kroon betreft, impliciet waar het gaat om de gedragscodes. 

Naast deze vormen van verplichte en uitgelokte zelfregulering kent de WPR nog een verbinding 
met traditionele vormen van zelfregulering in de vorm van professionele geheimhoudings- en 
informatieregimes. Het medisch beroepsgeheim is daarvan het belangrijkste voorbeeld. De WPR 
kent in art. 11, derde lid jo. de artt. 14, eerste lid en 18, derde lid, voor derdenverstrekkingen een 
coördinatiebepaling: “De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van 
ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.” Anders dan verwacht zou 
mogen worden, is het interne gebruiksregime in art. 6 echter niet van een dergelijke beperking 
voorzien343. Welke zelfreguleringsvoorzieningen als derogerend aan de WPR zijn aan te merken, 
is een kwestie van nadere interpretatie. Hoewel hieruit kan worden afgeleid, dat de WPR voor het 
overige prevaleert, is niettemin onder omstandigheden sprake van samenloop van wet en 
zelfregulering met alle fricties van dien344. 

5.3 Wettelijke normstelling en zelfregulering, ideeënvorming 
en uitwerking 

5.3.1 Het Interimrapport van de Staatscommissie 
Zelfregulering als regelingsmodel bij persoonsregistraties is een produkt van de Staatscommissie. 
De voorkeur voor dit concept blijkt reeds uit haar Interim-rapport van 1974345: “De door de 
Staatscommissie voor te stellen wetgeving zal zich er voor een niet onbelangrijk deel toe 
beperken de betrokkenen voor te schrijven welke onderwerpen zij zelf moeten regelen. De wet 
zal primair het toezicht moeten organiseren op die eigen reglementering door betrokkenen” (p. 
18). Aandacht voor de effectiviteit van de nieuwe wet is reden, de introductie van deze vorm van 
verplichte zelfwerkzaamheid te adviseren. Zelfregulering is in de visie van de Staatscommissie dus 
vooral bedoeld als methode om normbesef te incorporeren in de toepassingspraktijk. Bovendien 
kan aldus worden aangesloten bij wat wordt genoemd: “enige bemoedigende ervaringen”, in de 
vorm van inmiddels reeds gerealiseerde privacyreglementen. 

                                                      
343 De Registratiekamer begrijpt art. 6 WPR aldus, dat de artt. 11, derde lid, en 18, derde lid, hierin op 
wetssystematische gronden moeten worden ingelezen. Zie met betrekking tot de doorwerking van art. 18, 
derde lid, WPR de beslissing van de Kamer van 6 februari 1991 inzake de gegevensverstrekking van de 
Dienst Marktwezen aan de GSD van de gemeente Purmerend (dossiernr. 90.E.259.04). Zie wat de 
doorwerking in art. 6 WPR van het medisch beroepsgeheim betreft onder meer het rapport “De rekening 
van de arts” van februari 1994. 
344 In overleg met het Verbond van Verzekeraars en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 
bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft de Nederlandse Vereniging van Geneeskundige Adviseurs bij 
Verzekeringsmaatschappijen (GAV) een beroepscode vastgesteld betreffende de vastlegging en omgang 
met medische gegevens. De WPR is zonder twijfel van toepassing op de medische registraties van de 
verzekeraars. Uit deze beroepscode blijkt echter hoe deze wettelijke regeling en het medisch 
beroepsgeheim, nader geconcretiseerd door tuchtrechtspraak en richtlijnen van de KNMG, op onderdelen 
wringen, waarbij de beroepscode prioriteit geeft aan de opvattingen binnen de beroepsorganisatie. 
Opmerkelijk aan deze beroepscode is ook, dat deze zelfreguleringsvoorziening een coördinatiefunctie 
vervult tussen de verschillende in het geding zijnde wettelijke regelingen, waaronder de Wet geneeskundige 
behandelingsovereenkomst. 
345 Privacy en persoonsregistratie, Interimrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke 
levenssfeer in verband met persoonsregistraties, “s-Gravenhage 1974. 
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Zelfregulering op vrijwillige basis, met de in het rapport genoemde onderwerpen als leidraad, 
prijst de Staatscommissie tevens aan als overgangsvoorziening, ter overbrugging van de periode 
tot de inwerkingtreding van de beoogde wetgeving. In het Eindrapport van 1976346 is het systeem 
van verplichte en gecontroleerde zelfregulering in het hiervan deel uitmakende voorontwerp van 
wet volledig uitgewerkt. 

5.3.2 Het Eindrapport van de Staatscommissie 
Uitgangspunt van de Staatscommissie was de opvatting, dat op dit gebied met algemene 
gedragsregels moeilijk te werken valt. In de praktijk zou dan teveel in het ongewisse blijven. 
Daadwerkelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer vereist in deze visie een afweging 
van belangen, die slechts in concreto, dat wil zeggen met betrekking tot de afzonderlijke 
persoonsregistratie, op verantwoorde wijze zou kunnen worden verricht. Vandaar de keuze voor 
een proceduremodel: een geheel aan voorzieningen gericht op een geconditioneerde, en door de 
Registratiekamer gecontroleerde belangenafweging. De Registratiekamer zou aldus als nieuw 
overheidsorgaan nader inhoud moeten geven aan de in de wet te formuleren normatieve 
uitgangspunten. 

In het door de Staatscommissie geconcipieerde voorontwerp heeft privacybescherming inzake 
persoonsregistraties vorm gekregen als klassiek bestuursrechtelijk toelatingsstelsel. Als centrale 
bepaling hierin fungeert het verbod op het in werking hebben van een niet in een openbaar 
register ingeschreven registratiesysteem (artt. 20 e.v. jo. art. 12 voorontwerp). Gedifferentieerd 
naar de mate van privacy-bedreiging, de (methode van) verbijzonderde normstelling en de mate 
van intensiteit van het preventief overheidstoezicht, gaat het voorontwerp uit van een verdeling 
van registratiesystemen in een drietal categorieën. Dit zijn achtereenvolgens: meldingsplichtige, 
reglementsplichtige en vergunningsplichtige registratiesystemen. Op de keper beschouwd was 
echter sprake van een tweedeling, afhankelijk van het al dan niet gelden van een 
zelfreguleringsverplichting. Bij meldingsplichtige persoonsregistraties was dat niet het geval, 
immers deze categorie zou in de voorgestane opzet genormeerd worden door bij en krachtens de 
wet gestelde algemeen verbindende voorschriften. Bij de overige registratiesystemen speelde de 
reglementsplicht echter wel een belangrijke rol. 

De meldingsplichtige registratiesystemen in het voorontwerp-Koopmans blijken de latere, in het 
Besluit genormeerde vrijstelling geregelde persoonsregistraties te zijn. Zo benoemt de 
geadviseerde regeling de volgende categorieën tot meldingsplichtige informatiesystemen: leden- 
en abonnementenregistraties, salarisadministraties, boekhoudingen en administraties van 
debiteuren en crediteuren, registratiesystemen betreffende afnemers of leveranciers alsmede 
combinaties van deze (art. 17). De afbakening van de tot deze groepen behorende registraties 
geschiedt bij wet en een daarop te baseren AMvB (art. 34). Het wetsconcept bevat voorts 
regulerende bepalingen omtrent de werking van een dergelijk registratiesysteem, eveneens nader 
bij AMvB te concretiseren (art. 35). De naleving is in dit systeem strafrechtelijk gesanctioneerd 
(art. 95). De Registratiekamer komt er bij deze categorieën registraties, althans preventief, 
nauwelijks aan te pas. Weliswaar moet het registratiesysteem worden ingeschreven in het 
openbaar register als vorm van openbaarmaking, de toetsing door de Registratiekamer is 
marginaal, beperkt tot enkele formele aspecten (art. 22). De normering vindt derhalve plaats bij 
en krachtens de wet. 

Reglementsplichtige en vergunningsplichtige registratiesystemen moeten daarentegen volgens het 
voorontwerp werken overeenkomstig een reglement, waarin de werking van het 
registratiesysteem is beschreven (artt. 36 en 37). De belangrijkste componenten hierin zijn: het 
doel van de registratie, de aard van de opgenomen gegevens en de (in- en externe) gebruikers. 

Dit reglement vormt bij reglementsplichtige registraties het aanknopingspunt voor preventieve 
toetsing door de Registratiekamer, als poortwachter van het openbaar register. Dit 
overheidsorgaan toetst de voorgelegde “proeve” van zelfregulering inhoudelijk. Allereerst op 
                                                      
346 Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties, ‘s-Gravenhage 1976. 
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overeenstemming met de aan het reglement bij wet of AMvB gestelde eisen. Belangrijker is echter 
het volgende criterium. De Registratiekamer moet inschrijving in het openbaar register weigeren: 
“indien kennelijk onvoldoende waarborgen aanwezig zijn voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer” (art. 23). Deze bepaling fungeert als open materiële norm in de wet, 
nader te concretiseren naar tijd, plaats en omstandigheden door de Registratiekamer (individuele 
normering). De beoogde regeling voorziet tevens in rechtsbescherming. Tegen een beslissing van 
de Registratiekamer staat beroep open bij de Kroon (art. 89). Is deze horde van preventieve 
toetsing met goed gevolg genomen, dan geldt het ingeschreven reglement als wet. Art. 39 
voorontwerp bepaalt, dat het is verboden “ten aanzien van een registratiesysteem anders te 
handelen dan in het openbare register ingeschreven reglement is bepaald”, behoudens enkele in 
de wet opgenomen rechtvaardigingsgronden. Niet-naleving is strafbaar gesteld (art. 95). 

In het voorontwerp-Koopmans zijn de vergunningsplichtige registratiesystemen gedefinieerd als 
die welke ingevolge hun reglement gevoelige persoonsgegevens mogen registreren of aan derden 
verstrekken, danwel een beperking van het inzage- en correctierecht kennen ten behoeve van 
opsporing van strafbare feiten of een goede belastingheffing, nader af te bakenen bij AMvB (art. 
19)347.  

Met betrekking tot deze categorie registratiesystemen voorziet het wetsconcept – cumlatief – in 
een verzwaard toelatingsregime: een vergunningenstelsel in combinatie met een 
inschrijvingstoets. Zowel inschrijving als vergunningverlening liggen in handen van de 
Registratiekamer (resp. artt. 24 en 40). De behandeling van de vergunningsaanvraag voorziet in 
een procedure van preventieve rechtsbescherming: de aanvrage wordt door de Registratiekamer 
bekendgemaakt; een ieder kan bezwaren indienen en deze kunnen nader worden toegelicht en 
bestreden (artt. 42 en 43)348. 

De in art. 44 geformuleerde weigeringsgronden geven uitdrukking aan de materiële wettelijke 
normen, getuige onder meer de volgende elementen: 

1. het doel of de te verwachten werkzaamheid van het registratiesysteem is niet in strijd met de 
wet, de openbare orde of de goede zeden; 

2. het reglement is in overeenstemming met de daaraan bij wet of AMvB gestelde eisen; 

3. er zijn voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de op te nemen gegevens in 
verkeerde handen komen; 

4. er bestaan voldoende waarborgen voor de juistheid van de op te nemen en te verstrekken 
gegeven; 

5. er zijn volgens het reglement geen andere persoonsgegevens in het registratiesysteem 
opgenomen dan die voldoende relevant zijn in verband met het doel van het 
registratiesysteem; 

6. de rechten van de geregistreerden op kennisneming, inzage en correctie zijn niet meer zijn 
beperkt dan uit een oogpunt van opsporing van strafbare feiten of een goede belastingheffing 
noodzakelijk is; 

7. en ook overigens bestaan uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
niet zodanige bezwaren tegen het verlenen van de vergunning dat deze moet worden 
geweigerd. 

Bij de toetsing op de genoemde criteria betrekt de Registratiekamer deze elementen op de 
belangenafweging in concreto ofwel: “houdt de Registratiekamer enerzijds rekening met het 
belang dat door het registratiesysteem wordt gediend, anderzijds met de mate waarin de 
                                                      
347 In deze typologie vormen de reglementsplichtige registratiesystemen een “restcategorie”, want niet 
behorend tot een van de beide andere groepen (art. 18). 
348 De voorgestelde regeling voorziet tevens in een vergunningplicht voor bewerkers. Een dergelijke, door 
de Registratiekamer af te geven vergunning is nodig om rechtmatig als bewerker van een registratiesysteem 
op te kunnen treden. Zie de artt. 51 t/m 60 voorontwerp. 
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persoonlijke levenssfeer van de daarin op te nemen personen bij de werking van het systeem 
betrokken is” (art. 44, tweede lid). 

Het hiervoor onder g. genoemde beoordelingselement geeft de Registratiekamer een zekere 
discretionaire toelatingsbevoegdheid. Naast toestaan en weigeren is tevens in een tussenvorm 
voorzien: de mogelijkheid om de vergunning voor een bepaalde termijn te verlenen en hieraan 
voorschriften te verbinden: “in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer” 
(art. 45). Om die reden kunnen aan een eenmaal verleende vergunning alsnog voorschriften 
worden verbonden, dan wel bestaande worden gewijzigd of ingetrokken. Intrekking van de 
vergunning behoort ook tot het pakket. Dan geldt echter een verzwaarde eis: het oordeel van de 
Registratiekamer dat het functioneren van het registratiesysteem de persoonlijke levenssfeer 
ernstig kan schaden, en aan het bezwaar niet tegemoet kan worden gekomen door wijziging van 
de vergunning of het reglement (art. 46). 

De Registratiekamer, ingevolge art. 8 van het voorstel belast met het toezicht op de naleving van 
de wet, kan als sanctie besluiten tot doorhalen van een inschrijving in het openbare register, zij 
het slechts op enkele in de wet genoemde gronden (art. 29). Daartoe behoort een aangescherpt 
materieel criterium. Op deze grond mag pas tot een dergelijke maatregel worden overgegaan: 
“indien de houder van het registratiesysteem zodanig in strijd met de wettelijke voorschriften 
handelt, dat de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden hierdoor ernstig of herhaaldelijk 
geschaad wordt”. 

Het spreekt in deze opzet voor zich, dat tegen alle beschikkingen van de Registratiekamer 
Kroonberoep kan worden ingesteld (art. 89). Zowel voor het reglement als met betrekking tot de 
aan een vergunning verbonden voorschriften voorziet het concept in een strafrechtelijk 
gesanctioneerde nalevingsverplichting (artt. 39 en 50 jo. 95). 

Naast het bestuursrechtelijke, gedifferentieerde toelatingsregime kent het concept een uniforme 
regeling inzake de rechtspositie van de geregistreerde. Een afzonderlijke paragraaf is gewijd aan 
het recht op inzage en correctie, in combinatie met een specifieke rechtsweg in geval van 
correctiegeschillen (artt. 69 t/m 74). Als beroepsinstantie wordt één nader aan te bepalen 
gerechtshof aangewezen, met de mogelijkheid van beroep in cassatie. De drempel is laag: van 
toepassing is de verzoekschriftprocedure met uitsluiting van de verplichte procureursbijstand. De 
geregistreerde kan zich bij een geschil ook tot de Registratiekamer wenden, en wel met een 
verzoek om te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de houder. 

Uit de voorgaande beschrijving blijkt, dat in de beoogde regeling zelfregulering in de vorm van 
een geschreven reglement een belangrijk element was. De voorgestelde regeling wordt daarom in 
het Eindrapport aangeduid als: “systeem van verplichte zelfregulering” (p. 34)349. Weliswaar vond 
de Staatscommissie dat de noodzakelijke belangenafweging niet aan de houders van registraties 
zelf kon worden overgelaten, men had echter uitdrukkelijk oog voor de aan een directe 
betrokkenheid van de registratiehouder bij de normstelling verbonden voordelen. Deze waren 
divers van aard. Allereerst de verwachte gunstige invloed op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, immers in het voorgestelde regelingsmodel zou de registratiehouder zich 
uitdrukkelijk rekenschap moeten geven van de werking van het registratiesysteem. Derhalve een 
verondersteld positief effect op het normbesef: de internalisering van normen en waarden bij 
betrokkenen en de doorwerking daarvan in het concrete functioneren van registratiesystemen350. 

                                                      
349 Vgl. Eindrapport a.w. p. 134. 
350 Vgl. de volgende illustratieve passage in het Eindrapport: “Over de aard van de voor te stellen 
wetgeving zal de Staatscommissie nog nader komen te spreken. In dit stadium wil zij echter benadrukken 
dat een afdoende bescherming van de persoonlijke levenssfeer nimmer door de wetgever alleen kan 
worden verwezenlijkt. Dit is reeds daarom het geval, omdat zijn voorschriften in de praktijk door nadere 
regels zullen moeten worden aangevuld. Daarbij dient naar de mening van de Staatscommissie waar 
mogelijk te worden aangesloten bij hetgeen de meest betrokkenen zelf al tot stand hebben gebracht. Het 
effect van regels is echter mede afhankelijk van de mate waarin zij worden nageleefd en ook door concrete 
maatregelen worden gevolgd. Van een volledig effect kan dan ook eerst sprake zijn indien bij de houders 
en gebruikers van persoonsregistraties de bereidheid bestaat om met de bescherming van de persoonlijke 
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In het verlengde hiervan vervult het reglement de rol van maatwerk, een aangepaste regeling voor 
elk registratiesysteem binnen de grenzen van de wet. Andere genoemde voordelen hebben 
betrekking op de beschrijvende functie van het reglement bij toetsing door de Registratiekamer 
alsmede annex, het reglement als instrument van openbaarmaking (p. 34). 

Ging het hiervoor over verplichte zelfregulering, het Eindrapport behandelt hierop aansluitend 
nog een variant op vrijwillige basis351. Rudimentair zien we hier reeds het onderscheid tussen 
individuele zelfregulering: “dat men zich binnen de door de wet gelaten ruimte zelf verdere regels 
oplegt”, en de collectieve variant: “Ook is denkbaar dat bij aanwezigheid van een daarvoor 
geschikte organisatiestructuur de zelfregulering in bepaalde kringen een collectief karakter krijgt, 
doordat men bij voorbeeld over de inhoud van de te volgen regels bepaalde afspraken maakt of 
doordat een organisatie van beroepsbeoefenaren zijn leden terzake aan een code onderwerpt”. 
Op dit citaat kan weer een tweedeling inzake zelfregulering op collectieve basis worden 
geprojecteerd: zelfregulering in het verband van branche- en koepelorganisaties, aanleunend 
tegen het consumenten-/cliëntenperspectief van (commerciële) activiteiten en voorzieningen, 
met name in de vorm van model-reglementen enerzijds en zelfregulering van 
beroepsmatig/professioneel handelen in de vorm van gedragscodes anderzijds. De 
Staatscommissie ziet hier ook een rol voor betrokkenen en/of hun belangenorganisaties bij de te 
verrichten belangenafweging (pp. 34 en 35). 

Zelfregulering op collectieve basis is op een bijzondere manier ingebed in het voorgestane 
systeem. De geadviseerde regeling is toegesneden op geautomatiseerde registratiesystemen. Het 
voorontwerp voorziet echter in een bepaling om de werkingssfeer van de wettelijke regeling uit te 
breiden tot bij AMvB aan te wijzen niet-geautomatiseerde registratiesystemen, die aldus met een 
van de genoemde drie categorieën gelijk gesteld kunnen worden (art. 80). Daarnaast bevat de 
voorgestelde regeling een bijzondere voorziening voor bij AMvB aan te wijzen niet-
geautomatiseerde verzamelingen van persoonsgegevens, met name dossierverzamelingen352. 

De verbinding met het bestaan van vrijwillige vormen van zelfregulering wordt gevormd door het 
door de Staatscommissie geadviseerde aanwijzingscriterium. Het spreekt voor zich dat de mate 
waarin de persoonlijke levenssfeer bij de gegevensverzameling is betrokken een belangrijke 
beoordelingsfactor vormt. Echter de aanwezigheid van een goede werkwijze als ook: “het reeds 
bestaan van voldoende regelingen”, zal hierbij van invloed zijn. De combinatie van beloning en 
straf bepalen hier het beeld, getuige het volgende illustratieve citaat: “Voor wat dit laatste betreft 
is te denken aan voorschriften die een vereniging van beroepsbeoefenaren voor haar leden heeft 
opgesteld. Deze weg zal bij een goed georganiseerde vereniging vaak voordelen bieden omdat 
dan een uniforme regeling voor alle aangesloten beroepsbeoefenaren tot stand kan komen, iets 
dat met het wetsontwerp niet te bereiken is. Voor zover echter in de praktijk blijkt dat bepaalde 
verzamelingen van persoonsgegevens een bedreiging van de persoonlijke levenssfeer vormen, 
geeft deze paragraaf de mogelijkheid om op te treden. Denkbaar is dat alleen al het bestaan van 
die mogelijkheid een stimulans vormt voor een goede regeling door de betrokkenen”, aldus de 
Staatscommissie (p. 151). 

In het licht van het onderwerp van deze studie is de combinatie van regelingselementen in het 
Eindrapport van de Staatscommissie een boeiende. Zo is in het voorontwerp van wet een 
verplichte vorm van zelfregulering, het op te stellen reglement, een geharmoniseerd en 

                                                                                                                                                        
levenssfeer daadwerkelijk rekening te houden. Die bereidheid zal op zijn beurt moeten kunnen steunen op 
de overtuiging in brede lagen van de bevolking dat die bescherming werkelijk de moeite waard is. In laatste 
instantie is het dan ook deze overtuiging, die het succes van wetgeving op dit gebied in de praktijk bepaalt. 
Eindrapport a.w. p. 28. 
351 In het verlengde van het Interimrapport, wordt zelfregulering op vrijwillige basis als 
overgangsvoorziening tot de inwerkingtreding van de beoogde wetgeving nog eens onder de aandacht 
wordt gebracht. Eindrapport a.w., p. 34. 
352 Art. 1 van het voorontwerp definieert zowel het begrip “verzamelingen van persoonsgegevens” als de 
term “registratiesystemen”. De laatste is een species van het genus gegevensverzameling. Vgl. ook de 
toelichting, Eindrapport a.w. p. 151. 



 

G.Overkleeft-Verburg 88 www.overkleeft-verburg.nl 

geïntegreerd onderdeel van de regelingsketen betreffende geautomatiseerde registratiesystemen, 
eventueel ondersteund door (te stimuleren) vormen van zelfregulering op vrijwillige en collectieve 
basis in de vorm van model-reglementen, al dan niet met een inbreng van geregistreerden. In het 
verlengde hiervan vraagt de Staatscommissie aandacht voor zelfregulering als 
overgangsvoorziening, vooruitlopend op de realisering van nieuwe wetgeving. 

Daarnaast kent het voorontwerp voor handmatige gegevensverzamelingen een “stok-achter-de-
deur-voorziening” om de totstandkoming van professionele gedragscodes “af te dwingen”. 
Regulering door middel van een combinatie van wettelijke voorschriften en gecontroleerde 
zelfregulering is hier het alternatief voor de voorkeursregeling: adequate zelfregulering, vrijwillig 
en in collectief verband via beroeps-/gedragscodes. Het gaat hierbij echter steeds om wettelijk 
genormeerde en tegen die achtergrond gecontroleerde vormen van zelfregulering. Zelfregulering 
dient primair als instrument van verbijzondering van in de wet vastgelegde materiële normen. De 
aanduiding proceduremodel, als kenmerkend voor het door de Staatscommissie voorgestelde 
wettelijk systeem is weliswaar correct, maar blijkt tevens tot misverstanden aanleiding te geven. 
Deze karakteristiek suggereert immers, dat het de voorgestelde regeling aan materiële 
normstelling zou ontbreken. Naar uit het voorgaande blijkt is niets minder waar, zij het dat de 
materiële bepalingen in de voorgestelde regeling zijn “verkleed” als toetsingsmaatstaven van de 
Registratiekamer met reflexwerking naar betrokkenen. Uitgaande van het systeem van de regeling 
kon dat ook niet anders, omdat het recht in het midden van de jaren zeventig nog geen of 
onvoldoende uitgekristalliseerde waarborgnormen kende353. Het grondrecht op eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer is eerst bij de grondwetsherziening van 1983 gecreëerd (art. 10)354. 
Het grondrecht op eerbiediging van de privésfeer in het EVRM bestaat veel langer, jurisprudentie 
inzake persoonsregistraties was in die jaren echter nog niet beschikbaar, terwijl de 
“gebruiksmogelijkheden” op dit terrein als beperkt werden ingeschat. Bovendien werd in die 
periode aan dit grondrecht in het nationale recht nog geen rechtstreekse horizontale werking 
toegekend355. De regulering van persoonsregistraties in internationaal verband stond nog in de 
kinderschoenen. Weliswaar had het Comité van Ministers van de Raad van Europa aanbevelingen 
gedaan in de vorm van aansporingen aan de lidstaten om privacy-wetgeving voor de 
overheidssector en de particuliere sector te realiseren356. Het in de kring van de Raad van Europa 
tot stand gekomen Europees Dataverdrag dateert eerst van 1981. 

5.4 Zelfregulering als interim-voorziening 

5.4.1 Aanwijzigingen van de Minister-President 
Hiertoe mede gestimuleerd door de oproep van de Staatscommissie in haar Interimrapport, zijn 
in 1975 als interimvoorziening tot de inwerkingtreding van specifieke privacywetgeving, 
Aanwijzingen van de Minister-President vastgesteld, die voorzien in een min of meer zelfstandig 
                                                      
353 Wel is dan al sprake van een nieuw in de grondwet op te nemen grondrecht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer. Zie Eindrapport a.w. p. 28. 
354 Zie hieromtrent G. Overkleeft-Verburg, Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in 
A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten, Commentaar op Hoofdstuk 1 
van de herziene grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982, p. 221 e.v. 
355 Horizontale werking is voor het eerst door de Hoge Raad aangenomen in het arrest Edamse 
bijstandsmoeder, HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928. De betreffende passage in dit arrest 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”. 
356 Het gaat hier om de volgende aanbevelingen: 1. Protection of the privacy of individuals vis-a-vis 
electronic data banks in the private sector, Resolution (73)22 van 26 september 1973 en 2. Protection of 
the privacy of individuals vis-a-vis electronic data banks in the public sector, Resolution (74)29 van 20 
september 1974. 
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privacy-regime voor geautomatiseerde infromatiesystemen in de rijksdienst357. De regeling kent 
drie onderdelen, achtereenvolgens: (a) aanwijzigingen van algemene aard, (b) de inhoud van de 
vast te stellen privacy-reglementen en (c) voorschriften betreffende beheer en beveiliging358. Kern 
van de regeling is de verplichting van de verschillende ministers om voor elke geautomatiseerde 
registratie in de rijksdienst een privacy-reglement vast te stellen volgens een nader aangegeven 
stramien359. 

De materiële basisnorm, het doelbindingscriterium, is als volgt verwoord: “Een registratie als 
bedoeld in aanwijzing 1 bevat uitsluitend gegevens die voor de doelstelling van die registratie 
noodzakelijk zijn. De opgenomen gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan 
die met de doelstelling van de registratie verenigbaar zijn” (aanwijzing 3). Dit 
evenredigheidsbeginsel is normatief uitgewerkt via een structurering van de reglementsplicht360. 
Niet is voorgeschreven in welke vorm een privacy-reglement moet worden vastgesteld. Dat dit 
een ministerieel besluit is ligt echter voor de hand. 

Tevens is voorzien in een regeling van de rechtspositie van de geregistreerde, met name in de 
vorm van een recht op inzage en correctie en de mogelijkheid om kennis te nemen van het 
privacy-reglement. Daarnaast bevatten de Aanwijzingen een aantal verplichtingen van de houder, 
met name betreffende beheer en beveiliging. De instelling van een bijzondere commissie van 
toezicht is facultatief (aanwijzing 16). Via de bestaande rechtsgangen is de naleving van de 
privacy-reglementen in de regel reeds verzekerd361. 

Op basis van deze Aanwijzingen zijn in 1975 en volgende jaren tientallen privacy-reglementen 
vastgesteld. Kritiek was er wel, getuige de aanvaarding in de Tweede Kamer van de breed 
gesteunde motie-Beckers-de Bruijn c.s.362. De Aanwijzingen zouden niet meer aan de dan 
bestaande praktijk beantwoorden. De kritiek betrof vooral de passiviteit van de overheid bij het 
informeren van burgers over het bestaan van persoonsregistraties alsmede over de daaraan 
verbonden voor- en nadelen. Aan de regering het verzoek om registratiehouders te verplichten 
om (potentieel) geregistreerden van de opneming van hun gegevens in kennis te stellen en daarbij 
het doel van de registratie mee te delen363. Tevens werd gevraagd korte afhandelingstermijnen bij 
inzage- en correctieverzoeken te bevorderen. Als laatste werd een verbod gevraagd op het 
                                                      
357 Aanwijzigingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde 
systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid, besluit van de Minister-President 
d.d. 7 maart 1975, Stcrt, 1975, 50. De Aanwijzigingen kunnen worden gezien als concretisering van de 
hiërarchische instructiebevoegdheid binnen de rijksdienst en, mede door de publicatie hiervan, als vorm 
van (indirect werkende) pseudo-wetgeving. 
358 De Aanwijzingen zijn gewijzigd bij besluit van 16 juni 1982, Stcrt. 1982, 156. De aanwijzingen 
betreffende beveiligingsaspecten zijn toen in een afzonderlijke regeling opgenomen, de Aanwijzigingen 
inzake de beveiliging van persoonsgegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde 
gegevensverwerkende systemen bij de Rijksoverheid van 16 juli 1982. Deze Aanwijzingen zijn ingetrokken 
als onderdeel van het Besluit voorschrift informatiebeveiliging rijksdienst 1994 van 22 juli 1994, Stcrt. 1994, 
173. De privacy Aanwijzingen zijn nog steeds (formeel) van kracht. 
359 Aanwijzing 1 luidt als volgt: “Een geautomatiseerde registratie waarin persoonsgegevens zijn 
opgenomen treedt eerst in werking nadat daarvoor een regeling is vastgesteld. Het bevoegd gezag draagt 
hiervoor zorg. Deze regeling voorziet in elk geval in de onderwerpen hierna te noemen in paragraaf B (...)”. 
De Aanwijzigingen werken direct en kennen voorts een overgangstermijn voor op 1 januari 1975 in 
werking zijnde geautomatiseerde registraties. Voor de categorie bestaande registraties moet uiterlijk op 1 
januari 1976 aan de reglementsplicht te zijn voldaan (aanwijzing 25). 
360 Zie de aanwijzingen 9 t/m 16, in essentie overeenkomend met art. 20 WPR. 
361 Er blijkt op basis van de Aanwijzingen 1975 zeer weinig te zijn geprocedeerd. Zie voor een geschil over 
een niet gehonoreerd inzage-verzoek op basis van de Beschikking bescherming persoonlijke levenssfeer 
ingeschrevenen voor de dienstplicht: Afd. rechtspraak Raad van State van 11 augustus 1981, 
Gemeentestem 6702. 
362 TK 1978-1979, 15300, nr. 21. 
363 Vgl. art. 28 WPR. 
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ongemotiveerd en ongecontroleerd koppelen van registratiesystemen. Van de bij die gelegenheid 
min of meer door de minister van Justitie toegezegde integrale herziening van de Aanwijzingen is 
het niet gekomen364. 

5.4.2 Gemeentelijke en provinciale privacy-verordeningen 
De uitgave “Gemeente en privacy” van de VNG, verschenen in 1979 als nr. 61 in de zgn. Blauwe 
reeks, is een belangrijke stimulans gebleken voor de vaststelling van autonome gemeentelijke 
privacy-verordeningen. Naast een inleiding in de problematiek waren hierin een tweetal model-
verordeningen opgenomen, vooral gebaseerd op het voorontwerp-Koopmans, de Aanwijzingen 
van 1975 en de voortrekkersrol van de gemeente Amsterdam365. 

Beide modellen kenden een reglementsplicht, gekoppeld aan een verplichting tot inschrijving in 
een gemeentelijk openbaar register, gecombineerd met een regeling van de rechtspositie van 
geregistreerden. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen betrof de organisatie van het 
toezicht: een afzonderlijke Registratiecommissie of de gemeenteraad. 

Op basis van, of geïnspireerd door deze modellen zijn tientallen gemeentelijke privacy-
verordeningen vastgesteld in gemeenten van uiteenlopende grootte366. Tevens zijn in 
verschillende gemeenten privacy-commissies ingesteld. De samenstelling verschilde nogal, 
afhankelijk van plaatselijke keuzen. Deze commissies, in de regel belast met de toezichts-en 
klachtenfunctie, hebben in veel gevallen daadwerkelijk bijgedragen tot de ontwikkeling van een 
serieuze privacy-attitude. 

Op basis van de gemeentelijke privacy-verordeningen zijn nauwelijks procedures gevoerd. Een 
viertal procedures bij het Ambtenarengerecht en de Centrale Raad van Beroep op basis van de 
Amsterdamse privacy-verordening vormt hierop de uitzondering367. Deze hadden betrekking op 
de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking door het gemeentebestuur van Amsterdam aan 
Ohra, een particuliere verzekeringsmaatschappij, en de immateriële schadevergoeding aan de 
gedupeerde ambtenaren. 

De provincies volgden, zij het wat later. Aanvankelijk werden de provinciale privacy-
verordeningen vastgesteld volgens eenzelfde stramien als van de gemeenten. Medio jaren 80 zijn 
verscheidene privacy-regelingen van kracht geworden368. Een enkele provincie benutte de 
voorsprong van de achterstand. Zo voerde de provincie Utrecht in 1986 reeds de WPR als 
provinciale verordening in369. Hetgeen hiervoor is opgemerkt over de ingestelde privacy-
commissies geldt ook hier. Voor zover mij bekend is het niet voorgekomen, dat een provinciale 
privacy-verordening inzet van een gerechtelijke procedure was. 

                                                      
364 Zie de brief van de minister van justitie d.d. 15 oktober 1979, TK 1979-1980, 15800 hoofdstuk VI, nr. 
10. 
365 Vgl. de Privacyregeling Bevolkingsregister Amsterdam, Gemeenteblad 1977, nr. 43. Zie voorts de 
generieke Privacyverordening Amsterdam, Gemeenteblad 1980, nr. 54, nader herzien in 1986, 
Gemeenteblad 1986, nr. 254. 
366 In een aantal gevallen werd de voorkeur gegeven aan een eigen, minder gedetailleerde variant. 
367 Zie achtereenvolgens Ambtenarengerecht Amsterdam van 28 juli 1989, TAR 1989, 205, CRvB van 16 
juli 1991, TAR 1991, 170, Ambtenarengerecht Amsterdam van 4 februari 1992, TAR 1992, 83 en CRvB 
van 21 oktober 1993, AB 1994, 16. 
368 Zie bijvoorbeeld de privacy-verordeningen van de provincies Gelderland, Friesland, Noord Brabant en 
Overijssel, alle daterend uit 1984 en 1985. 
369 Verordening persoonsregistraties provincie Utrecht 1986, Provinciaal Blad van Utrecht 1986, nr. 50. De 
provincie Utrecht heeft derhalve ruim twee jaar voor de inwerkingtreding van de WPR, deze regeling reeds 
materieel ingevoerd. 
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5.4.3 Overige voorzieningen in de publieke sector 
Het maken van privacy-reglementen is in de semi-overheidssfeer voorts sterk bevorderd door 
aansporingen of verplichtingen daartoe in subsidie-, bekostigings- en erkenningsregelingen van 
rijkswege, in het verlengde van de Aanwijzingen van 1975. Aldus zijn vele privacy-regelingen 
gerealiseerd, in het bijzonder in de gezondheidszorg en verwante sectoren van persoonlijke 
hulpverlening. 

Daarnaast vond regulering plaats op eigen initiatief. Zo beschikten medio jaren 80 vrijwel alle 
universitaire instellingen over eigen privacy-reglementen. Ook hier vervulden het voorontwerp-
Koopmans en de Aanwijzingen van 1975 een voorbeeldfunctie. 

5.4.4 Zelfregulering in de particuliere sector 
In een aantal branches zijn in deze jaren privacy-gedragscodes vastgesteld. Zo kunnen worden 
genoemd: de Code Brievenbusreclame en Huissampling van het Genootschap voor Reclame, 
Sectie Direct Marketing uit 1975 (gewijzigd in 1979), de gedragscode van de Nederlandse 
Vereniging voor Handelsinformatiebureaus uit 1976, het Model Privacy Reglement van de 
Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU) uit 1981 en de privacy-bepalingen in 
de gedragscode van de OAWS van 1983. 

Daarnaast zijn voorzieningen op ondernemingsniveau tot stand gekomen. Het tot reglementering 
verplichtende Privacy Charter van de NV Philips is hiervan een illustratie. Zie voorts het in 1965 
vastgestelde Algemeen reglement van de Stichting Bureau Krediet-Registratie (BKR) nader 
uitgewerkt in het Reglement bescherming persoonlijke levenssfeer van 1983, alsmede de RAI-
regeling bescherming persoonlijke levenssfeer kentekenregistratiegegevens (1980)370. 

In vergelijking met de (semi-)overheid en de gesubsidieerde/bekostigde sector, is de privacy-
reglementering in de particuliere sfeer echter achtergebleven en als regel beperkt tot de voor 
publieke druk gevoelige sectoren/branches. 

5.5 Het Wetsontwerp op de persoonsregistraties van 1981 
In het op 30 november 1981 ingediende Wetsontwerp op de persoonsregistraties zijn de 
voorstellen van de Staatscommissie-Koopmans vrijwel volledig overgenomen371. De 
aanpassingen in dit wetsvoorstel zijn grotendeels te herleiden tot een beperkte herordening van 
elementen, regelverfijning, actualisering en aanvulling372. Zo is het begrippenapparaat enigszins 
gestroomlijnd en doet de term persoonsregistratie haar intrede. Ook is de afbakening tussen de 
verschillende categorieën persoonsregistraties geherdefinieerd373, terwijl de reikwijdte van de 
regeling is uitgebreid tot het aanleggen van een persoonsregistratie en de verkrijging van 
persoonsgegevens. Het daardoor gecompliceerder ogende wetsontwerp is voorzien van een 
uitvoerige toelichting. De regeling is primair bedoeld voor geautomatiseerde persoonsregistraties, 
zij het met de mogelijkheid van uitbreiding van de werkingssfeer tot bij AMvB nader omschreven 
handmatige persoonsregistraties. 

Het wetsvoorstel kent een tweeledig regelingsmodel, bestaande uit de categorie van bij en 
krachtens de wet genormeerde meldingsplichtige persoonsregistraties en de categorie 
persoonsregistraties, onderworpen aan een mix van materiële wettelijke normen en een nadere 

                                                      
370 Zie m.b.t. voorbeelden van zelfregulering: J.W. Sentrop, Privacy-bescherming in Nederland, Schets van 
een ontwikkeling, Deventer 1985, p. 55 e.v. alsmede F. Kuitenbrouwer in de bundel Drieluik 
privacybescherming, Deventer 1984, p. 31 e.v. 
371 TK 1981-1982, 17207, nrs. 1-2. 
372 De belangrijkste verschillen zijn samengevat in een 18-tal punten van uiteenlopende betekenis. Zie TK 
1981-1982, 17207, nr. 3, pp. 18 en 19. 
373 De Commissie-Van der Grinten neemt in haar rapport Deregulering van overheidsregelingen aan, dat 
van alle door dit wetsvoorstel bestreken persoonsregistraties 20 % reglementsplichtig zal zijn, 10 % 
vergunningsplichtig en derhalve 70 % meldingsplichtig. Zie TK 1982-1983, 17931, nr. 5, p. 38. 
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concretisering van een deel daarvan via zelfregulering in de vorm van een voor inschrijving door 
de Registratiekamer akkoord bevonden (preventief getoetst) reglement. 

Aan de argumentatie van de Staatscommissie betreffende de met zelfregulering te boeken 
voordelen, zijn in de memorie van toelichting nauwelijks nieuwe gezichtspunten toegevoegd. Wel 
wordt de continuïteit benadrukt: zelfregulering als overbruggingsvoorziening en de mogelijkheid 
van inpassing van de inmiddels bestaande reglementen in de nieuwe regeling374. Zelfregulering in 
collectief verband krijgt eveneens welwillende aandacht375. Een extra stimulans in de vorm van de 
door de Staatscommissie gesuggereerde voorziening voor dossierverzamelingen wordt echter als 
overbodig gezien. “Ook wij verwachten dat het door de commissie beoogde doel, nl. het 
stimuleren van spontane zelfregulering door houders van dossierverzamelingen, reeds 
grotendeels het gevolg zal zijn van de totstandkoming van de voorgestelde regeling”, aldus de 
motivering (MvT, p. 32). 

Op 24 mei 1983 verscheen het uitvoerige Voorlopig verslag. Het is een tijdsdocument, want een 
weergave van de maatschappelijke opvattingen en onzekerheden aan het begin van de jaren 
tachtig, de vooravond van de PC-revolutie376. Dit stuk markeert tevens de omslag in denken over 
de meest adequate aanpak van het privacy-vraagstuk377. 

Uit de gebundelde reacties van de Tweede Kamer-fracties op het wetsontwerp, kunnen een 
drietal achtergrondfactoren worden gedistilleerd. Allereerst de kamerbrede irritatie over de 
tijdsduur. Op dat moment loopt het wetgevingsproces al 11 jaar378. De maatschappelijke druk om 
wetgeving te realiseren verflauwt niet, neemt eerder toe. Omringende landen blijken bovendien 
sneller te kunnen werken, terwijl de vaststelling van het Europees Dataverdrag 1981 de 
internationale daadkracht binnen de Raad van Europa illustreert. Deze irritatie gaat samen met 
een significant gevoel van onzekerheid: het besef ingehaald te zijn door de technologische 
ontwikkelingen en de greep als wetgever op hetgeen nog aan hierdoor opgeroepen 
maatschappelijke veranderingen gaat komen, te missen. Informatisering van bestuur en 
samenleving zijn aangekondigd en rudimentair reeds zichtbaar, “sturende” en uitvoerbare 
wetgeving met een waarborgfunctie komt echter maar niet van de grond, hetgeen politiek 
frustrerend werkt. 

Een tweede groep reacties heeft te maken met bestaande ambities. In toenemende mate is de 
privacy-dimensie een element bij wetgevingsdiscussies, als gevolg van een toegenomen inzet van 
informatievoorziening als bestuursinstrument379. Ideeën over de modernisering van het openbaar 

                                                      
374 Zie MvT pp. 5 en 13. 
375 Deze passage luidt aldus: “Met de Staatscommissie (...) achten wij het denkbaar dat de zelfregulering in 
bepaalde kringen een collectief karakter krijgt, doordat bepaalde gemeenschappelijke uitgangspunten 
worden vastgelegd of zelfs modelreglementen worden opgesteld. In veel gevallen zal het dan aanbeveling 
verdienen ook de geregistreerden, hetzij rechtstreeks hetzij via eventuele belangenorganisaties, bij de 
zelfregulering te betrekken. Dit zou de waarborgen voor een goede belangenafweging vergroten en mede 
daardoor de doeltreffendheid van de wettelijke regulering ten goede komen”, MvT p. 13. 
376 Genoemd worden: de mini-computer, tekstverwerkers, kantoordatanetwerken en personal computers. 
377 Ik zie dit stuk als een sleuteldocument, dat in de literatuur te weinig aandacht heeft gekregen. De 
memorie van toelichting op het wetsontwerp persoonsregistraties van 1985 kan tevens als memorie van 
antwoord op dit voorlopig verslag worden gelezen. 
378 De Staatscommissie-Koopmans werd ingesteld bij KB van 21 februari 1972, nr. 70 en geïnstalleerd op 
16 maart 1972. De omstreden volkstelling die hiertoe de directe aanleiding vormde, vond plaats in 1971. 
Vgl. de Volkstellingenwet, Stb. 1970, 323. 
379 Zie voorbeelden bij G. Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy in E.M.H. Hirsch Ballin en J.A. 
Kamphuis (red.), Trias Automatica, Automatisering in wetgeving, bestuur en rechtspraak, Deventer 1985. 
p. 55 e.v. Zie voorts Tj. Gerbranda & M. Kroes, Grondrechten Evaluatie-onderzoek, Documentatierapport 
nr. 3, Leiden 1991, betreffende art. 10 Grw. (NJCM). Vgl. tevens P. de Haan, Th. Drupsteen en R. 
Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat (2 dln.), Deventer 1986, hoofdstuk V, Planning en 
Hoofdstuk VII, Middelen tot uitvoering, onderdeel 5, Informatievoorziening. 
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bestuur spelen eveneens een rol. Het ontbreken van adequate privacy-wetgeving resulteert in 
steeds scherper wordende maatschappelijke kritiek op nieuwe wetgevingsprojecten, moeizame 
discussies in het parlement en ad hoc-oplossingen, die de helderheid en overzichtelijkheid niet ten 
goede komen380. 

Een derde categorie reacties heeft te maken met de nieuwe grondrechtsdimensie van de privacy-
wetgeving door de grondwetsherziening van 1983. Het privacy-grondrecht in art. 10 Grw. 
voorziet in het tweede en derde lid in een regelingsopdracht aan de wetgever. Wetgeving is 
grondwettelijke rechtsplicht geworden. Het eerder wel als zodanig opgevatte 
modieuze/vrijblijvende karakter van deze regeling is daarmee vervallen381. Deze houding is 
versterkt door de vaststelling van het Europees Dataverdrag 1981382, de OESO-Guidelines383 en 
de dan reeds uit nieuwe jurisprudentie blijkende bereidheid van de rechter om privacy-
bescherming te bieden door middel van een dynamische interpretatie van art. 8 EVRM jo. 
bestaande open rechtsnormen. 

Wat het voorliggende wetsontwerp betreft is de – deels zeer fundamentele – kritiek in 
hoofdlijnen de volgende. Het wetsontwerp zou op verouderde inzichten zijn gebaseerd, te weinig 
flexibel zijn en daardoor onvoldoende toegesneden op het dynamische karakter van registraties 
en de snelle technologische ontwikkelingen. Het voorgestelde regelingsmodel wordt als (veel) te 
bureaucratisch gezien (één “big-brother” die over de privacy waakt, p. 12), waarbij de 
geregistreerde zelf teveel uit beeld is geraakt. Bovendien is er kritiek op de ontoegankelijkheid van 
de regeling voor de niet-deskundige. Om deze redenen wordt uitdrukkelijk geopteerd voor een 
(ingrijpende) vereenvoudiging en aanpassing van het wetsontwerp. Ook de voorgestelde 
werkingssfeer moet het ontgelden. De heersende opvatting in de Tweede Kamer kiest voor een 
verbreding van de reikwijdte tot niet-geautomatiseerde persoonsregistraties. 

Hoe dan wel? Het Voorlopig verslag bevat duidelijke aanzetten tot een nieuwe marsroute384. De 
wens tot het opnemen van algemene gedragsregels in de wet vormt hiervan de kern. Het 
voorgelegde wetsontwerp lijdt naar algemeen gevoelen aan een gemis aan “normatieve 
uitgangspunten met een dwingend karakter”, als richtinggevend voor de belangenafweging, 
tevens leidraad bij het opstellen van reglementen. Het begrip persoonlijke levenssfeer wordt als te 

                                                      
380 Het hier behandelde Voorlopig verslag geeft tevens een indruk van de bestaande ideologisch getinte 
verschillen in zienswijze. Privacy-opvattingen betreffen de relatie individu-gemeenschap en raken daardoor 
rechtstreeks aan de essentie van mens- en maatschappij-opvatting. Een benadrukken van het 
zelfbeschikkingskarakter van het recht op privacy staat tegenover opvattingen waarin privacy-aantasting als 
uitvloeisel van het leven in gemeenschapsverband wordt benadrukt. Zie ook het vorige hoofdstuk. 
381 Zie de inbreng van de zijde van de CDA-fractie in het verlengde van een beschouwing over art. 10 
Grw.: “Vanuit de erkenning dat de mens een schepsel van God is, vloeit volgens de CDA.-fractieleden de 
unieke waarde van iedere individuele persoonlijkheid voort. De overheid heeft tot taak die waarde tegen 
aantastingen te beschermen. Bescherming van de persoonlijkheid en eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer van de mens behoren volgens deze leden mede tot de taken van de overheid”, Voorlopig 
verslag, a.w. p. 6. 
382 Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens; Straatsburg 1981, Trb. 1988, 7. 
383 Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, OECD 1980, Parijs 
1981. 
384 Hoewel de weergegeven kritiek min of meer “kamerbreed” is, zijn er niettemin duidelijke nuances 
aanwijsbaar. De leden van de VVD-fractie blijken het meest uitgesproken te zijn in hun kritiek en 
voorstellen voor een nieuwe opzet: “Zij waren dan ook van oordeel dat er een ander voorstel diende te 
komen waarin het gebruik van persoonsgegevens genormeerd zou moeten worden. Overschrijding van de 
normen zou zodanig strafbaar gesteld dienen te worden, dat er in combinatie met een recht op 
schadevergoeding voldoende preventieve werking van uit zou gaan. Daarnaast zouden de rechten van de 
betrokkene nog beter dan in het voorliggend ontwerp gewaarborgd dienen te worden”, Voorlopig verslag, 
a.w. p. 6 e.v. D’66 staat voor de mildste variant van de geuite kritiek (vgl. p. 9). Het commentaar van de 
overige fracties ligt tussen deze uitersten. 
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onbepaald geoordeeld om voldoende rechtszekerheid te kunnen garanderen385. Door enkele 
fracties wordt expliciet gesuggereerd de in het Europees Dataverdrag 1981 geformuleerde 
beginselen in de wet op te nemen. Ook wordt verwezen naar de inmiddels gevormde 
jurisprudentie inzake art. 8 EVRM. 

De voorgestelde prominente rol van zelfregulering roept eveneens twijfels op. De VVD-fractie 
vreest een woud van regelingen die de doorzichtigheid voor het betrokken individu niet ten 
goede komt indien hij op basis daarvan zijn rechten moet zien te halen (p. 8). De leden van de 
CDA-fractie vragen zich af of de aan zelfregulering toebedachte plaats zich wel verdraagt met de 
sociale dimensie van het klassieke privacy-grondrecht (p. 16)386. 

5.6 Tijdelijke wet aanmelding geautomatiseerde 
persoonsregistraties 
Op 9 juli 1982 werd een tweede wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend, het wetsvoorstel-
Tijdelijke wet aanmelding geautomatiseerde persoonsregistraties387, bedoeld als interim-
voorziening388. Dit voorstel voorzag in een aanmeldingsplicht bij het Ministerie van Justitie met 
betrekking tot niet in de wet uitgezonderde en nader bij ministeriële regeling (negatief) af te 
bakenen geautomatiseerde persoonsregistraties (artt. 2 en 3 jo. 4, tweede lid). Volgens de MvT 
zou dat de categorie van de in het toenmalige wetsontwerp-WPR omschreven 
vergunningsplichtige persoonsregistraties moeten zijn, met een mogelijke (gefaseerde) uitbreiding 
naar andere groepen. 

De beoogde aanmelding was gestructureerd via de verplichte inzending van een formulier van 
aanmelding, onder verstrekking van nader bij ministeriële regeling te bepalen gegevens. Deze 
zounden betrekking kunnen hebben op NAW-gegevens van de houder, het doel van de 
persoonsregistratie alsmede de werking ervan (art. 6). Mutaties moesten eveneens worden 
aangemeld (art. 7). 

Materiële bepalingen kende de regeling niet. Er is derhalve niet voorzien in een ijkpunt 
betreffende de toelaatbaarheid van de persoonsregistratie. Evenmin zou de opgave op enigerlei 
wijze worden getoetst. Het bleef bij een aanmeldingsplicht sec, zonder normerende kracht, 
toegespitst op een bepaalde vorm van gegevensverstrekking. 

Het ministerie van Justitie zou volgens het wetsontwerp een register van aangemelde registraties 
bij gaan houden. Het voorgestelde register zou openbaar zijn en voor iedereen kosteloos ter 

                                                      
385 Zie de reactie van D’66 met betrekking tot de noodzaak van verbijzondering van het begrip persoonlijke 
levenssfeer als toetsingsgrond bij belangenafweging: “De praktische uitvoerbaarheid, de rechtsgeldigheid en 
de rechtszekerheid is in het geding nu dit begrip via dit wetsontwerp als toetsingsnorm wordt ingevoerd. 
Een optimale bepaling van de inhoud ervan zal kracht en zwakte van de hele regeling beïnvloeden. De 
leden van de fractie van D’66 spraken hier met opzet van optimaal omdat ook zij overtuigd waren van het 
feit dat de belangenafweging slechts ten dele door de wetgever zelf kan worden gerealiseerd. Zij kregen 
thans evenwel de indruk dat het wel te realiseren deel zo marginaal is opgevat dat de afweging van belangen 
te veel in een vacuüm zal geschieden, althans te veel zal afhangen van de heersende maatschappelijke en 
politieke opvattingen daaromtrent. Voor de toetsing in het concrete geval dient de wetgever naar de 
mening van deze leden meer houvast te bieden door aan te geven welke belangen een inbreuk op de 
privacy rechtvaardigen (...), Voorlopig verslag, a.w. p. 17. 
386 Zie met betrekking tot de verenigbaarheid van het “Koopmans-model” met de systematiek van artt. 8 
EVRM en 10 Grw.: G. Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy, a.w. p. 70 e.v. 
387 TK 1981-1982, 17498, nrs. 1-3. 
388 Vgl. het vigerende wetgevingsprogramma: de indiening van het wetsontwerp op de persoonsregistraties 
was inmiddels gevolgd door indiening van het omstreden wetsontwerp op de Centrale 
personenadministratie, TK 1981-1982, 17298, nrs. 1-4, terwijl een wettelijke regeling van politieregisters in 
voorbereiding was genomen, evenals een aanpassing van de Wet op de justitiële documentatie c.a.. Tevens 
werd gewerkt aan de ondertekening en goedkeuring van het Europees Dataverdrag 1981. Zie als bron: TK 
1981-1982, 17498, nr. 3, p. 5. 
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inzage (art. 8)389. Tevens kon inzage worden genomen in de verzameling aanmeldingsformulieren. 
Afschriften van aanmeldingsformulieren zouden tegen vergoeding beschikbaar worden gesteld 
(art. 9). Niet-naleving van de aanmeldingsplicht was strafbaar als overtreding (art. 12). 

In de toelichting is het karakter van de meldingsplicht als overgangsvoorziening onderstreept. 
Met het voorstel is beoogd aan te sluiten bij de bestaande zelfregulerings-activiteiten. In het 
verlengde van de Aanwijzingen van de Minister-President van 1975 zijn dan binnen de 
rijksoverheid reeds vele tientallen privacy-reglementen vastgesteld. Het proces van regulering in 
de gemeentelijke en provinciale sfeer in de vorm van vaststelling van autonome privacy-
verordeningen verloopt in die periode eveneens positief, gestimuleerd door de model-
privacyverordening van de VNG. In de particuliere sector is echter nog enig zendingswerk te 
doen. Gesproken wordt over contacten met het georganiseerde bedrijfsleven om na te gaan of 
een meer gestructureerde aanpak van zelfregulering mogelijk is (p. 6). 

Het wetsvoorstel is in de memorie van toelichting primair gemotiveerd als instrument ter 
bevordering van zelfregulering. Zelfregulering zou zowel in positieve bewustmaking van de 
registratiehouder resulteren ten voordele van de privacybescherming, al dan niet in 
confrontatie/dialoog met de geïnformeerde geregistreerde en tevens tot een soepele overgang 
naar de nieuwe wetgeving bijdragen. Vandaar het voorstel tot invoering van een gestructureerde 
aanmeldingsplicht als prikkel tot effectuering hiervan. Een tweede motief heeft betrekking op de 
bestaande informatiebehoefte. Zowel kwantitatief als met betrekking tot de aard van de 
specifieke, door vergunningsplichtige registraties gegenereerde problematiek ontbreekt voldoende 
inzicht. 

Blijkens het op 21 december 1982 vastgestelde Voorlopig verslag (nr. 4), waren de reacties vanuit 
de Tweede Kamer gematigd positief, zij het dat de reikwijdte van de meldingsplicht vrijwel 
algemeen als te beperkt werd beoordeeld. Veel aandacht is er voor de mogelijkheid van een meer 
gestructureerde benadering van zelfregulering in de particuliere sector. De inbreng vanuit de 
VVD-fractie vormt op de voorgestelde aanzet tot verplichte zelfregulering een uitzondering390. 

5.7 De invloed van de dereguleringsstudies 
Anders dan in de literatuur veelal wordt aangenomen, is de deregulerings-operatie391 niet direct 
van invloed geweest op vormgeving en inhoud van de wetgeving inzake persoonsregistraties. Wel 
zijn de in het begin van de jaren tachtig verrichte dereguleringsstudies tekenend voor de omslag 

                                                      
389 Zie ook de in de Tweede Kamer breed gesteunde motie-Beckers-de Bruijn c.s, betreffende aanpassing 
van de Aanwijzigingen van 7 maart 1975, TK 1978-1979, 15300, nr. 21 en de reactie hierop van de minister 
van justitie, TK 1979-1980, 15800 hfdst. VI, nr. 10. In de motie is onder meer uitgesproken, dat de 
overheid te passief is bij het informeren van de burgers over het bestaan van registraties van 
persoonsgegevens en over de voor- en nadelen ervan. Het antwoord verwijst naar de op grond van de 
Aanwijzigingen gegroeide praktijk van decentrale en centrale terinzagelegging alsmede publicatie van 
individuele privacy-reglementen en overzichten daarvan in de Staatscourant. 
390 De betreffende passage luidt als volgt: “Zoals bekend mag worden verondersteld hechtten de leden van 
de VVD-fractie grote waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen en instellingen. Het “met het 
mes in de rug” aansporen tot die eigen verantwoordelijkheid past evenwel niet in de liberale filosofie”. 
Voorlopig verslag, TK 1982-1983, 17498, nr. 4, p. 3. 
391 Het Regeerakkoord van het eerste kabinet-Lubbers van oktober 1982 (Stcrt. 208) stond sterk in het 
teken van de sanering van de publieke financiën en het stimuleren van economische groei. Tot de 
doelstellingen van dit kabinet behoorde een beleid dat is gericht op herstel van de economische 
bedrijvigheid via lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Deregulering werd, als een van de dan 
aangekondigde operaties, hierbij als instrument ingezet. Hiermede werd aansluiting gevonden bij een 
internationale (vooral Amerikaans-geïnspireerde) trend, verband houdend met de opkomst van de zgn. 
supply-side benadering in de macro-economie, gericht op de verklaring van verschijnselen van 
economische stagnatie vanuit belemmeringen van de zijde van de overheid op het economisch leven. Zie 
Deelrapport 31, Rapport van de Heroverwegingswerkgroep “Wettelijke voorschriften in verband met de 
economische ontwikkeling” in het kader van de Heroverweging collectieve uitgaven (Rijksbegroting), TK 
1981-1982, 16625, nr. 39. 
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in het toenmalige politieke klimaat. Zoals het Voorlopig verslag op het wetsontwerp op de 
persoonsregistraties 1981 laat zien, was in die periode de onvrede met het voorliggende 
wetsontwerp vrij algemeen. In die zin was er sprake van een parallelle trend en spoorde de 
dereguleringsoperatie met de ook overigens gevoelde noodzaak tot herziening van de systematiek 
van de beoogde privacy-wet. 

De wetsontwerpen persoonsregistraties 1981 en de Tijdelijke wet aanmelding geautomatiseerde 
persoonsregistraties hebben deel uitgemaakt van het pakket door de Commissie Deregulering in 
verband met de Economische Ontwikkeling (de Commissie-Van der Grinten) op baten en lasten 
voor het bedrijfsleven te analyseren wetsontwerpen392. 

De commissie stelt vast dat privacy-wetgeving inzake persoonsregistraties geboden is met het oog 
op de regelingsverplichting in art. 10 Grw. en het Europees Dataverdrag 1981. Opgemerkt wordt 
dat met zelfregulering in de vorm van gedragscodes geen uitvoering aan de grondwet en het 
verdrag gegeven kan worden. Hoewel de uitvoering een kostenpost betekent, zowel voor de 
overheid als voor het bedrijfsleven, komen de voordelen eveneens uitdrukkelijk aan bod. Als 
zodanig worden aangemerkt de positieve consequenties voor de beeldvorming in geval van 
(toenemend) grensoverschrijdend gegevensverkeer, grotere rechtszekerheid en het wegnemen van 
bestaand wantrouwen393. 

De commissie concludeert geen bezwaar te hebben tegen invoering van de Tijdelijke 
aanmeldingswet, gezien de belangen in internationaal verband en de beperkte hieraan verbonden 
lasten. Wat het wetsontwerp op de persoonsregistraties betreft, wordt vereenvoudiging 
geadviseerd. Suggesties zijn: het gebruik van eenvoudige voorgedrukte formulieren ten behoeve 
van meldingsplichtige persoonsregistraties, het opstellen van modelreglementen voor bepaalde 
sectoren van het bedrijfsleven in het geval van reglementsplichtige registraties alsmede een 
vereenvoudiging van de inspraakprocedure en het gebruik van standaardreglementen394 bij 
vergunningsplichtige registraties395. 

Deze conclusie is door het kabinet overgenomen396. Op een later moment is besloten tot een 
ingrijpende herziening van het wetsontwerp op de persoonsregistraties en verdween de behoefte 
aan een tijdelijke voorziening397. 

5.8 De Wet persoonsregistraties als nieuwe start 
Op 25 juli 1985 werd een nieuwe start gemaakt398 met de indiening bij de Tweede Kamer van een 
ingrijpend vereenvoudigd wetsvoorstel399. Dit is de per 1 juli 1989 in werking getreden Wet 
persoonsregistraties geworden. Dit wetsvoorstel was een nieuw samenstel van op basis van het 
                                                      
392 Deregulering van overheidsregelingen, Brief van de minister van Economische Zaken met het 
kabinetsstandpunt inzake de dereguleringsvoorstellen en het Rapport van de Commissie Deregulering in 
verband met de Economische Ontwikkeling, TK 19821983, 17931, nr. 5. 
393 Vgl. het Bangemann-rapport, Europa en de wereldwijde industriële revolutie, Aanbevelingen aan de 
Europese Raad, van 26 mei 1994 in relatie tot de voorstellen voor een EG-richtlijn bescherming 
persoonsgegevens. 
394 Op dit punt werd verwezen naar de inmiddels in de overheidssector gegroeide praktijk van het opstellen 
van privacy-reglementen. 
395 Zie de Deregulering van overheidsregelingen, a.w., p. 39 t/m 41. Zie voorts het Eindbericht van de 
Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed), TK 1983-
1984, 17931, nr. 9, p. 97. 
396 Deregulering van overheidsregelingen, a.w. nr. 5, p. 3. 
397 Zie Eindbericht a.w. p. 97. 
398 Zie met betrekking tot de intrekking van beide wetsontwerpen, de Wet op de persoonsregistraties en de 
Tijdelijke wet aanmelding geautomatiseerde persoonsregistraties, de brief van de minister van Justitie aan 
de Tweede Kamer, TK 1985-1986, 17207 en 17498, nr. 6. 
399 TK 1984-1985, 19095, nrs. 1-3. 
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voorgaande herkenbare regelingselementen, waarbij werd doorgeborduurd op de grondstructuur 
van de Staatscommissie. De combinatie van algemeen verbindende voorschriften en (partiële) 
normverfijning door middel van zelfregulering als kenmerkend voor de regelingsketen bleef 
immers behouden, evenals het bijzondere regime voor minder ingrijpend geachte 
persoonsregistraties. 

In plaats van de oorspronkelijke driedeling in soorten persoonsregistraties, hanteert de WPR een 
tweedeling in de vorm van wel en niet zelfregulerings- en aanmeldingsplichtige 
persoonsregistraties. Binnen de categorie zelfreguleringsplichtige registraties is, in tegenstelling tot 
eerdere voorstellen, een onderverdeling gemaakt tussen in de overheidssector gehouden 
persoonsregistraties en persoonsregistraties in de particuliere sector. Via deze sectorafbakening 
wordt gedifferentieerd in normstelling en methode van zelfregulering en aanmelding (reglement 
of aanmeldingsformulier)400. 

De normering van meldingsplichtige registraties door middel van algemeen verbindende 
voorschriften is in de WPR op hoofdlijnen overgenomen uit het eerdere wetsontwerp, in de 
vorm van de vrijstellingsregeling in de artt. 22 en 27, in samenhang met het Besluit genormeerde 
vrijstelling. 

Voorts hebben de rechtmatigheidsnormen in de wet directe werking gekregen. Deze 
normstelling, gebaseerd op eerdere voorstellen, de beginselen in het Europees Dataverdrag en de 
inmiddels gevormde jurisprudentie, is globaal van karakter gebleven, toegespitst op een concrete 
belangenafweging in de toepassingspraktijk. De regeling is qua omvang aanmerkelijk 
ingekrompen. Deels is deze afslanking toe te schrijven aan het regelingsconcept, deels is de reden 
de keuze voor een regeling op hoofdzaken401. 

Zelfregulering is als belangrijke regelingscomponent behouden, zij het op een andere wijze in de 
regelingsketen ingebed. Het voorontwerp-Koopmans introduceerde een systeem van 
gecontroleerde zelfregulering402. Het door de houder opgestelde reglement kreeg (mede 
strafrechtelijk gesanctioneerde) verbindende kracht door toetsing en acceptatie door de 
Registratiekamer. Naast deze vorm van preventieve rechtsbescherming voorzag de regeling 
tevens in een vorm van repressieve controle door middel van een bijzondere rechtsgang bij de 
gewone rechter als ook in een ombudsfunctie en toezichtstaak van de Registratiekamer. In de 
WPR is de zelfreguleringsverplichting in de vorm van een reglements-of formulierplicht 
gehandhaafd. De preventieve toetsing is evenwel vervallen403. Het overheersende 
bestuursrechtelijke karakter van het voorontwerp en het wetsontwerp 1981 is hierdoor gewijzigd 
in een meer civielrechtelijke oriëntatie. Tevens is de strafrechtelijke handhaving drastisch 

                                                      
400 Vgl. de in het wetsontwerp 17498 voorgestelde meldingsplicht in de vorm van inzending van een nader 
vast te stellen aanmeldingsformulier alsmede de suggesties van de Cie.-Van der Grinten. 
401 Bij deze operatie zijn ook bepalingen gesneuveld betreffende kwesties die in de uitvoeringspraktijk veel 
vragen oproepen. Zo ontbreekt in tegenstelling tot eerdere ontwerpen, een regeling betreffende de 
overdracht van persoonsregistraties onder algemene of bijzondere titel.  
402 Zie voor deze karakteristiek: Eindrapport-Koopmans p. 34. 
403 Deze preventieve toetsing zou ook niet uitvoerbaar zijn geweest vanwege de aantallen. De voorstellen 
van de Staatscommissie zijn ontwikkeld in een periode waarin een beperkt en overzienbaar aantal grote 
“mainframes” het beeld bepaalden. Bij het uitbrengen van het Eindrapport in 1976 stond men aan de 
vooravond van een sterke groei in geautomatiseerde gegevensverwerking door een toenemend gebruik van 
“time-sharing”-voorzieningen en de introductie van de mini computer. Het wetsontwerp van 1981 ging 
derhalve nog uit van een regelingssysteem dat op dat moment al niet of nauwelijks meer uitvoerbaar was. 
En toen moest de PC-revolutie nog komen. Alleen Frankrijk kent in de privacy-wetgeving nog een 
toelatingsstelsel, waarbij registratiesystemen preventief op toelaatbaarheid worden getoetst. De Franse wet 
kent echter voorzieningen in de vorm van een gestandaardiseerd verlof, waardoor de inhoudelijke toetsing 
is beperkt tot een gering aantal van de aangemelde registratiesystemen. 
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teruggedrongen404. De schijnwerper is daardoor volledig op de derde en vierde beschermingswal 
komen te staan: de inzage-, correctie- en schadevergoedingsprocedures bij de gewone rechter405 
en advies en bemiddeling door de Registratiekamer enerzijds en de bestuurlijke toezichtstaak van 
de Registratiekamer anderzijds, functies die evenzeer tot het pakket-Koopmans behoorden.  

Een tweede lijn van zelfregulering in de herziene voorstellen betreft de uitdrukkelijke regeling van 
gedragscodes in de particuliere sector. Ook op dit onderdeel is sprake van continuïteit in de 
regelingsfilosofie. De koppeling van de WPR aan een derde categorie van 
zelfreguleringsvoorzieningen is, naar uit art. 11, derde lid WPR blijkt, van een geheel andere orde. 
De hier bedoelde geheimhoudingsbepalingen in gedragscodes van bepaalde groepen (vrije) 
beroepsbeoefenaren maken geen integraal onderdeel uit van de regelingsketen in de WPR, maar 
fungeren als externe normen, die op een bepaalde wijze, als uitzonderingsbepaling, doorwerken 
in het WPR-regime406. 

Om de hiervoor genoemde redenen lijkt de aanprijzing van het nieuwe wetsontwerp als 
trendbreuk en tweede generatie-wetgeving, want innoverend door de nadruk op zelfregulering 
minder juist407. Wat is vervallen, is de preventieve toetsing. De pretentie de werking van 
afzonderlijke persoonsregistraties te kunnen regelen, is echter gehandhaafd. De WPR is daarmee 
een schoolvoorbeeld van de door Hirsch Ballin, in navolging van Van Eijkern gesignaleerde 
dwingende betekenis van het eerste concept in het wetgevingsproces408. 

5.9 Effecten van wetsgeschiedenis en tijdsduur op de 
functionaliteit van de WPR 
Het wetgevingsproces inzake persoonsregistraties kan eerst als per 1 mei 1993 afgerond worden 
beschouwd409, de datum van inwerkingtreding van het Besluit gevoelige gegevens410. Er is 
derhalve sprake van een uitzonderlijk lange duur van het wetgevingsproces411. 

                                                      
404 Zij het dat deze vorm van strafrechtelijke deregulering, zoals hierna wordt toegelicht, deels is mislukt. 
De formulering van art. 50, eerste lid, sub a WPR is zodanig, dat het dat niet-naleving van het Besluit 
genormeerde vrijstelling als strafbaar feit geldt. 
405 Wel is de rechtspositie van de geregistreerde in de WPR 1989 ten opzichte van eerdere voorstellen 
versterkt. Zie o.m. de informatieplicht van de houder in art. 28, de uitbreiding van 
proceduremogelijkheden, de risico-aansprakelijkheid van houder en bewerker alsmede de mogelijkheid tot 
het instellen van groepsacties. 
406 Soms zijn normen van professionele ethiek opgenomen in een gedragscode. Zie de hierna te behandelen 
gedragscode van de OAWS alsmede de gedragscode van marktonderzoekers en marktonderzoeksbureaus. 
407 Zie onder meer: MvT p. 16 en MvA EK p. 17. Zie ook de mondelinge behandeling in de Eerste Kamer, 
Handelingen EK 1988 nr. 14, p. 580. In de reactie van de minister van Justitie wordt de regelingsmethodiek 
in de WPR als vorm van deregulering gekarakteriseerd, onder verwijzing naar het eerste jaarverslag van de 
Commissie voor toetsing van wetgevingsprojecten. In dat jaarverslag is als beginsel van wetgevingsbeleid 
geformuleerd: “dat de overheid zoveel mogelijk gebruik dient te maken van het zelfregulerend vermogen 
van de samenleving en van de eigen verantwoordelijkheid van alle betrokkenen”. 
408 E.M.H. Hirsch Ballin, Architectuur van wetgeving in de bundel Kracht van wet (Van Eijkern-bundel), 
Zwolle 1984, p. 77 e.v. 
409 Zie echter art. 7 WPR. 
410 Stb. 1993, 158. Vgl. de overgangsvoorziening in art. 10 BGG: persoonsgegevens die op het 
inwerkingtreding van dit besluit reeds in persoonsregistraties zijn opgenomen en waarvan de opneming 
krachtens het BGG niet is toegestaan, moesten daaruit uiterlijk 1 november 1993 verwijderd zijn. Zie 
echter de verplichting in art. 7, derde lid, WPR om de regeling in het BGG in de wet te incorporeren. 
411 Inmiddels is de WPR op onderdelen al weer meer of minder ingrijpend gewijzigd. Zie tekstuele 
aanpassingen door middel van de herziening van de Kieswet bij wet van 25 oktober 1989, Stb. 1989, 480, 
de Aanpassingswet Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1992, 422, de Aanpassingswet Awb III, Stb. 1993, 
690, de aanpassing en aanvulling van art. 2 WPR in de Invoeringswet Politiewet 1993, Stb. 1993, 725, de 
Aanpassingswet Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, Stb. 1994, 565, de aanpassing van 
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De wijze van totstandkoming van de WPR, het hiervoor reeds geschetste bijeensprokkelen en 
deels actualiseren van regelingselementen uit eerdere concepten heeft, evenals het tijdsverloop, 
niet voorziene en bedoelde sporen nagelaten in de uiteindelijke regeling en de uitvoerbaarheid 
daarvan mede beïnvloed. De hierna op hoofdlijnen geschetste invloeden zijn evenzovele 
belastende factoren voor het proces van zelfregulering gebleken. 

Een eerste aspect is het risico van betekenisverandering, doordat regelingselementen en/of de 
toelichting daarop bij de herordening in de WPR uit hun oorspronkelijke context zijn gelicht. De 
artt. 21 en 26 WPR vormen een voorbeeld van deze categorie. Een dergelijke aan de houder, de 
bewerker en al degenen die verder bij de werking van een persoonsregistratie zijn betrokken 
opgelegde, strikt geformuleerde nalevingsverplichting inzake het ingezonden reglement of 
aanmeldingsformulier past in een stelsel van preventief op conformiteit met de wet c.a. getoetste 
uitvoeringsregelingen, maar geeft problemen bij zelfregulering als “aangehaakte” variant. Het 
“zichzelf de wet stellen” is hier wel erg letterlijk toegepast, met negatieve gevolgen voor de 
rechtszekerheid. 

De voorgeschiedenis is een belangrijke oorzaak van veel onduidelijkheid in het begrippenkader. 
Zo heeft het houderschapsbegrip in de Aanwijzingen van 1975 een fundamenteel andere inhoud 
dan in de voorstellen-Koopmans het geval is. De toelichting op het WPR-houderschapsbegrip 
heeft hier geen duidelijke lijn uitgezet en bleek om die reden een bron van uitvoeringsproblemen. 
Zie de nadere behandeling van het houderschap in de WPR in hoofdstuk 11. 

Een dergelijk langdurig regelingsproces staat in de regel slechts in beperkte mate open voor 
wijzigingen in omgevingsfactoren. Deze uitspraak is ook van toepassing op de WPR. Zo is de 
“technology push” sinds het midden van de jaren 70, evenals de schaalvergroting in 
automatiseringstoepassingen, slechts in beperkte mate verdisconteerd. Het begrip 
persoonsregistratie als regelingsobject is gehandhaafd en daarmede de geïndividualiseerde 
regelingsfilosofie van het ontwerp-Koopmans. De toepassing van de WPR op nieuwe informatie-
produkten, zoals op CD-ROM vastgelegde gegevensverzamelingen, wringt. Evenmin biedt de 
wet een antwoord op de problematiek van de informatievoorziening op basis van omvangrijke 
geïntegreerde databases in netwerkverband, ad hoc en toegesneden op de specifiek geformuleerde 
informatiebehoefte van het moment. In een tijdperk waarin de PC in tal van functies tot de 
standaard-uitrusting is gaan behoren, resulterend in een sterke groei van persoonlijke 
(geselecteerde) gegevensbestanden, is het voorts de vraag of een geïndividualiseerde 
regelingsfilosofie als in de WPR is uitgewerkt, nog in voldoende mate correspondeert met de als 
zodanig ervaren praktijk van de informatievoorziening om brede acceptatie en een redelijke 
naleving van wet en regelgeving te verzekeren412. 

                                                                                                                                                        
de WPR door de Wet van 6 april 1994 tot regeling van de bevoegdheid van bepaalde rechtspersonen om 
ter bescherming van de belangen van andere personen een rechtsvordering in te stellen, Stb. 1994, 269 en 
de Wet van 22 juni 1994 tot wijziging van binnentredingsbepalingen, Stb 1994, 573. Zie voorts de 
invoering van een nieuw artikel 6a WPR betreffende registratie- en gebruik van persoonsnummers in de 
Wet op de identificatieplicht, Stb. 1993, 660. Deze bepaling zal naar verwachting op 1 januari 1996 in 
werking treden. Zie voorts het Wetsontwerp afschaffing adviesverplichtingen, EK 1994-1995, 23983, nr. 
242, waarin o.m. de verplichting om de Registratiekamer te horen over het onderwerp van een algemene 
maatregel van bestuur (art. 3 WPR), komt te vervallen. Inmiddels is bij brief van 1 juni 1995 de 
Registratiekamer om advies gevraagd inzake een wetsvoorstel tot aanpassing van art. 7 WPR, betreffende 
verlenging van de termijn van 3 jaar tot 6 jaar. Dit wetsvoorstel houdt verband met de verwachte 
inwerkingtreding van de EG-Richtlijn op 1 januari 1996 en de daaruit voortvloeiende verplichting om 
uiterlijk op 1 januari 1999 een nieuwe privacywet in werking doen treden 
412 Dit probleem is onverminderd actueel. Zie de bijdrage The computer industry, The third age in The 
Economist van 17 september 1994. Hierin zijn cijfers opgenomen over de groei van het aantal personal 
computers. In de periode 1981-1993 is wereldwijd het aantal in gebruik zijnde computers toegenomen tot 
176 miljoen. Aangenomen wordt dat de potentiële pc-markt 900 miljoen pc’s bedraagt. In combinatie 
hiermee neemt de groei van netwerken toe. De aansluiting van pc’s op communicatienetwerken (e-mail) 
wordt voorts gestimuleerd door de groeiende populariteit van laptops en notebooks van wat wordt 
genoemd “nomadic workers”. Er is tevens sprake van een globalisering van deze communicatienetwerken. 
Vgl. Internet, “the nearest thing yet to a global information superhighway”, dat wereldwijd thans al zo’n 
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Zoals hiervoor is aangegeven is de werkingssfeer van de WPR ruimer dan die van eerdere 
voorstellen en heeft deze tevens betrekking op systematisch aangelegde handmatige 
gegevensverzamelingen. De WPR is echter door z’n voorgeschiedenis primair geprogrammeerd 
op geautomatiseerde gegevensverwerking. Toepassing van het inzage- en correctierecht bij (in de 
regel omvangrijke) handmatige dossierverzamelingen geeft derhalve de nodige 
uitvoeringsproblemen. Weliswaar is daar met enige creatieve interpretatie wel een mouw aan te 
passen, het probleem als zodanig is daarmee echter niet uit de wereld413. 

Dat geautomatiseerde registraties veelal zijn gekoppeld aan onderliggende handmatige 
verzamelingen van brondocumenten, is evenmin onderkend414. Het risico van overneming van 
“verouderde” concepten is op meer onderdelen realiteit gebleken. Zie ook de sterk gedateerde 
invulling van de bewerkersfunctie (beperkt tot de computer-servicebureaus), evenals de in de wet 
als zodanig genegeerde bijzondere positie van de administratiekantoren415. 

Ook in relatie tot de overige regelgeving zien we deze frictie-verschijnselen. Zo is de betekenis 
van de grondwetsherziening 1983, met name de introductie van een rechtstreeks werkend 
privacy-grondrecht, slechts beperkt verdisconteerd. De toelichting op art. 11, eerste lid, WPR, de 
rechtmatigheid van derdenverstrekking op wettelijke basis, heeft ten opzichte van eerdere 
concepten geen wijziging ondergaan416. Hiermee is in de toelichting voorbij gegaan aan de 
doorwerking van art. 10, eerste lid, Grw., welke een formeel-wettelijke basis voor “beperkings-
regelingen” vereist, Het ontbreken van een dergelijke context-beschrijving heeft tot een onjuiste 
interpretatie van deze rechtvaardigingsgrond bijgedragen.417 

                                                                                                                                                        
15m-20m aansluitingen zou kennen. Een kenmerk van dit type netwerken is, dat er geen centrale 
beheersinstantie is. Volgens dit artikel zijn in de ontwikkeling van de automatisering drie stadia te 
onderkennen: 1. de periode van 1953/1962 tot 1980: de dominantie van de grote mainframes; 2. de periode 
van 1980 tot heden: de pc-revolutie en de komende periode: “the age of multimedia”. In het licht van deze 
ontwikkelingen zal de vraag naar regelingsbereik en -effectiviteit van wetgeving op de agenda blijven staan. 
Zie in verband met de onzekerheden rond Internet voorts de overzichtsbijdrage: The Internet, The 
Accidental Superhighway, in The Economist van 1 juli 1995. 
413 De vraag of de WPR van toepassing is dan wel de Wob wordt soms door deze achtergrond beheerst. 
Ingevolge het zgn. Tientjesbesluit (Stb. 1989, 281) kan voor een inzage via de verstrekking van afschriften 
op basis van de WPR ten hoogste tien gulden worden gevraagd. Dit bedrag is toegesneden op 
geautomatiseerde gegevensverwerking en geeft problemen bij omvangrijke dossiers. 
414 Bij de vaststelling van het formulier van aanmelding is op advies van de Registratiekamer uitgegaan van 
een drietal categorieën persoonsregistraties. Naast de geautomatiseerde en de handmatige 
persoonsregistraties wordt als derde categorie onderscheiden de persoonsregistraties, “deels 
geautomatiseerd met bijbehorend handmatig bestand”. 
415 De opkomst van gespecialiseerde administratiekantoren, met name in het midden- en kleinbedrijf en in 
de welzijns-/hulpverleningssector, maakt deel uit van het proces van de verzelfstandiging van allerlei 
vormen van professionele (zakelijke) dienstverlening (efficiencystreven, concentratie op kernactiviteiten) in 
de afgelopen periode. 
416 Vgl. de MvT, p. 40: “In de bewoordingen “vereist ingevolge wettelijk voorschrift” is tot uitdrukking 
gebracht dat het wettelijk voorschrift tot de betrokken verstrekking moet verplichten. Als wettelijk 
voorschrift valt in dit verband aan te merken elke daad van wetgeving, dus een voorschrift bij of krachtens 
de wet gesteld of een voorschrift, gesteld bij een verordening van een gemeente, een provincie of een ander 
publiekrechtelijk lichaam”. Zie Vz. Afd. rechtspraak RvSt van 30 juni 1988, AB 1989, 438 (inzage 
behandelingsdossiers JAC). 
417 De Registratiekamer heeft steeds als beleidslijn aangehouden, dat een wettelijke informatieverplichting 
ex art. 11, eerste lid, WPR, op een formeel wettelijke grondslag moet berusten. Zie onder meer de 
beslissing van 8 februari 1995, kenmerk 94.V.026.03 inzake de gegevensverstrekking in verband met de 
verantwoording van ontvangen subsidiegelden. Vgl. echter de beslissing van 24 januari 1995, kenmerk 
95.V.016.1, waarin de betreffende passage in de parlementaire stukken klakkeloos tot uitgangspunt wordt 
genomen. 
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Door het tijdsverloop is voorts parallelle wetgeving ontwikkeld die niet of slechts beperkt op de 
WPR is afgestemd. Een belangrijk voorbeeld is de wetgeving inzake patiëntenrechten in de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (BW). 

Door de inwerkingtreding van de WPR overbodig geworden regelgeving is daarentegen – voor 
zoveel nodig418 – niet steeds ingetrokken. De noodzakelijk geworden sanering van interim-
voorzieningen heeft incidenteel en op deelgebieden plaatsgevonden. Zo blijken de hiervoor 
besproken Aanwijzingen van 1975 niet ingetrokken en dus nog steeds van kracht te zijn. Ook na 
de inwerkingtreding van de WPR zijn nog veelvuldig privacyreglementen op deze regeling 
gebaseerd. Een inventarisatie van vigerende subsidie-, bekostigings- en erkenningsregelingen 
levert ongetwijfeld nog meer verrassingen op. 

Het moge duidelijk zijn, dat het bestaan van deels samenvallende en op onderdelen 
“conflicterende” regelingen, soms voorzien van uiteenlopende handhavingsmechanismen en 
toezichtsgremia, negatief uitwerkt op de uitvoering van de WPR en op z’n minst voor verwarring 
zorgt. 

Een belangrijke verklarende factor voor problemen in de uitvoerbaarheid van de wet door 
zelfregulering is voorts, dat de WPR door haar voorgeschiedenis een dogmatisch zwevende 
regeling is geworden, althans als zodanig wordt ervaren. Dit geldt in het bijzonder voor de 
overheidssector. De WPR is in een zeker isolement ontwikkeld. Bovendien is het civielrechtelijke 
handhavingsmechanisme ervan benadrukt419. De noodzakelijke “vertanding” met de 
openbaarheidswetgeving (Wob) heeft onvoldoende plaatsgevonden. Ditzelfde geldt voor de 
Algemene wet bestuursrecht. De WPR is om die reden dan ook onvoldoende “geadopteerd” 
door bestuursrechtjuristen en zo een corpus alienum gebleven420. Deze situatie zal worden 
versterkt indien de Wob, naar thans het voornemen is, wordt opgenomen in de Awb. 

De door de tijdsduur van het wetgevingsproces opgeroepen beeldvorming heeft ook overigens 
belangrijke invloed gehad op het proces van zelfregulering binnen de door de WPR getrokken 
lijnen. Zoals hiervoor al aangeduid heeft zelfregulering in de aanloop tot de uiteindelijke wet een 
alibi-functie gekregen, niet alleen als “innovatief concept”, maar tevens als verklarings- en 
rechtvaardigingsfactor. Zelfregulering was immers een prima instrument gebleken om de 
tussenliggende periode te overbruggen. Het gedane werk zou bovendien gemakkelijk inpasbaar 
zijn in de nieuwe wet en de invoering daarvan vergemakkelijken. 

Deze vorm van korte termijn-argumentatie ging echter voorbij aan het hierdoor opgeroepen 
sociaal-psychologisch effect, de gevolgen op lange(re) termijn van deze wijze van “wervend” 
wetgeven. Zo geldt dat ingeslepen praktijken en routines zich moeilijk laten bijbuigen, zeker als 
de voordelen van het bestaande zo zijn benadrukt. Bij de invoering van de WPR leefde de 
opvatting breed als zou het “huiswerk” door hierop vooruitlopende zelfreguleerders al gemaakt 
zijn. Zoals de Registratiekamer na de inwerkingtreding van de WPR in gesprekken met 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bleek, meende men deze verwachting te kunnen 
baseren op tijdens het voortraject van ambtelijke zijde en door de minister gewekte 
verwachtingen. Aan de Registratiekamer de taak om de nieuwe wetgevingssystematiek, met soms 
ingrijpende consequenties voor bestaande regelingen en procedures, ingang te doen vinden421. 
Vaststaat, dat de noodzakelijke kritische heroverweging van de reeds vastgelegde privacy-

                                                      
418 Zie de artt. 123 Gemeentewet en 120 Provinciewet op grond waarvan verordeningen of bepalingen 
daarin van rechtswege vervallen, voorzover een wet of AMvB (of een provinciale verordening) in het 
betreffende onderwerp voorziet 
419 Zie echter het arrest van de CRvB van 16 juli 1991, TAR 1991, 170. Op basis van de jurisprudentie van 
de CRvB kan worden aangenomen, dat ambtenaren de naleving van de WPR kunnen vorderen via de 
ambtenarenrechter en derhalve via een administratieve rechtsweg. 
420 Vgl. ook de bestuursrechtelijke literatuur. De Wob komt vrijwel steeds aan de orde. De keerzijde ervan: 
de privacybescherming via de WPR komt als regel niet aan bod of hooguit summier. Voor 
afstemmingsproblemen is in het geheel geen aandacht. 
421 Zie met name de volgende hoofdstukken over de werking van de gedragscodes. 
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reglementen in het licht van de nieuwe wet niet steeds heeft plaatsgevonden422. Bestaande 
privacy-arrangementen zijn dan zonder meer onder de nieuwe wetgeving gecontinueerd. 

Zelfregulering veronderstelt regelingsautonomie. Regelgeving op vrijwillige basis als vorm van 
zelfbinding was dan ook de basis van de in de loop der jaren gerealiseerde gedragscodes en 
privacy-reglementen. De invoering van de WPR had tweeërlei gevolg. Door de uitvoerige regeling 
van de rechtspositie van de geregistreerde in de WPR viel een belangrijk deel van de 
regelingssubstantie van deze produkten van zelfregulering weg, evenals de hiermee verband 
houdende positieve meerwaarde voor de vaststellende organisatie, bijvoorbeeld als marketing-
instrument. Tevens werd zelfregulering een in de wet gedetailleerd uitgewerkte, verplichte 
activiteit. Belangrijke en negatief uitpakkende perceptieverschillen bleken het gevolg. 
Zelfregulering als autonome regelingsbevoegdheid staat immers min of meer haaks op 
zelfregulering in een verplichte variant, waarbij nauwelijks regelingsvrijheid bestaat en 
zelfregulering niet meer dan een wettelijk gestructureerd element in de regelingsketen is. De 
overgang van oud naar nieuw is wat de zelfregulering betreft, blijvend belast door de 
beeldvorming tijdens het voortraject. 

In dit verband moet nog de ontwikkeling in de uitvoeringspraktijk worden genoemd. Met name 
in de jaren tachtig is de administratieve gegevensverwerking in hoog tempo geautomatiseerd. Op 
het moment dat de WPR in 1989 in werking trad, was de informatie-architectuur van haar 
belangrijkste regelingsobject, de geautomatiseerde persoonsregistraties, min of meer 
uitgekristalliseerd. Hierin is, in ieder geval in de particuliere sector, niet of nauwelijks rekening 
gehouden met eisen van privacybescherming423. Wetgeving was er immers niet en leek er 
vooralsnog ook niet te komen. De thans in gebruik zijnde, in die periode ontwikkelde software is 
in belangrijke mate slecht gedocumenteerd, door de wijze van realisering niet volledig kenbaar en 
daardoor onvoldoende beheersbaar424. Het verplicht moeten aanbrengen van (partiële) 
wijzigingen in stabiele systemen kan daarom resulteren in niet op voorhand in te schatten risico’s 
in kosten en functionaliteit van het informatiesysteem als zodanig. Dat niet te onderschatten 
motief speelt een belangrijke rol bij de bereidheid tot naleving van privacy-wetgeving en het 
accepteren van wijzigingen daarin425. Dit sturingsprobleem is in de voorbereidingsfase van de 
WPR niet onderkend. 

Nog op een ander punt bleek het tijdsverloop van invloed. Vrij snel na de inwerkingtreding van 
de WPR volgde de confrontatie met verstrekkende harmonisatie-initiatieven in EG-verband in de 
vorm van de reeds eerder genoemde ontwerp-richtlijn bescherming persoonsgegevens. De wet is 
daardoor, in tegenstelling tot de regelgeving in de meeste van de ons omringende landen, 
onvoldoende tijd gegund om in rustig vaarwater uit te kristalliseren. Uitvoeringsproblemen lopen 
parallel met de ideeënvorming inzake nieuwe wetgeving. De naar verwachting eind 1995 in 
definitieve vorm vast te stellen EG-richtlijn bescherming persoonsgegevens zal immers tot een 

                                                      
422 Omdat bijv. de Aanwijzigingen 1975 primair uitgaan van een gemandateerd houderschap in tegenstelling 
tot de WPR, leidt een reglementering op basis van deze instructie op onderdelen tot wezenlijk andere 
uitkomsten als in de WPR bedoeld. 
423 Vgl. ook de gebruikelijke methoden van software-ontwikkeling zoals SDM. Het privacy-aspect komt 
hierin niet voor. 
424 Zie ook Joseph Weizenbaum, Kurs auf den Eisberg, De Verantwortung des einzelnen und die Diktatur 
der Technik, München/Zürich 1987, met name p. 92 e.v.  
425 In het rapport De EG-richtlijn “Bescherming Persoonsgegevens”, Knelpunten en kosten voor het 
bedrijfsleven, Zoetermeer, 1994 (EIM) gaat het met name om de inschatting van dit type kosten. Zie 
voorts het rapport “Kosten voor de overheid van de Europese privacyrichtlijn” van C.G.M. van Oosteren 
en J.S. van Vliet, november 1994 en de in opdracht van de Europese Commissie verrichte studie naar de 
kostenfactor bij invoering van de richtlijn in het Verenigd Koninkrijk en Nederland door David Bainbridge 
e.a., “An evaluation of the financial impact of the proposed European Data Protection Directive” van 
november 1994. Zie met betrekking tot het verschil in uitkomsten van deze studies: C. van Oosteren, 
Kosten van de Europese privacyrichtlijn in Privacy en Registratie 1995/1, p. 15 e.v. 
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integrale herziening verplichten426. De discussie over de betekenis van de Europese regelgeving 
belast derhalve de toepassingspraktijk van de WPR. Het predikaat interim-voorziening kleeft 
hiermede ook de WPR aan427. 

 

                                                      
426 De richtlijn zal niet alleen z’n invloed op de WPR doen gelden, maar alle regelingen met een 
informatieregime betreffen. Dat betekent dat alle in het vorige hoofdstuk onderscheiden 
informatieregelingen zullen in het licht van de richtlijn moeten worden heroverwogen, met inbegrip van de 
Wob en de regelgeving inzake openbare registers. 
427 Het is niet gewaagd te veronderstellen, dat de EG-richtlijn zelf een interim-voorziening zal blijken te 
zijn. Deze communautaire regeling is immers nog sterk geënt op de bestaande privacy-regulering, met 
name op het Franse en Duitse stelsel, in samenhang met het Europees Dataverdrag 1981. De 
beheersbaarheid van informatiesystemen en hun gebruikers is hierbij het uitgangspunt. Ik houd het voor 
waarschijnlijk dat door de snelle ontwikkelingen in techniek en gebruik van informatietechnologie 
noodgedwongen zal moeten worden overgestapt op een andere regelingsfilosofie, waarbij nuchterheid over 
de mogelijkheden van beheersing het uitgangspunt is en de norm in sterkere mate op het rechtmatig 
gebruik van informatie wordt toegespitst. 


