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7 De gedragscode nader geanalyseerd 

7.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van het door de WPR uitgelokte proces van sectorale 
zelfregulering beschreven, met inbegrip van in de uitvoeringspraktijk gebleken knelpunten. In dit 
hoofdstuk zal worden nagegaan, wat de werking is van het wettelijk stelsel van geconditioneerde 
zelfregulering, in welke mate dit aan het hiermee door de wetgever beoogde doel voldoet, welke 
knelpunten te signaleren zijn en in hoeverre als zodanig in de uitvoeringspraktijk ervaren 
problemen tot elementen hierin kunnen worden herleid. Om de beoordeling in perspectief te 
plaatsen is voor rechtsvergelijking gekozen. Als referentiekader fungeert de Britse 
uitvoeringspraktijk, gebaseerd op de Data Protection Act 1984778. 

De indeling van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 is de positionering van de gedragscode 
in het systeem van de wet geanalyseerd, in samenhang met de functie en inrichting van de 
goedkeuringsprocedure. De doorwerking van de Algemene wet bestuursrecht in de 
goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer is het onderwerp van de daarop volgende 
paragraaf. De aard van de goedkeuringsverklaring, met name de vraag of deze rechtswerking 
heeft, vormt hierin een centraal element. 

Zijn deze onderdelen derhalve sterk juridisch gekleurd, in paragraaf 4 wordt een andere 
invalshoek genomen en komen met name de uiteenlopende standpunten inzake karakter en 
inhoud van de sectorale zelfreguleringsbevoegdheid aan de orde, evenals de daarmee 
samenhangende opvattingen over de inbreng van de Registratiekamer. Paragraaf 5 handelt 
vervolgens over het toepassingsgebied van de gedragscodes, in het bijzonder de afbakening van 
het begrip sector in de artikelen 15 en 16 WPR. In dit verband komen opnieuw de aard en 
inhoud van de gedragscode aan de orde, dit keer toegesneden op de in het kader van een 
goedkeuringsprocedure aan een sectororganisatie te stellen eisen (draagvlak). Inhoud en 
toepassing van de goedkeuringsprocedure alsmede de in dat verband opgedane ervaringen 
vormen, evenals voorstellen tot aanpassing, het onderwerp van paragraaf 6. Het hierop volgende 
onderdeel betreft de inhoud van de gedragscode, met name de verhouding tussen 
concretiserende en aanvullende elementen hierin tegen de achtergrond van de terzake via het 
goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer gestelde eisen. De paragrafen 8 en 9 handelen 
respectievelijk over de inbreng van de organisaties van belanghebbenden in het 
zelfreguleringsproces en het goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer. In de daarop volgende 
onderdelen worden achtereenvolgens de voorzieningen inzake de kenbaarheid van de 
gedragscode, de Europeesrechtelijke dimensie van de gedragscode en de gesignaleerde behoefte 
aan rechtsbescherming tegen de besluitvorming van de Registratiekamer besproken. Het 
alternatief voor sectorale zelfregulering, de op art. 16 WPR gebaseerde, bij AMvB vast te stellen 
uitvoeringsregeling, komt in paragraaf 13 aan bod. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
integrerend onderdeel bevindingen en conclusies. 

                                                      
778 Afgezien van Nederland kennen in de EG slechts het Verenigd Koninkrijk en Ierland een bijzondere 
voorziening inzake “codes of practice” in hun privacywet. Zie ook B.R. Ziegler-Jung, Self-regulation in 
data protection law - an appropriate solution for the European Community? in Regelmaat 1991-4, p. 123 
e.v. Hoewel de Franse wet geen uitdrukkelijke voorziening op dit punt kent, zijn in deze lidstaat, 
vooruitlopend op de EG-Richtlijn persoonsgegevens, onder de hoede van de CNIL inmiddels vergelijkbare 
initiatieven van de grond gekomen, met name een gedragscode voor de direct marketing sector. De keuze 
voor een vergelijking met het Britse stelsel is als volgt gemotiveerd. Als zodanig vertoont het de meeste 
overeenkomst met de Nederlandse aanpak zij het met een essentiële afwijking op het punt van de 
betrokkenheid/bevoegdheid van de toezichtsinstantie. Bovendien is over een langere periode ervaring 
opgedaan met privacy-zelfregulering binnen wettelijke randvoorwaarden. Een derde argument houdt 
verband met de regeling van de gedragscode in de ontwerp-EG Richtlijn persoonsgegevens, immers 
(mede) gebaseerd op het Britse stelsel. 
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7.2 De gedragscode in het systeem van de WPR 
In het systeem van de WPR is aan de gedragscode als vorm van collectieve zelfregulering in de 
particuliere sector, een bijzondere rol toegekend. Hoewel volgens de memorie van toelichting de 
materiële wettelijke normen directe rechtswerking hebben en dus geen nadere uitwerking 
behoeven in uitvoeringsvoorschriften (p. 19), geven de artt. 1, 15 en 16 WPR in onderlinge 
samenhang uitdrukking aan het uitgangspunt van de wetgever, dat de normstelling in de wet 
vanwege het globale/vage, echter tevens dynamische karakter ervan, sectorgewijs moet worden 
ontwikkeld, uitgewerkt en ingevuld via het stellen van nadere normen, hetzij via zelfregulering 
hetzij bij AMvB779. In deze opzet heeft de op zelfregulering gebaseerde gedragscode de functie 
van flexibele WPR-uitvoeringsregeling, bedoeld als intermediair tussen de wettelijke normen en 
de verbijzondering hiervan op uitvoeringsniveau door zelfregulering via reglement of 
aanmeldingsformulier. 

Het is in de WPR aan betrokkenen en dus aan het door de wet georganiseerde spel van krachten 
overgelaten, welke onderwerpen in een gedragscode aan bod komen. Naar uit de memorie van 
antwoord blijkt, komen in ieder geval de in art. 20 WPR genoemde aspecten van het 
informatiesysteem voor een regeling op sectorniveau in aanmerking (MvA p. 63). Uit art. 15, 
eerste lid, kan echter worden afgeleid, dat de gedragscode naast sectorale uitvoeringsregeling op 
grond van de WPR, tevens bedoeld is als instrument van aanvullende regelgeving. Om door de 
Registratiekamer goedgekeurd te kunnen worden, moet de gedragscode immers voldoen aan 
redelijkerwijs ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van geregistreerden te stellen eisen. 
Volgens de toelichting is hiermee de opneming beoogd van normen: “waarvoor de bij en 
krachtens de wet gestelde regels geen aanknopingspunt bieden, maar die bij de toetsing van de 
door de code beoogde bescherming van de persoonlijke levenssfeer redelijkerwijs aan de orde 
behoren te komen” (MvT p 21). Welke dat zijn is afhankelijk van de specifieke kenmerken van de 
sector. In ieder geval is beoogd aldus aan te haken bij de sectorale handhavingsvoorzieningen, ter 
ontlasting van de rechter780.  

De doelstelling van de gedragscode als regelingsinstrument is meerledig. Ten eerste is met de 
gedragscode de sectorale clustering van interpretatie van de WPR als sturingsinstrument inzake 
de regelingsverplichting (formulierplicht) van afzonderlijke registratiehouders beoogd. Ten 
tweede is de rechtszekerheidsfunctie van de gedragscode te noemen bij de naleving van de wet, in 
het bijzonder voor registratiehouders (risicobeperking). Niet alleen mag een goedkeuringsbesluit 
inzake een gedragscode gelden als gezaghebbend oordeel, tevens concretiseert en normeert de 
Registratiekamer met de afgifte hiervan haar eigen wettelijke bevoegdheden, met name haar 
bevoegdheid als toezichthouder op de naleving van de WPR (art. 37, tweede lid). Een derde 
doelstelling betreft de beoogde meerwaarde ervan voor de effectuering van de rechtspositie van 
de geregistreerde, in het bijzonder door de indirect voorgeschreven inspraak van geregistreerden 
via de betrokkenheid van belangenorganisaties bij de voorbereiding van de gedragscode en de 
opneming van complementaire voorzieningen. Wat het laatste element betreft is de gedragscode 
bedoeld als aanjager van sectorale zelfregulering in de eigenlijke betekenis. Uit de beperkte 
geldigheidsduur van de goedkeuringsbeslissing kan worden afgeleid, dat de gedragscode ten 
vierde nog bedoeld is als actualiseringsinstrument, als kader van periodieke herijking van de 
sectorale informatiepraktijk/ normstelling in de context van technologische en maatschappelijke 
ontwikkelingen en de materiële normen/afwegingscriteria in WPR en achterliggende regelingen. 
Uit dit viertal beoogde functies blijkt, dat de gedragscode als regelingsinstrument in het systeem 
van de WPR van essentiële betekenis is. 

Anders dan met betrekking tot de zelfregulering door de houder via de reglements- en 
formulierplicht het geval is, kent de WPR geen regelingsplicht van sectororganisaties. Zo al 
mogelijk, werd een dergelijke verplichting niet nodig geoordeeld in de verwachting, dat de 
sectororganisaties zich door het (impliciete) appèl van de wetgever aangesproken zouden voelen 
                                                      
779 Zie MvT pp. 19 en 22, MvA p. 12 en 29. Zie ook Handelingen TK 1987-1988, p. 97-5009. 
780 Zie onder meer: het antwoord van de minister van Justitie in Handelingen TK 1987-1988, p. 97-5014, 
MvA EK, p. 17 en NMvA EK p. 17. 
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in hun verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een goede naleving van de wet in hun 
sector en derhalve op vrijwillige basis tot collectieve zelfregulering zouden overgaan (MvT p. 31). 
Wel voorziet de WPR in een stelsel van positieve en negatieve prikkels met materieel hetzelfde 
oogmerk: de realisering van flexibele sectorale uitvoeringsregelingen.  

De positieve prikkel in dit stelsel is art. 15 WPR, de mogelijkheid van goedkeuring van een 
gedragscode door de Registratiekamer. Indirect benadrukt deze bepaling de positieve functie van 
een gedragscode voor de sector zelf als bijdrage aan de rechtszekerheid als instrument ter 
beteugeling van de risico’s van onjuiste interpretatie van de wettelijke regeling door houders en 
bewerkers. Vandaar de onderstreping van het service-karakter van de goedkeuringsprocedure 
alsook van het element van vrijwilligheid. De kernpassage in de memorie van toelichting luidt als 
volgt: “Een volstrekte afzijdigheid van de wetgever te dezen zou toch niet zonder bezwaren zijn. 
Zij zou degenen die op deze wijze zelfregulering ter hand nemen en hun wederpartij, de 
geregistreerden, te zeer in het onzekere laten of de gedragscode de toets aan de wet kan 
doorstaan. Daarom is in artikel 15 de mogelijkheid geboden van een geformaliseerde toetsing van 
een door betrokkenen voor hun sector tot stand gebrachte regeling (...) door de 
Registratiekamer” (MvT p. 21).  

In de toelichting op de wet is benadrukt, dat de (preventieve) toetsing door de Registratiekamer 
facultatief is. Het zou betrokkenen vrijstaan de gedragscode al dan niet aan de Registratiekamer 
voor te leggen (MvT p. 21). Hoewel naar de letter genomen juist, is op deze suggestie van 
vrijwilligheid het nodige af te dingen. De instantie met goedkeuringsbevoegdheid is immers 
tevens toezichthouder op de naleving van de wet. 

De algemene toezichtstaak van de Kamer is geformuleerd in art. 37, tweede lid, WPR: “De 
Kamer ziet toe op de werking van persoonsregistraties overeenkomstig het bij en krachtens deze 
wet bepaalde en in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het 
algemeen”. De uitoefening van de taak van de Registratiekamer als toezichthouder is in de wet 
via een tweetal, corresponderende trajecten geformaliseerd. De goedkeuringsbevoegdheid is in 
deze context te kwalificeren als preventieve toezichtsvariant, want betreft de toetsing van 
sectorale (uitvoerings)regelgeving, in beginsel voorafgaande aan het (verenigingsrechtelijk en/of 
contractueel) van kracht worden ervan. De repressieve variant van de toezichtsbevoegdheid van 
de Kamer heeft betrekking op haar onderzoeks- en aanbevelingsbevoegdheid ingevolge de 
artikelen 45 en 46 WPR. Bovendien heeft de Kamer als bijzondere opsporingsinstantie een 
initiërende taak bij de (partiële) strafrechtelijke naleving van de WPR (art. 50, vierde lid). 

Gezien het voorgaande kan een geldende, niet ter goedkeuring aangeboden gedragscode of een in 
de uitvoeringspraktijk aangehouden gedragscode terzake waarvan eerder goedkeuring is 
geweigerd, alsnog tot voorwerp van onderzoek ex art. 46 WPR worden genomen. Deze bepaling 
kan derhalve in mijn optiek aldus worden uitgelegd, dat de hierin geformuleerde onderzoeks- en 
aanbevelingsbevoegdheid niet alleen betrekking heeft op de informatiepraktijk van individuele 
registratiehouders, maar tevens op de sectoraal genormeerde informatievoorziening van een 
georganiseerde collectiviteit van registratiehouders781. 

Zie voorts de doorwerking van standpunten van de Registratiekamer in haar functioneren als 
adviesinstantie, ombudsorgaan, alsmede in haar functie van openbaar rapporteur inzake de 
effectuering van privacybescherming via het jaarverslag. In het licht van het voorgaande moet het 
facultatieve karakter van de goedkeuringsprocedure worden gerelativeerd. 

Dat – indirect – zelfs sprake is van een regelingsverplichting op sectorniveau, tenminste voor 
sectororganisaties in de particuliere sector, blijkt uit art. 16 WPR782. Deze bepaling is bedoeld als 

                                                      
781 In het vorige hoofdstuk is beschreven, dat de gedragscodes van banken en verzekeraars, ondanks door 
de Registratiekamer op onderdelen geconstateerde strijd met de WPR, niettemin in de sector als 
richtinggevende interpretatie zijn geïmplementeerd. Derhalve is het ook uit een oogpunt van effectief 
toezicht zeer ongelukkig, dat wat deze gedragscodes betreft de goedkeuringsprocedure is blijven slepen. 
782 Zie B.R. Ziegler-Jung, Self-regulation in data protection law - an appropriate solution for the European 
Community? in Regelmaat, 1991-4, p. 125. 
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negatieve prikkel, als “sanctie” op het niet of onvoldoende voldoen aan het verwachtingspatroon 
van de wetgever inzake de realisering van effectieve, sectorale uitvoeringsregelingen. Blijft 
zelfregulering uit of sorteert deze onvoldoende effect, dan kunnen ingevolge art. 16 WPR voor 
een bepaalde sector bij AMvB dwingende uitvoeringsregels kunnen worden vastgesteld783 ter 
uitvoering van de artt. 4 t/m 6, 8 en 11 t/m 14 WPR, de materiële normen inzake 
persoonsregistraties in de particuliere sector784. De Registratiekamer vervult hier een 
controlerende en initiërende taak, want moet in haar jaarverslag signaleren of de beoogde 
uitwerking van de materiële normen in bepaalde sectoren te wensen overlaat en adviseren over de 
wenselijkheid/noodzaak van een sectorale uitvoeringsregeling bij AMvB (art. 16, tweede lid). 
Afgezien van het stimuleren tot collectieve zelfregulering in algemene zin in haar contacten met 
sectororganisaties, kan de Kamer hiertoe voorts een rechtstreekse aanzet geven, onder meer via 
het doen van een gerichte aanbeveling aan de georganiseerde houders in een bepaalde sector (art. 
46, derde lid), als uitvloeisel van haar toezichtstaak. 

De keuze voor dit regelingsmodel, met name de belangrijke rol van zelfregulering hierin, is 
slechts beperkt gemotiveerd. In de memorie van toelichting wordt een beroep gedaan op de 
voorgeschiedenis: “In het oorspronkelijke wetsontwerp was al een grote plaats aan de 
zelfregulering toegekend. In het nieuwe wetsvoorstel is dat een centrale plaats geworden” (p. 
16)785. Tijdens de mondelinge behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer heeft de 
minister van Justitie deze keuze beargumenteerd met een beroep op het dereguleringsbeleid en 
het “nieuwe denken” over wetgeving, gestimuleerd door de Commissie voor de toetsing van 
wetgevingsprojecten786, met als centraal thema, dat de overheid zoveel mogelijk gebruik dient te 
                                                      
783 Het uitlokken van zelfregulering onder druk dat bij uitblijven daarvan of van de gewenste inhoud, de 
overheid zelf regelend zal optreden, komt op grote schaal voor. Zie de realisering van – beperkende – 
zelfregulering inzake tabaks- en alcoholreclame. Het bijzondere van art. 16 is dat de regelingsbevoegdheid 
op voorhand wordt toegedeeld via een expliciete delegatiegrondslag, hetgeen kracht bijzet aan deze 
argumentatie. 
784 Zie hieromtrent: MvT pp. 22 en 31, MvA pp. 11 en 30, NMvA EK p. 17 en Handelingen TK 1987-
1988, pp. 97-5014 en 97-5050. Zie met name de volgende passage: “Ofschoon wij het zouden betreuren, 
als de situatie zich aldus zou ontwikkelen, hebben wij bij dit wetsvoorstel toch moeten rekenen met de 
mogelijkheid dat zelfregulering – in het bijzonder die door gedragscodes – op bepaalde gebieden uitblijft, 
dan wel onvoldoende effect sorteert. Voor dit geval is artikel 16 in het wetsvoorstel opgenomen.” (MvT, p. 
22). 
785 Zie ook de voorstellen in het rapport van de Lindop-Committee, die ten grondslag liggen aan de Britse 
Data Protection Act 1984: report of the Committee on Data Protection, Chairman: Sir Norman Lindop, 
London HMSO 1978. Dit rapport heeft tevens als inspiratiebron bij de opstelling van de WPR gefungeerd. 
Wat het systeem van regeling betreft deed deze commissie de volgende aanbevelingen. “The legislation 
should declare a set of principles and establish a Data Protection Authority (DPA) to implement them. (...) 
The principles should not be directly enforceable, but should guide the actions of the DPA.” Het is de 
DPA die de uitvoeringsregelingen als codes of practice voorbereidt: “Each set of rules made by the 
Authority should be called a Code of Practice, and different Codes should be prepared for different classes 
of personal data handling applications; the definitions of these classes should be a matter for the DPA.” 
De inspraak van betrokkenen zou in de procedure moeten worden vastgelegd: “When the DPA is 
proposing to draft a Code of Practice it should advertise the fact (and perhaps a first draft of the Code) in 
appropriate national and trade media, invite representations both from users and data subjects (and their 
representative associations) and consult appropriate interested parties. We believe that in the majority of 
cases such consultations would result in agreement, although in the few exceptions which might arise the 
DPA should have the final say in the drafting of a Code before it is submitted for enactment.” Deze codes 
of practice, gedacht werd aan een 50-tal, zouden dan rechtskracht moeten krijgen via parlementaire 
goedkeuring: “When a Code has been prepared, a statutory instrument to give effect to it should be laid 
before Parliament. If it is approved by Parliament, the Code of Practice should acquire the force of law and 
breach of it by the users to whom it applies should be a criminal offence.” (pp. xx en xxi). Zie de pp. 159 
t/m 205. Het door de Lindop-Committee voorgestelde stelsel is echter niet in de Data Protection Act 1984 
overgenomen, zij het dat de grondgedachte van sectorale zelfregulering op basis van algemeen 
geformuleerde privacy-beginselen in deze wet is gehandhaafd. 
786 Zie met name de inleiding van E.M.H. Hirsch Ballin als regeringscommissaris voor de toetsing van 
wetgevingsprojecten en voorzitter van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten op 21 
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maken van het zelfregulerend vermogen van de samenleving en van de eigen 
verantwoordelijkheid van alle betrokkenen787. Aan de hand van de parlementaire behandeling van 
het wetsontwerp kan voorts worden geïllustreerd, dat de nadruk op zelfregulering vooral ook 
heeft gediend om de continuïteit met het bestaande regime te benadrukken, derhalve als 
overredingsfactor om privacy-wetgeving geaccepteerd te krijgen. 

Om de verschillende, hieraan in het licht van de WPR toegedachte functies te kunnen vervullen, 
is de gedragscode in art. 15 WPR in vrij vergaande mate geformaliseerd. Naast eisen inzake 
representativiteit van de aanvrager en afbakening van de werkingssfeer van de gedragscode, is als 
ontvankelijkheidseis, derhalve indirect, voorzien in de verplichting van een zorgvuldige 
voorbereiding en inspraak van organisatie(s) van belanghebbenden. Met de opneming van 
materiële toetsingscriteria van de Registratiekamer, zowel de recht- als doelmatigheid betreffende, 
en de maximering van de geldigheidsduur van een positieve beslissing, is de 
goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer nader inhoudelijk genormeerd. De betekenis 
ervan is verduidelijkt via een bevestiging van het primaat van de rechter inzake de uitleg van de 
wet, zij het in combinatie met een uitsluiting van administratieve rechtsbescherming tegen 
beslissingen van de Registratiekamer. 
De goedkeuringsprocedure is voorts geformaliseerd via de opneming van een verplichte hoor-
/inspraakprocedure en voorschriften omtrent motivering en bekendmaking.  

Het voorgaande voert tot de volgende conclusies. De WPR verplicht min of meer tot 
zelfregulering in medebewind op sectorniveau788. Deze wet instrumentaliseert derhalve de 
zelfreguleringsbevoegdheid van in het bijzonder private samenwerkingsverbanden, primair 
bedoeld voor zelfbinding in de overheidsvrije sfeer. De verbijzondering van de algemene 
materiële normen in relatie tot het branche-specifieke informatiepatroon staat daarbij voorop. 
Van de sector wordt derhalve verwacht, dat deze de interpretatieruimte in de wet via regulering 
van de sectorinterne gegevensverwerking in een gedragscode mitigeert, zo niet opgeeft789. Het 
scheppen van rechtszekerheid gaat immers ten koste van de flexibiliteit in normering. Om die 
reden heeft zelfregulering inzake de registratiebevoegdheid een bevoegdheid-inperkend karakter. 
De wetgever gaat er voorts van uit, dat via de gedragscode als vorm van zelfbinding, aanvullende 
voorzieningen worden vastgelegd. Dit kunnen extra verplichtingen zijn, maar ook de 
ondersteuning van de naleving van de WPR door op sectorale zelfregulering gebaseerde 
handhavingsmechanismen. Hierin ligt derhalve een koppeling naar zelfregulering op autonome 
grondslag. In welke sectoren uitvoeringsregelingen moeten worden vastgesteld, met welke inhoud 
en wie daartoe het voortouw moeten nemen, is zoals eerder opgemerkt niet uitgewerkt, maar 
primair aan betrokkenen in de uitvoeringspraktijk overgelaten. In het vorige hoofdstuk is 
beschreven op welke wijze het proces van sectorale zelfregulering is verlopen en welke specifieke 
problemen zich daarbij hebben voorgedaan. In hetgeen volgt is de schijnwerper in het bijzonder 
op de werking van de verschillende elementen in de artt. 1, 15 en 16 WPR gericht. Hieraan 
vooraf gaat echter een paragraaf waarin de doorwerking van de Algemene wet bestuursrecht in de 
goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer wordt onderzocht. 

7.3 De doorwerking van de Algemene wet bestuursrecht  
De per 1 januari 1994 in werking getreden Algemene wet bestuursrecht normeert mede de 
besluitvorming van de Registratiekamer inzake gedragscodes. De Registratiekamer is immers als 
                                                                                                                                                        
december 1988 tijdens het symposium van overheidsregulering nar zelfregulering, Stcrt. 1988, 250. Vgl. 
echter hoofdstuk 5, de belangrijke positie van het zelfreguleringsconcept in de voorstellen van de 
staatscommissie. 
787 Handelingen EK 1988-1989, p. 14-580. 
788 Vgl. art. 108, tweede lid, Gemeentewet: “Regeling en bestuur kunnen van het gemeentebestuur worden 
gevorderd bij of krachtens een andere dan deze wet ter verzekering van de uitvoering daarvan (...).” 
Medebewind impliceert derhalve tot regelgeving overeenkomstig een op voorhand gegeven stramien. 
789 Vgl. de parallel met de indirecte verplichting tot het vaststellen van beleidsregels ter concretisering van 
het beleid op basis van ruime bevoegdheidsbepalingen in het bestuursrecht. 
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orgaan van de staat, aan te merken als bestuursorgaan in de zin van art. 1:1, eerste lid, aanhef en 
sub a, Awb790. De vraag welke bepalingen in de Awb in concreto van toepassing zijn, houdt mede 
verband met de kwalificatie van de goedkeuringsbeslissing. Niet de gehanteerde terminologie telt, 
als wel het voldoen aan de materiële elementen in een begripsomschrijving. Is de afgifte van een 
goedkeuringsverklaring door de Registratiekamer ex art. 15 WPR aan te merken als een besluit in 
de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb, derhalve als een schriftelijke beslissing inhoudende een 
publiekrechtelijke rechtshandeling? Of moet deze vorm van bestuur als een in art. 3:1, tweede lid, 
Awb genoemde “andere handeling dan een besluit” worden aangemerkt? Wordt in 
eerstgenoemde zin geconcludeerd, dan is nader te onderscheiden naar type, in het bijzonder 
tussen de categorieën besluiten van algemene strekking (bas) en beschikkingen. 

In de uit 1985 daterende memorie van toelichting bij de WPR is de goedkeuringsbeslissing 
gekwalificeerd als een advies aan de rechter, te vergelijken met een deskundigenbericht in een 
civiele procedure of een strafproces791. De motivering luidt als volgt: “Het zou niet in 
overeenstemming zijn met de opzet van het wetsvoorstel en meer in het bijzonder met de daarin 
aan de Registratiekamer toegekende taak de verklaring een zekere rechtscheppende kracht toe te 
kennen. Hierdoor zou de Kamer immers een op wetgeving gelijkende bevoegdheid verkrijgen” 
(MvT p. 21). Hiertegen kan worden ingebracht, dat de vraag of een bepaalde bestuursbeslissing 
rechtsgevolg heeft, niet door de wetgever, maar in laatste instantie op basis van materiële criteria 
door de rechter wordt bepaald. De in de toelichting gehuldigde opvatting, dat het aannemen van 
rechtswerking zelfstandige regelingsbevoegdheid van de Registratiekamer zou impliceren, is 
bovendien onjuist, immers miskent de bestuursrechtelijke aard van de goedkeuringsbevoegdheid 
als middel tot autorisatie van sectorale interpretatie en concretisering van de WPR door een 
daartoe aangewezen bestuursorgaan in het licht van haar toezichtstaak792. Dat de wetgever op dit 
punt niet zo zeker van zijn zaak was, blijkt uit de expliciete uitsluiting van administratieve 
rechtspraak in art. 15, zevende lid, WPR793. Het in de toelichting gesuggereerde verband, dat 
afwezigheid van bestuursrechtelijke rechtsbescherming tevens een ontbreken van rechtswerking 
van het goedkeurings- of weigeringsbesluit in kwestie zou impliceren, kan niet worden aanvaard 
(MvA p. 55). Bestuursrechtelijke rechtsbescherming is immers geen voorwaarde voor de 
rechtswerking van een geformaliseerd besluit van een bestuursorgaan. Wel is in beginsel het 
omgekeerde het geval (vgl. art. 8:1 Awb). 

In de Aanpassingswet Awb I van 4 juni 1992794, is de WPR weliswaar aan de orde gekomen, maar 
is het bij de harmonisatie van deze wet in het licht van de Awb gebleven bij de wijziging van de 
artikelen 7, vierde lid, en 16, derde lid, met name door het in beide bepalingen van toepassing 
verklaren van de openbare voorbereidingsprocedure in afdeling 3:4 Awb, en het vervallen 
verklaren van art. 51 WPR in verband met de uniforme geheimhoudingsbepaling in art. 2:5 
Awb795. In de Aanpassingswet Awb III is de WPR verder geharmoniseerd, met name via een 
                                                      
790 Ingevolge art. 1:1, tweede lid sub f Awb, worden de Nationale ombudsman en de substituut-
ombudsmannen niet als bestuursorgaan in de zin van deze wet begrepen. 
791 MvT p. 21 en MvA p. 55. 
792 Vgl. de overeenkomst met andere wetsinterpreterende/rechtsvaststellende figuren in het bestuursrecht 
zoals het vergunningstelsel. Zie voorts de voorgeschiedenis van de WPR. 
793 De uitsluiting van rechtsbescherming tegen besluiten van de Registratiekamer lijkt in het 
wetgevingsproces name een instrumentele functie te hebben gehad: (a) het nader afbakenen/inperken van 
de materiële bevoegdheid van de Registratiekamer en (b) het écarteren van bemoeienis van de 
bestuursrechter met de uitvoering van de WPR. Dat dit laatste niet is gelukt, is reeds eerder gebleken in de 
Ohra-zaak. Zie CRvB van 16 juli 1991, TAR 1991, 170. 
794 Wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht, Stb. 1992, 422. 
795 Zie art. 10 van Hoofdstuk III van de Aanpassingswet Awb I, betreffende de aanpassing van wetgeving 
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie, bedoeld om strijd tussen de bestaande 
wetgeving en de Awb te voorkomen. Zie ook de toelichting op het achterliggende wetsontwerp, TK 1990-
1991, 22061, nr. 3, met name de pp. 8 en 9. Zie herstel van een onjuistheid in de nummering van art. 16 via 
de Aanpassingswet Awb III, Stb. 1993, 690. Vgl. voorts de Leemtewet Awb, Stb. 1995, 250. 



 

G.Overkleeft-Verburg 211 www.overkleeft-verburg.nl 

terminologische aanpassing van de artt. 15, derde en vierde lid, en 19, tweede lid, terwijl voorts de 
termijnen in de artt. 28, 29 en 31 t/m 34 WPR met de Awb in overeenstemming werden 
gebracht. In deze harmonisatie-exercitie is echter voor het overige, zonder nadere motivering, 
voorbijgegaan aan art. 15, zevende lid, WPR. Bij navraag bleek, dat in de voorafgaande ambtelijke 
inventarisatie van met het oog op de inwerkingtreding van de Awb als centrale bestuurswet te 
wijzigen wetsbepalingen, is afgegaan op de kwalificatie van een door de Registratiekamer af te 
geven goedkeuring in de MvT als advies aan de rechter. Om die reden werd een verdergaande 
aanpassing van dit artikel aan de Awb niet nodig geoordeeld. Evenmin is aan deze aanname de 
(logische) consequentie verbonden om de uitsluiting van administratieve rechtspraak in art. 15, 
zevende lid, te laten vervallen796. Als de goedkeuringsverklaring als advies heeft te gelden, is reeds 
om die reden geen administratieve rechtsingang beschikbaar door het ontbreken van een besluit 
als materiële voorwaarde daartoe (vgl. art. 8:1 e.v. Awb). 

Op basis van het voorgaande moet worden geconcludeerd, dat een materiële beoordeling van het 
karakter van een door de Registratiekamer afgegeven goedkeuringsbeslissing inzake een 
gedragscode of een weigering daarvan, in het kader van de aanpassingswetgeving Awb 
achterwege is gebleven. Evenmin heeft de voorgeschreven, uitdrukkelijk te motiveren 
besluitvorming omtrent de continuering van uitsluiting van bestuursrechtspraak in de WPR als 
bijzondere, aan de Awb derogerende regeling, plaatsgevonden797. Art. 15 WPR is derhalve op dit 
punt niet geharmoniseerd met de Awb. Om die reden is alsnog te onderzoeken of een beslissing 
van de Registratiekamer terzake van een gedragscode is aan te merken als besluit overeenkomstig 
de Awb. Mede afhankelijk van de uitkomst hiervan zal moeten worden vastgesteld of, en zo ja in 
hoeverre, WPR en Awb als regels van gelijke rang op elkaar inwerken. 

Wil een beslissing als besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb hebben te gelden, dan moet 
materieel zijn voldaan aan de volgende vier elementen: het moet gaan om (a) een rechtshandeling, 
(b) van publiekrechtelijke aard, (c) afkomstig van een bestuursorgaan, (d) die schriftelijk is 
vastgelegd. De afgifte van een goedkeuringsverklaring inzake een gedragscode door de 
Registratiekamer voldoet aan de drie laatstgenoemde elementen. De Registratiekamer is immers 
een bestuursorgaan, terwijl art. 15 WPR als publiekrechtelijke grondslag geldt en het schriftelijk 
karakter van de beslissing is verzekerd door de bekendmakingsplicht. Resteert derhalve de vraag 
of de goedkeuringsbeslissing als rechtshandeling is te kwalificeren. Op dit punt moet de 
doorwerking van de goedkeuringsverklaring naar drie gezichtspunten worden onderscheiden, 
achtereenvolgens: (a) de status van de gedragscode in privaatrechtelijke betrekkingen; (b) de 
beoordelingsvrijheid van de rechter bij de interpretatie van de WPR en (c) het effect ervan op de 
taakuitoefening door de Registratiekamer, in het bijzonder als toezichthouder. 

Wat het eerste punt betreft moet worden vastgesteld, dat een afgegeven goedkeuringsverklaring 
geen direct rechtsgevolg heeft voor de status van de gedragscode in particuliere verhoudingen. 
De rechtswerking van de gedragscode is primair gebaseerd op verenigingsrechtelijke en 
(eventuele) contractuele verbindendheid, aangevuld met een eventuele doorwerking als 
interpretatie-richtlijn via open privaatrechtelijke normen798. Het goedkeuringsbesluit van de 
Registratiekamer laat derhalve het karakter van de gedragscode als produkt van zelfregulering 
                                                      
796 Adviezen zijn naar de heersende opvattingen in beginsel niet aan te merken als een op rechtsgevolg 
gericht besluit. Art. 46 WPR, betreffende de onderzoeks- en aanbevelingsbevoegdheid van de Kamer, is als 
toezichtsmodaliteit evenmin met de Awb geharmoniseerd. Ook in dit geval is de bepaling in het derde lid, 
dat geen voorziening van administratieve rechtspraak openstaat tegen beslissingen van de Registratiekamer 
gehandhaafd. 
797 Vgl. in verband met het doel van de aanpassingswetgeving met een expliciete motiveringsplicht inzake 
afwijkingen ook: art. 8:5 (negatieve lijst) in samenhang met de overigens krachtens specifieke beslissing van 
de wetgever van beroep uitgesloten categorieën in de artt. 8:2 t/m 8:4 Awb. Zie voorts H. Bolt, Hoofdstuk 
7 Algemene wet bestuursrecht, Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep in J.B.J.M. 
ten Berge e.a. (red.), Nieuw bestuursrecht, Nijmegen 1994, i.h.b. p. 245 e.v. 
798 Vgl. voorts het omzetten van de gedragscode in een wettelijke verplichting door overneming hiervan in 
een (reglement- of) aanmeldingsformulier en inzending hiervan bij de Registratiekamer (artt. 21 en 26 
WPR). In dat geval is er sprake van verbindendheid op grond van de WPR. 



 

G.Overkleeft-Verburg 212 www.overkleeft-verburg.nl 

onverlet en transformeert deze derhalve niet in een krachtens de wet gegeven voorschrift799. De 
civielrechtelijke risico-aansprakelijkheid ex art. 9 WPR geldt derhalve niet voor de niet-naleving 
van een gedragscode. Evenmin kan de naleving van een gedragscode op grond van art. 10 van de 
wet via de civiele rechter worden afgedwongen800. 

In deze verhoudingen is een goedkeuring van de Registratiekamer derhalve primair aan te merken 
als een op voorhand gegeven advies aan de rechter in zaken waarin een beroep op de 
gedragscode wordt gedaan. Tevens geldt een dergelijke beslissing als 
interpretatieve/rechtvaststellende verklaring van de Registratiekamer (declaratoir) ten behoeve 
van een nader aangeduide groep betrokkenen, de sectororganisatie en de hierdoor 
vertegenwoordigde leden-registratiehouders. Op de betekenis ervan wordt nader teruggekomen. 

De tweede invalshoek sluit op het voorgaande aan, ziet immers op de toetsingsbevoegdheid van 
de rechter. Het zesde lid van art. 15 WPR, bepalend dat de verklaring van de Registratiekamer de 
rechter niet bindt, heeft in de uitvoeringspraktijk de nodige vragen opgeroepen. De betekenis van 
deze bepaling is evenwel geen andere dan een “correctie” op de mogelijkerwijs aan de 
toetsingsbevoegdheid van de Kamer in het eerste lid van art. 15 WPR te ontlenen suggestie, dat 
de Kamer het monopolie op de oordeelsvorming inzake de toepassing van de WPR zou hebben, 
ook betreffende rechtmatigheidsaspecten van een gedragscode. Deze bepaling stelt buiten twijfel, 
dat de rechter in ons rechtsstelsel het uiteindelijke primaat heeft bij de interpretatie van de wet en 
derhalve niet gebonden is aan een oordeel van de Registratiekamer inzake conformiteit van een 
gedragscode met de WPR801. Om die reden heeft het zesde lid niet zozeer rechts- als wel 
signaalwerking, want bevestigt slechts de rechtsstatelijke verhoudingen tussen bestuur en rechter. 
Een rechtmatigheidsoordeel van de Registratiekamer inzake een gedragscode kan derhalve in een 
procedure door de rechter worden overruled. Dit kan het geval zijn indien deze over de betekenis 
van de gedragscode krijgt te oordelen in het kader van procedures ex artt. 34 (inzage en 
correctie), 9 (schadevordering) en 10 (verbods-/gebodsactie) WPR. Bovendien kan de 
rechtmatigheid van (onderdelen van) een gedragscode aan de orde komen in een niet-WPR 
procedure, met name via een onrechtmatige daadsvordering. Naar de rechter toe heeft de 
instemming van de Registratiekamer met een specifiek-sectorale interpretatie van de wet derhalve 
inderdaad wat de rechtmatigheidsaspecten betreft geen andere werking dan die van een “op 

                                                      
799 Vgl. de artikelen 21 en 26 WPR die de naleving van zelfregulering op houderschapsniveau via reglement 
of formulier als wetsplicht kwalificeren. 
800 Vgl. F. de Graaf, Haken en ogen aan de gedragscode voor persoonsregistraties, Computerrecht 1990/3, 
p. 119 e.v., die eveneens de vraag bespreekt of de gedragscode een krachtens de WPR gegeven voorschrift 
is in de zin van de artt. 9 en 10 WPR. Zijn argumentatie is als volgt: “Enerzijds zou men moeten aannemen 
dat dit het geval is, gezien de grote nadruk die in de gehele WPR wordt gelegd op de noodzaak en 
betekenis van zelfregulering, die in de particuliere sector haar beslag vindt in gedragscodes (...). In die opzet 
zou het inconsequent zijn gedragscodes niet, of slechts indirect, te betrekken in de sanctionering van de 
WPR. Anderzijds is het staatsrechtelijk nogal gewaagd om strikt particuliere regelgeving, die niet eens aan 
overheidstoezicht onderworpen hoeft te worden, deel te laten uitmaken van een publiekrechtelijk 
sanctiesysteem.” Tot een keuze komt hij niet. Overigens is het hier gehanteerde staatsrechtelijke element 
niet valide. Op meerdere plaatsen in ons recht wordt de naleving van zelfregulering gesanctioneerd. Zie als 
belangrijkste voorbeeld de strafbaarstelling van schending van een geheimhoudingsplicht art. 272 Sr. Vgl. 
ook de eerder genoemde artt. 21 en 26 WPR. Is een gedragscode overgenomen of materieel verdisconteerd 
in een bij de Registratiekamer ingezonden (reglement of) aanmeldingsformulier, dan kan de naleving 
daarvan wel via de artt. 9 en 10 WPR worden afgedwongen. 
801 Vgl. ook de plaats van de WPR in de hiërarchie van regelingen, mede in het licht van het beginsel van 
eenheid van de rechtsorde. Zie ook F.H. van der Burg, Regelgeving en bestuur, Zwolle 1993. Zie voorts 
het rapport Orde in de regelgeving, Eindrapport van de Commissie Wetgevingsvraagstukken, Den Haag 
1985, p. 24. 
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voorhand gegeven advies”802 en staat het deze (in beginsel) volledig vrij om daarvan in een 
voorliggende zaak af te wijken803.  

Wat de doelmatigheids- c.q. beleidselementen in het oordeel omtrent een gedragscode van de 
Registratiekamer betreft, liggen de verhoudingen genuanceerder, is de rechter immers slechts 
bevoegd tot een marginale toetsing, in het bijzonder gebaseerd op het evenredigheidsgebod (art. 
3:4 Awb). Het zesde lid is dan ook slechts beperkt van toepassing, gaat immers niet verder dan de 
rechtsmacht van de rechter.  

Ik kom nu aan de derde invalshoek, de vraag of de afgifte van een goedkeuringsverklaring 
rechtsgevolg heeft in de verhouding tussen “partijen”, met name tussen Registratiekamer, 
sectororganisatie en de door deze vertegenwoordigde leden. Mijns inziens is dat inderdaad het 
geval, immers wordt het rechtsgevolg ontleend aan de bestaande toezichtsrelatie804. Het gebruik 
van het begrip goedkeuring verwijst hier ook naar. Bovendien vormt een weigering het 
onthouden van een positieve sanctie met een in het wettelijk systeem beoogde externe werking.  

Naar de inhoud genomen, vormen de verschillende gedragscodes een combinatie van onderling 
verweven wetsinterpreterende, concretiserende en aanvullende voorzieningen. In de vorige 
paragraaf is reeds betoogd, dat de goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer inzake 
gedragscodes in art. 15 WPR, is aan te merken als een geformaliseerde vorm van preventief 
toezicht, corresponderend met de repressieve toezichtsmodaliteit in de vorm van een 
onderzoeks- en aanbevelingsbevoegdheid in de artt. 46 jo. 45 WPR. Beide zijn op te vatten als 
uitvoeringsmodaliteiten van de algemene toezichtstaak van de Registratiekamer in art. 37, tweede 
lid, WPR805. In de goedkeuringsverklaring geeft de Registratiekamer derhalve een rechtsoordeel 
op voorhand jegens een specifieke groep registratiehouders over de implicaties van de WPR, 
onder verdiscontering van de specifieke kenmerken van de sectorale informatievoorziening. Dit 
oordeel is zowel wetsinterpreterend als rechtsvaststellend806 van karakter. Beide vormen een 
keerzijde van dezelfde medaille. Daarmede worden rechtens relevante aanspraken bij 
betrokkenen gevestigd, dat de Registratiekamer, behoudens bijzondere omstandigheden, in 
voorkomende gevallen aan haar eerdere oordeel zal vasthouden. Deze rechtsaanspraak vloeit 
mede voort uit de uitdrukkelijk door de wetgever beoogde rechtszekerheidsfunctie van de 
goedkeuringsverklaring807, nader ondersteund door de formalisering van de procedure, waaronder 
de verplichte bekendmaking en de beperkte geldigheidsduur ervan. Deze aldus bij betrokkenen 

                                                      
802 Vgl. art. 34, vierde lid, WPR. 
803 Vgl. de hierna nog te bespreken inherente afwijkingsbevoegdheid van de Registratiekamer zelf. In die 
zin is de goedkeuringsverklaring een standpunt onder voorbehoud. 
804 Op dit punt bestaat een duidelijk onderscheid tussen taken en bevoegdheden van de Registratiekamer 
ingevolge de WPR en die van de Commissie gelijke behandeling op basis van de Algemene wet gelijke 
behandeling (Stb. 1994, 230). De onderzoeksbevoegdheid van deze Commissie staat sterk in het teken van 
(voorbereiding van) handhaving via een door de Commissie bij de rechter aanhangig te maken gebods- of 
verbodsactie (art. 15 AWGB) en heeft derhalve in sterkere mate een advieskarakter dan bij de 
Registratiekamer het geval is. Bovendien is de ambtshalve controlebevoegdheid van de Commissie niet 
algemeen, want ingevolge art. 12, eerste lid, AWGB beperkt tot onderzoek naar het stelselmatig maken van 
een onderscheid in de zin van de wet in de openbare dienst of binnen één of meer sectoren van het 
maatschappelijk leven. 
805 De rapportageplicht in het verplichte jaarverslag van de Registratiekamer is nog als derde 
toezichtsvariant te onderscheiden. Zie art. 37, vijfde lid, jo. art. 16, tweede lid, WPR. 
806 De term rechtsvaststellend heeft in deze context een ruime inhoud, omvat derhalve tevens eventuele 
rechtscheppende elementen. Zie F.H. van der Burg, a.w., die uitdrukkelijk onderscheidt tussen 
rechtsvaststellend en rechtscheppend (pp. 221 en 222). 
807 Zie de in hoofdstuk 5 van deze studie beschreven omslag van een systeem van preventieve toetsing op 
toelaatbaarheid van een persoonsregistratie door de Registratiekamer in de voorstellen-Koopmans en het 
wetsontwerp van 1981 naar het bestaande systeem met de nadruk op repressief toezicht in het 
wetsontwerp van 1985. De in de WPR geformaliseerde goedkeuringsbevoegdheid is met name ook bedoeld 
om het gebrek aan rechtszekerheid van primair registratiehouders in het bestaande stelsel te compenseren. 



 

G.Overkleeft-Verburg 214 www.overkleeft-verburg.nl 

gevestigde verwachtingen zijn in beginsel afdwingbaar via het rechtszekerheids-/vertrouwens- en 
gelijkheidsbeginsel. Met de afgifte van een goedkeuringsverklaring creëert de Registratiekamer als 
bestuursorgaan derhalve een rechtens relevante binding voor zichzelf. De rechtswerking van de 
goedkeuringsverklaring vloeit derhalve voort uit de bestaande toezichtsrelatie (art. 37, tweede lid, 
WPR), in samenhang met de uit het ongeschreven recht af te leiden verplichting tot het voeren 
van een consistent beleid en het honoreren van gewekte verwachtingen. 

Wat de verschillende taken van de Registratiekamer betreft is er derhalve reden om uit een 
oogpunt van toepasselijkheid van de Awb, onderscheid te maken al naargelang het gaat om de 
uitoefening van toezicht (controletaak) op de naleving van de WPR, een reguliere bestuurlijke 
taak, en haar overige taken, met name de adviesfunctie ten behoeve van beleid en wetgeving en 
de ombudsfunctie, bemiddeling en advies op verzoek in geschillen omtrent inzake en correctie. 
Wat de adviesfunctie betreft zijn er geen problemen. De status van de adviezen is helder. De 
ombudsfunctie is in ons recht vooral een oordelende/adviserende, gericht op heroverweging van 
eerdere besluitvorming. Als toezichthouder heeft de Registratiekamer als (zelfstandig) 
bestuursorgaan echter een zelfstandige taak en een daarmee samenhangende 
verantwoordelijkheid, niet gekoppeld aan de beslissingsbevoegdheid van een ander orgaan. Hier 
kan nog worden tegengeworpen, dat de Registratiekamer weliswaar in de wet als toezichthouder 
is aangewezen, maar niet over de sancties beschikt om haar standpunten af te dwingen. Ervan 
afgezien, dat de Kamer ingevolge de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens op enige 
termijn over effectieve bevoegdheden gaat beschikken om actief in te grijpen in het informatie-
proces, onder meer in de vorm van een gebods- en verbodsbevoegdheid (art. 30), is het 
bestaande stelsel evenmin zonder tanden. Publiciteit is een uiterst effectief sanctie-instrument, 
met name door de kwetsbaarheid van (belangrijke delen van) het bedrijfsleven voor negatieve 
beeldvorming in de publieke opinie808. 

Zoals in het vorige hoofdstuk bij de behandeling van de afzonderlijke gedragscodes is 
beschreven, heeft de Registratiekamer het afgeven van een goedkeuringsverklaring steeds gezien 
als een vorm van een extern verklaard commitment aan de gedragscode in kwestie, derhalve 
materieel tevens als zelfbinding bij de uitvoering van haar overige taken. Om die reden heeft de 
rechtmatigheidstoetsing ook steeds veel aandacht gekregen. Het aldus bij betrokkenen gewekte 
vertrouwen gaat in een aantal gevallen zelfs verder dan de regeling als zodanig. Omdat bij de 
beoordeling van een gedragscode het informatiepatroon in een bepaalde sector min of meer 
wordt doorgelicht, komt het regelmatig voor dat annex aan de gedragscode, door de Kamer 
uitspraken worden gedaan inzake de rechtmatigheid van bestaande informatiepraktijken809.  

Een eenmaal goedgekeurde gedragscode wordt door de Registratiekamer tot uitgangspunt 
genomen bij de uitoefening van haar overige taken, met name in de klachtbehandeling (art. 34, 
derde lid). Zo worden klagers in voorkomende gevallen gewezen op het bestaan van een 
gedragscode en met name op de daarin opgenomen voorzieningen, zoals een 
geschillencommissie of een blokkeringsmogelijkheid810. Bovendien hanteert de Kamer een 
eventuele sectorale gedragscode als toetsingsmaatstaf in klachtzaken, terwijl hierin opgenomen 
                                                      
808 Vgl. ook P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, deel I, 
Deventer 1986, inzake informatievoorziening als bestuursinstrument (p. 393 e.v.). 
809 Zo is bij de behandeling van de gedragscode van de handelsinformatiebureaus uitvoerig gesproken over 
de rechtmatigheid van de gebruikelijke wijze van gegevensverkrijging omtrent het betalingsgedrag c.q. de 
betalingsmoraal van afzonderlijke ondernemingen (openbare bronnen, incidenteel op verzoek en 
systematisch op basis van specifieke afspraken/contracten). Bovendien is in relatie tot deze gedragscode 
het standpunt van de Kamer inzake de werkingssfeer van de WPR met betrekking tot rechtspersonen en 
gepersonaliseerde bedrijfsinformatie nader uitgekristalliseerd. De opvattingen van de Kamer zijn in een 
briefwisseling neergelegd. Tegen de achtergrond van het vertrouwensbeginsel schept deze 
rechtswerkelijkheid verplichtingen, tenminste in de relatie van de Registratiekamer en de conform de 
geformaliseerde opvattingen van de Registratiekamer opererende handelsinformatiebureaus. 
810 Zie de beslissingen van de Registratiekamer van 24 maart 1993, kenmerk 92.C.162.3 (ongewenste post), 
2 december 1993, kenmerk 93.E.193.01 (blokkering ongewenste direct mailings) en 8 april 1994, kenmerk 
94.C.017 (verwijzing naar geschillencommisie Postorderbedrijf) 
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voorschriften tevens worden gebruikt om registratiehouders van de onhoudbaarheid van hun 
standpunt te overtuigen811. De Kamer heeft de werkingssfeer van gedragscodes verruimd in die 
zin, dat deze krachtens haar uitspraken niet alleen hebben te gelden als richtsnoer voor wat als 
gebruikelijk en gewenst beschouwd moet worden binnen de sector als zodanig, derhalve ook 
buiten het zelfreguleringsverband, maar tevens als toetsingsmaatstaf wordt gehanteerd voor 
aanpalende sectoren812. Hieruit blijkt, dat de Kamer de gedragscode met haar 
goedkeuringsverklaring de facto incorporeert in het wettelijk stelsel en zich daar ook zelf aan 
gebonden acht, immers daadwerkelijk op naleving van een dergelijke gedragscode controleert. 

De opvatting dat de goedkeuring van een gedragscode door de Registratiekamer om de hiervoor 
genoemde reden als besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb is te kwalificeren, derhalve als 
publiekrechtelijke rechtshandeling, spoort met de jurisprudentie waarin bestuursbeslissingen als 
beschikkingen en dus als op rechtsgevolg gerichte besluiten worden aangemerkt, indien deze 
kunnen gelden als een op voorhand gegeven weigering om in een nader bepaalde situatie 
bestuursdwang toe te passen813. In die gevallen is sprake van een op rechtsgevolg gerichte, 
derhalve in beginsel afdwingbare toezegging814. Voor deze opvatting kan bovendien steun 
worden gevonden in de artt. 8:1 en 8:2 Awb0 en de met de Derde tranche beoogde aanvulling 
van art. 1:3 Awb met een vierde lid, inhoudende de begripsomschrijving van de beleidsregel en 
uitbreiding van deze wet met een nieuwe titel 4.4. inzake beleidsregels815. Onder een beleidsregel 
wordt in het beoogde vierde lid van art. 1:3 Awb verstaan: “een besluit, niet inhoudende een 
algemeen verbindend voorschrift, dat een algemene regel geeft omtrent de afweging van 
belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van 
een bevoegdheid van een bestuursorgaan.”816. Deze begripsomschrijving is wat de 
                                                      
811 Zie onder meer de beslissingen van de Registratiekamer van 15 november 1993, kenmerk 93.C.078 
(toepassing gedragscodes DMIN en Postorderbond) en van 31 januari 1994, kenmerk 94.C.001.1 
(gedragscode OAWS). 
812 Zie resp. de beslissingen van de Registratiekamer van 22 november 1993, kenmerk 93.C.133 en van 21 
februari 1994, kenmerk 94.C.006. In laatstgenoemde zaak werd de DMIN-gedragscode toegepast op de 
informatiepraktijk van een fondsenwerver. Zie de volgende passage, met de drieslag in de door de Kamer 
aangenomen werkingssfeer: “Deze gedragscode bindt enkel de leden van het DMIN; zij is echter ook een 
richtsnoer voor wat als gebruikelijk en gewenst beschouwd moet worden binnen de direct-marketing 
sector. Dit geldt eveneens voor aanpalende sectoren zoals de sector fondsenwerving. 
813 Vgl. hetgeen eerder is opgemerkt omtrent de effectiviteit van publiciteit als sanctie-instrument. Dit is 
nog eens gebleken in het door de Registratiekamer geëntameerde onderzoek ex art. 46 WPR naar de 
rechtmatigheid van het Air Miles-spaarsysteem. De start van dit onderzoek werd actief en voortijdig door 
de Kamer in de publiciteit gebracht. Omdat in de betreffende interviews tevens min of meer werd 
gesuggereerd, dat het Air Miles-systeem grootschalige koppelingen zou impliceren en het systeem 
bovendien een dekmantel zou zijn voor vergaande klantprofilering in samenhang met direct marketing-
activiteiten, kwam het project zeer negatief in de publiciteit. In het algemeen kan worden gesteld, dat het 
risico van negatieve publiciteit in het kader van privacybescherming een dusdanige sanctie-werking heeft, 
dat dit instrument met de gebruikelijke bestuursrechtelijke sancties op één lijn moet worden gesteld. 
814 Zie wat de literatuur betreft: W. Konijnenbelt en R.M. van Male, Hoofdstukken van administratief recht, 
Utrecht 1993, p. 183 e.v.; J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht (VUGA-
bundel), p. 8/33 e.v.; P.J.J. van Buuren en J.M. Polak, Algemene wet bestuursrecht, Tekst & commentaar, 
Deventer 1994, p. 11 en R.M. van Male en C.P.J. Goorden, Inleiding en algemene aspecten, in J.B.J.M. ten 
Berge e.a. (red.), Nieuw Bestuursrecht, Nijmegen 1994, p. 57 e.v. Zie m.b.t. de door de rechter 
aangenomen rechtswerking van een, zelfs niet op de wet steunende, “interpretatieve verklaring”: CBB van 
20 augustus 1985, AB 1987, 25 (Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen). Zie voorts de 
jurisprudentie betreffende de rechtswerking van schriftelijke gedoogbeslissingen c.a. Vgl. voorts de heldere 
toelichting op de Derde tranche Awb, TK 1993-1994, 23700, nr. 3, p. 101 e.v. 
815 Zie het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet 
bestuursrecht), TK 1993-1994, 23700, nrs. 1-3. Zie met name artikel I (aanvulling begripsomschrijving 
besluit) en Titel 4.4. inzake beleidsregels. Vgl. voorts het nieuwe Hoofdstuk 5, betreffende handhaving. 
Vgl. de artt. 8:1 en 8:2 Awb. 
816 In de literatuur bestaat kritiek op het onder het besluit-begrip brengen van wetsinterpreterende 
beleidsregels. Zie met name: P. Nicolaï, B.K. Olivier, L.J.A. Damen en H. Troostwijk, Bestuursrecht, 
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goedkeuringsverklaring betreft zeer verhelderend, dekt immers materieel de verschillende 
aspecten ervan als vorm van zelfbinding inzake haar bevoegdheid als toezichthouder door de 
Registratiekamer jegens een semi-gesloten groep van registratiehouders. 

Ervan uitgaand dat een goedkeuringsbesluit als besluit in de zin van de Awb moet worden 
aangemerkt, doet zich met het oog op de toepasselijke bepalingen nog de vraag voor om welk 
type besluit het dan gaat. Mijns inziens moet een goedkeuringsbesluit tot de categorie besluiten 
van algemene strekking worden gerekend817. Dit betekent, dat de Registratiekamer zich bij de 
uitoefening van haar goedkeuringsbevoegdheid niet alleen heeft te richten naar de voorschriften 
in art. 15 WPR, maar tevens gebonden is aan de toepasselijke bepalingen in de Awb. In dit geval 
zijn dat met name de artt. 2:4 (gebod van onpartijdigheid), 3:2 (zorgvuldige voorbereiding), 3:3 
(verbod van détournement de pouvoir), 3:4 (belangenafweging en evenredigheidsbeginsel) en 
afdeling 3.6 (bekendmaking en mededeling)818. Bij invoering van de derde tranche zal de Awb 
worden uitgebreid met een regeling van de motivering van besluiten (afdeling 3.7) en van de 
handhaving (hoofdstuk 5)819. Bovendien voorziet de Awb in rechtsbescherming, met name in een 
beroep op de administratieve rechter tegen een besluit, met inbegrip van de (fictieve) weigering 
daarvan. Zie met name de artt. 8:1 jo. 1:3 en 6:2. Vergelijk voorts art. 8:77 Awb, de 
toetsingsmaatstaf van de bestuursrechter, mede de ongeschreven rechtsregels en algemene 
rechtsbeginselen omvattend820. Wat het element rechtsbescherming betreft kan worden 
geconcludeerd, dat art. 15 WPR onvolledig is geharmoniseerd. Daarbij gaat het met name om de 
aard van het goedkeuringsbesluit in samenhang met de vraag of de uitsluiting van administratieve 
rechtsbescherming in art. 15, zevende lid, in het licht van de Awb nog gelding heeft. In het 
vervolg van dit hoofdstuk komt deze kwestie nog afzonderlijk aan de orde. 

Overigens heeft het besluitkarakter van een goedkeuringsbeslissing geen absolute gelding. Gezien 
de context waarin deze tot stand komt, moet steeds een inherente afwijkingsbevoegdheid worden 
aangenomen voor bijzondere situaties821. Hieraan gaat echter nog de vraag vooraf naar de 
inhoud, de afbakening van de zelfbinding van de Registratiekamer. Deze gaat niet verder dan de 

                                                                                                                                                        
Amsterdam 1993, p. 341 e.v (Nicolaï en Olivier). Hierbij wordt echter uitgegaan van een te beperkte 
opvatting van wat interpretatie is, want volgens de auteurs: het op grond van een objectieve methode van 
wetsuitleg formuleren welke objectiefrechtelijke betekenis aan een wettelijk voorschrift toekomt. De WPR 
laat daarentegen bij uitstek zien, dat wetstoepassing en derhalve wetsinterpretatie niet zonder waardering en 
afweging van de in het geding zijnde belangen mogelijk is. Zie ook de in het vorige hoofdstuk beschreven 
gedragscodes. 
817 Deze aanname is vooral gebaseerd op de toepassing van het adressaatscriterium. De groep van 
rechtssubjecten is onvoldoende gesloten om de goedkeuringsverklaring als bundel beschikkingen aan te 
nemen. Vgl. de in het vorige hoofdstuk beschreven wijzigingen in sectororganisaties en de realiteit van 
wisselingen in het ledenbestand. Ook wat de inhoud van de gedragscodes betreft moet worden 
geconcludeerd, dat deze ondanks sectorale precisering, de hierin opgenomen bepalingen nog zodanig 
abstract van aard zijn, dat een goedkeuringsbesluit niet als beschikking kan worden aangemerkt. 
818 De Awb is tevens in belangrijke mate van toepassing indien een goedkeuringsbesluit als handeling in de 
zin van art. 3:1, tweede lid, Awb wordt gekwalificeerd. In dat geval is van toepassing: hoofdstuk 2 en de 
afdelingen 2 t/m 5 van hoofdstuk 3, met name afdeling 3.2 (gecodificeerde beginselen van behoorlijk 
bestuur). 
819 De WPR komt vooralsnog niet voor in de als bijlage aan de MvT in het wetsvoorstel Derde tranche 
Awb opgenomen inventarisatie van de toezichtsbevoegdheden in bijzondere wetten. Zie TK 1993-1994, 
23700, nr. 3, pp. 202 en 203. 
820 Zie met name het rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel (vgl. art. 1 Grw.). 
Zie hieromtrent: W. Konijnenbelt en R.M. van Male, a.w. p. 317 e.v. en W. Konijnenbelt, De laatste 
loodjes, in J.L. Boxum e.a., Aantrekkelijke gedachten, Beschouwingen over de Algemene wet bestuursrecht, 
Deventer 1993, p. 78 e.v. 
821 Vgl. de jurisprudentie volgens welke de beleidsregelgever zich door het geven van de beleidsregel niet de 
bevoegdheid kan ontnemen daarvan in bijzondere gevallen af te wijken. Zie ook het in het wetsvoorstel 
Derde tranche Awb opgenomen art. 4.4.5, dat de afwijkingsbevoegdheid/-plicht koppelt aan het 
evenredigheidsbeginsel. 
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bevoegdheid van de Kamer binnen de grenzen van de werkingssfeer van de WPR reikt en zal 
vooral betrekking hebben op interpretatieve/concretiserende voorschriften822. Deze is in beginsel 
beperkt tot de looptijd van de goedkeuringsduur823. Bovendien impliceert een 
goedkeuringsverklaring het voorbehoud, dat deze geldt voor zover niet overruled door een 
gezaghebbende rechterlijke uitspraak. Het voorgaande betekent dat de toepassing in concreto 
geen automatisme mag zijn. Om die reden heb ik aarzelingen bij het beleid van de 
Registratiekamer om de gedragscodes zonder nadere toetsing toe te passen, niet alleen op de 
informatiepraktijk van tot het zelfregulerende samenwerkingsverband behorende leden-
registratiehouders, maar ook inzake die van tot de sector te rekenen niet-georganiseerden, nader 
uitgebreid met aanpalende sectoren824. 

De hiervoor genoemde dimensie van de goedkeuringsverklaring krijgt nader reliëf bij een 
vergelijking met de bevoegdheid van de Britse Data Protection Registrar inzake codes of practice. 
De Registrar heeft ingevolge art. 36, vierde lid, van de Data Protection Act (DPA) tot taak om de 
realisering van gedragscodes aan te moedigen. De DPA voorziet derhalve niet in een 
goedkeuringsbevoegdheid/-procedure. De Registrar maakt de code dan ook niet bekend. Zoals 
uit diens richtlijnen blijkt, met name uit Guidance Note 1, committeert de Registrar zich niet aan 
de interpretatie van de wet in een code of practice825. In die zin is sprake van een loutere 
adviesrol op verzoek, omtrent de betekenis waarvan de Registrar geen enkel misverstand laat 
ontstaan. Is de Registrar gevraagd een voorwoord te schrijven bij een nieuwe code of practice, 
dan is de relatieve betekenis van zijn verklaarde instemming met de regeling hierin een vast 
onderdeel, met name door het opnemen van de volgende passage: “As Registrar, I have a duty to 
promote the observance of the Data Protection Principles and to consider any complaints that 
they may have been breached. Observance of this Code does not constitute an assurance that I 
will accept in all cases or without qualification that Data Users have complied with the Act. 
However, in considering relevant complaints it is my intention to give careful regard to whether 
the Data User concerned had been complying with this Code of Practice and I will take such 
compliance as a positive factor in his favour”826. Betrokkenheid van de Registrar in het 
voorbereidingsproces schept vanzelfsprekend wel bepaalde verwachtingen, deze zijn echter in 
beginsel niet rechtensrelevant. Dit past in het stelsel van de DPA, met een ruime 
rechtsbescherming tegen beslissingen van de Registrar in het kader van diens toezichtstaak, via de 
openstelling van beroep op een specifiek Data Protection Tribunal (recht- en 
doelmatigheidstoetsing), met de mogelijkheid van hoger beroep “on a point of law” op het High 
Court (artt. 13 en 14 DPA). Dat de Registrar inzake gedragscodes een geheel andere positie 
inneemt dan de Registratiekamer, blijkt soms ook uit de regeling zelf. Zo is in de inleidende 

                                                      
822 Zie als voorbeelden de regeling in de OAWS betreffende de ingeperkte informatie- en inzageplicht ex 
artt. 28 WPR en 29 jo. 30 WPR en de regeling inzake het geoorloofd opnemen van bepaalde (economisch-) 
strafrechtelijke gegevens in persoonsregistraties van handelsinformatiebureaus. 
823 Vgl. het in het vorige hoofdstuk beschreven beleid van de Registratiekamer om in sectoren waarin 
ingrijpende veranderingen worden verwacht, de goedkeuring voor slechts drie jaar af te geven. 
824 In de huidige situatie gaat het dan nog om regelingen met een behoorlijk maatschappelijk draagvlak, 
waarbij de zelfregulerende sector zelf ook de lasten draagt. Vgl. echter de hierna te beschrijven 
beleidswijziging van de Registratiekamer die een relativering van dit uitgangspunt mogelijk maakt. 
825 De betreffende passage luidt als volgt: “The Registrar cannot give an assurance that adherence to a code 
of practice will in all cases or without qualification show that a Data User is complying with the Act. He 
will, however, take into account and give appropriate weight to compliance with recognised codes of 
practice in the event of a complaint or potential breach of the Data Protection Principles.” 
826 Zie het voorwoord van de Registrar bij de volgende gedragscodes: de Code of Practice for Universities 
(1987); de Code of Practice Covering the use of Personal Data for Advertising and Direct Marketing 
Purposes (1987); de Association of Chief Police Officers Code of Practice for Police Computer Systems 
(1987); The Institute of Personnel Management Code on Employee Data (1987); Guidance for Computer 
Users (1987); The Chartered Institute of Management Accountants Code for Customer and Supplier 
Administration (1990); de Code of Practice for General Medical Practitioners (1991) en de Association of 
British Insures Code of Practice (1993). 



 

G.Overkleeft-Verburg 218 www.overkleeft-verburg.nl 

bepalingen van de Direct Marketing Association Code of Practice (1993) opgenomen, dat de in 
de DMA-regeling verdisconteerde interpretatie van de bedrijfstak op een specifiek onderdeel van 
het eerste privacy-beginsel (fair obtaining) afwijkt van de opvatting van de Data Protection 
Registrar. 

Artikel 28 van het gemeenschappelijk standpunt EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens, 
handelend over nationale en communautaire gedragscodes, kent een hybride structuur door een 
combinatie van elementen uit de DPA en de WPR. Het stimuleren van de totstandkoming van 
sectorale gedragscodes ter bevordering van de uitvoering van de richtlijn staat voorop. Wat een 
op nationaal niveau vastgestelde gedragscode betreft is bepaald, dat deze voor advies aan de 
nationale autoriteit kan worden voorgelegd. Deze moet de gedragscode in het bijzonder toetsen 
op conformiteit met de ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde implementatie wetgeving. In 
deze opzet blijft de bemoeienis van de Registratiekamer beperkt tot stimulans en advies. Het 
Britse model prevaleert derhalve in de richtlijn, zij het dat het mijns inziens mogelijk is om 
binnen de bandbreedte van door de richtlijn gelaten beleidsruimte van de lidstaten, de bestaande 
WPR-regeling in beginsel te handhaven827. 

7.4 De functie van de gedragscode volgens betrokkenen 
De Registratiekamer heeft de gedragscode steeds opgevat als een regelingsinstrument met primair 
een waarborgkarakter, immers schakel in het systeem van gelede normstelling als brug tussen de 
materiële wettelijke normen en de verbindende zelfregulering op uitvoeringsniveau. Vergroting 
van rechtszekerheid en kenbaarheid door sectorale precisering van het geldende recht staan 
derhalve in deze visie centraal, zowel ten voordele van registratiehouders als van 
geregistreerden828. Vandaar ook de nadruk op de juridische dimensie van de gedragscode, met 
name de daaraan te stellen kwaliteitseisen, corresponderend met de aan de Registratiekamer bij 
voorlegging om goedkeuring in de wet voorgeschreven ontvankelijkheids-en 
rechtmatigheidstoetsing829. Tegen deze achtergrond heeft de Kamer steeds gepoogd de 
communicatieve en stimulerende functie van de gedragscode optimaal te benutten, uitgaande van 
de belangrijke rol van intermediaire organisaties bij de implementatie van de WPR op 
uitvoeringsniveau830. Het is derhalve vanuit dit perspectief, nader ingekleurd door haar 
                                                      
827 Vgl. het verslag van een gesprek van de vaste Commissie voor Justitie en de algemene Commissie voor 
Europese zaken op 9 november 1994 met ambtenaren van de Europese Commissie over de ontwerp-
richtlijn bescherming persoonsgegevens, TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 13. Met name de regeling van de 
gedragscode wordt hierin van de zijde van de Commissie met nadruk genoemd als een van de elementen 
die aan de WPR is ontleend. De hier gelegde relatie is echter vooral te zien als onderdeel van de 
“wervingsactie” voor de nieuwe richtlijn, met name het genereren van de noodzakelijke steun van het 
Nederlandse parlement. 
828 Vgl. wat de registratiehouders betreft de beteugeling van risico’s van een onjuiste interpretatie van de 
WPR, mede in het licht van de dominante maatschappelijke (rechts)opvattingen. De behoefte hieraan is 
groot, met name bij publieksgevoelige gegevensverwerking en nieuwe investeringsprojecten. De 
rechtsbeschermingsfunctie van de goedgekeurde gedragscode voor de geregistreerden betreft met name de 
“geautoriseerde” precisering van het geldende recht in de vorm van aanspraken en “gedoog”-
verplichtingen alsmede in de kenbaarheid daarvan. 
829 Zie de toespraak van G. Overkleeft-Verburg, plv. Voorzitter Registratiekamer, bij de uitreiking van de 
goedkeuringsverklaring betreffende de Privacy Code aan de voorzitter van de OAWS op 28 november 
1990, Stcrt. 1990, 232. Zie ook het paper “Use and impact of Codes of conduct in the Netherlands” van de 
Registratiekamer, ten behoeve van de 16th International Conference on Data Protection, gehouden van 5-8 
september 1994 in Den Haag. 
830 Met name in de eerste periode van het functioneren van de Kamer is het totstandbrengen en 
onderhouden van goede contacten/samenwerking met sectororganisaties het uitgangspunt van beleid 
geweest. In die zin was er sprake van een beleidskeuze voor een open netwerkorganisatie. Deze keuze hield 
verband met de vooronderstelling, de destijds beperkte middelen van de Kamer aldus op de meest 
effectieve wijze te kunnen inzetten. Vgl. de in volgende hoofdstukken beschreven belangrijke rol van de 
sectororganisaties bij de voorlichting betreffende de WPR aan en stimulering van hun leden bij de naleving 
van de aanmeldingsplicht. 
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verantwoordelijkheid voor het toezicht op naleving van de WPR (art. 37, tweede lid), dat de 
Kamer invulling heeft gegeven van haar goedkeuringsbeleid ingevolge art. 15 WPR831. 

In de uitvoeringspraktijk bleek deze juridisch getinte benadering niet steeds te sporen met de visie 
van een deel van de overige, bij het zelfreguleringsproces betrokken partijen. 
Uit de eerder genoemde drijfveren om tot zelfregulering op sectorniveau over te gaan bleek 
reeds, dat de WPR weliswaar aanleiding, maar de uitvoering van deze wet als regel niet het 
bepalende motief is om tot de vaststelling van een privacy-gedragscode te besluiten. Zoals in het 
vorige hoofdstuk is beschreven zijn veelal marktoverwegingen doorslaggevend, met name 
groepsgewijze positionering via kwaliteitsregulering, en het streven naar maatschappelijke 
acceptatie van vormen van commerciële informatievoorziening. De WPR heeft hierin een 
“trigger-functie”, heeft latente profileringsbehoeften manifest gemaakt. Zelfregulering wordt in 
de uitvoeringspraktijk dan ook vooral gezien als een commerciële communicatie-strategie, 
toegesneden op de relatie sector-overheid/Registratiekamer, de relatie van de branche met de 
privacy-belangenorganisatie(s) alsmede op de beïnvloeding van de publieke opinie als zodanig. 
Daarnaast heeft de gedragscode ook een interne functie, met name in de relatie van 
sectororganisatie/-bureau en leden, immers instrument van voorlichting, ondersteuning en niet 
minder belangrijk: beïnvloeding en sturing. 

Wat de relatie tot de Registratiekamer betreft lijkt de convenantsgedachte overheersend: de 
gedragscode als instrument om met de in de wet aangewezen toezichtsinstantie afspraken te 
maken over de uitvoering van de wet832. De door de wet verplichte betrokkenheid van 
organisatie(s) van belanghebbenden is in de praktijk aan de zijde van de sectororganisaties 
begrepen als verplichting tot meerzijdige zelfregulering. Hoewel de contractuele dimensie van de 
gerealiseerde gedragscodes onmiskenbaar is, hebben organisaties van belanghebbenden zich 
echter niet in deze zin formeel willen verbinden. 

De discussie over de functie van de gedragscode is steeds gegaan over het karakter ervan als 
vorm van zelfregulering, verweven met opvattingen over toetsingsbevoegdheid en -beleid van de 
Registratiekamer. Slagter benadrukte in zijn rol van adviseur van het DMIN bij de opstelling van 
de privacy-gedragscode vooral de grenzen van art. 15 WPR833. De gedragscode is in zijn 
opvatting primair een middel tot facilitering van de naleving van de wet en niet een methode tot 
aanscherping van de wettelijke eisen, laat staan van wetswijziging. De Registratiekamer als 
overheidsorgaan paste derhalve in zijn visie grote terughoudendheid bij haar beoordeling van het 
onderhandelingsresultaat van DMIN en SWP. In zijn benadering van de gedragscode prevaleert 
derhalve het element van meerzijdige zelfregulering: de overeenkomst van branche en 
consumentenorganisatie in het verlengde van de inmiddels gegroeide praktijk in het 
consumentenrecht. 

De opvatting van Verkade als adviseur van de Nederlandse Postorderbond inzake de rol van de 
gedragscode in de WPR, getuigt evenzeer van een wens tot/verwachting van terughoudendheid 
bij interventie van overheidswege in het zelfreguleringsproces834. De WPR-gedragscode 
karakteriserend als sociologische zelfregulering, komt in zijn analyse de juridische dimensie ervan 
                                                      
831 Zie echter de hierna bij de behandeling van het sectorbegrip besproken beleidswijziging van de 
Registratiekamer. 
832 Vgl. de Gedragscode fiscus/banken van 7 maart 1994 met betrekking tot de toepassing van de artikelen 
53, eerste lid, onder a, 49 en 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 62, 60 en 63a van 
de Invorderingswet 1990, de inlichtingenbepalingen in de internationale, interregionale en supranationale 
regelingen met betrekking tot de heffing en/of de invordering van belastingen, waarbij Nederland partij is 
alsmede de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, Stcrt. 1995, 50. 
833 W.J. Slagter, voorzitter van de Commissie van Toezicht, De Wet Persoonsregistratie, de gedragscode 
van het DMIN en de commissie van Toezicht, voordracht, uitgesproken tijdens de buitengewone algemene 
ledenvergadering van het DMIN op 11 januari 1990. 
834 D.W.F. Verkade, advies uitgebracht aan het bestuur van de Nederlandse Postorderbond inzake 
voldoening van de gedragscode van de nederlandse Postorderbond inzake de Wet Persoonsregistraties aan 
art. 15 van de Wet Persoonsregistraties d.d. 11 juni 1990. 
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nauwelijks uit de verf. Vanuit een positieve stimulerende instelling, conform de door hem 
veronderstelde bedoeling van de wetgever, zou de Registratiekamer zich moeten beperken tot een 
uiterst marginale toetsing van de overlegresultaten van de betrokken organisaties835. Evenmin zou 
de Kamer zich moeten laten verleiden tot interpretatie van de wettelijke regeling. Dit is in zijn 
opvatting de taak van de (civiele) rechter836. Om die reden wil hij de toetsingscriteria ex art. 15, 
eerste lid, in hun toepassing afzwakken837moeten nemen.”>. Mocht de Kamer problemen zien, 
dan zou de motivering van de goedkeuringsverklaring kunnen worden benut om enige 
nuancering in zienswijze aan te brengen. Dat de waarde van de gedragscode als bijdrage aan de 
rechtszekerheid aldus beperkt zal zijn, ziet hij niet als een bezwaar. Elke verbijzondering is 
meegenomen: “dit doet er niet aan af dat met ieder stukje nauwkeuriger regeling bij 
geaccordeerde gedragscode gewonnen is.” Ook Verkade ziet de privacy-gedragscode derhalve 
vooral als vorm van meerzijdige zelfregulering op basis van partij-autonomie. 

Berkvens neemt als woordvoerder namens de banken, eenzelfde positie in. De geregistreerde zou 
vooral gebaat zijn bij duidelijkheid in leveringsvoorwaarden, nader te bepalen in het overleg van 
bedrijfstak en consumentenorganisatie(s): “Dat impliceert mijns inziens dat het belangrijk is dat 
er een gedragscode komt, ongeacht of die gedragscode een conformiteitstoets of een 
substantialiteitstoets kan doorstaan. Een dergelijke code kan een overzicht geven van de relevante 
regelingen in de desbetreffende sector. Daarnaast zou zij op een aantal probleemterreinen de 
interpretatie kunnen verwoorden die door de betrokken consumentenorganisatie(s) en de 
branche-organisatie is aanvaard. Ze dient voldoende flexibel te zijn opgesteld om de branche in te 
kunnen laten spelen op marktontwikkelingen. Een dergelijke benadering heeft het voordeel dat er 
inderdaad sprake kan zijn van echte zelfregulering in overleg tussen branche- en 
consumentenorganisaties”838. De rol van de Registratiekamer zou derhalve in de visie van 
Berkvens beperkt moeten worden tot een signalerings- en adviesfunctie ten behoeve van 
overlegpartners en wetgever, aansluitend bij hetgeen in de sfeer van de algemene voorwaarden in 
SER-verband gebruikelijk is. 

Dat de voormalige Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie als veelbetrokken 
onderhandelingspartner een vergelijkbaar standpunt heeft verdedigd zal geen verwondering 
wekken. Hoewel deze belangenorganisatie van geregistreerden de juridische dimensie van de 
gedragscode niet ontkende en daar onder omstandigheden namens geregistreerden ook 
aanspraken op baseerde, heeft de SWP de gedragscode steeds vooral gezien als geaccordeerd 
compromis van branche en SWP, vooral gericht op (mentaliteits-)beïnvloeding van de 
houdersorganisatie, waar de Registratiekamer in beginsel buiten moet blijven. In hun bijdrage aan 
het themanummer “Zelfregulering en de Wet Persoonsregistraties” van het tijdschrift Privacy en 
Registratie, hebben Holvast en Ketelaar vijf, aan de (internationale) literatuur ontleende functies 
van de gedragscode onderscheiden. Achtereenvolgens worden genoemd: (a) de gedragscode als 

                                                      
835 Verkade formuleert de bedoeling van de wetgever als volgt: “De geaccordeerde gedragscodes zijn door 
de wetgever gekozen en bij voorbaat positief omhelsd als een instrument om nadere ordening op het 
gebied van de omgang met persoonsregistraties te bewerkstelligen. Van de Registratiekamer mag een zelfde 
positieve instelling verwacht worden.” 
836 In het licht van de bij wet aan de Registratiekamer opgedragen taken komt deze opvatting mij als 
onbegrijpelijk voor. 
837 De betreffende passage luidt als volgt: “Eigenlijk vraagt de wet hier het onmogelijke van de 
Registratiekamer, voor zover art. 15 lid 1 ten deze niet rechtstreeks tegenstrijdig is met art. 15 lid 6. Wil 
men (incl. de Registratiekamer) de goede bedoelingen van art. 15 recht doen, dan zal met art. 15 lid 1 ten 
deze minder strikt <W0U 
838 J.M.A. Berkvens, Privacy, zelfregulering en bankwezen in het tijdschrift Privacy en Registratie, nummer 
2-3/november 1994, p. 24 e.v. Zie voor het citaat p. 27. Zie in hetzelfde nummer de bijdrage van J.U. 
Bentinck van Schoonheten, Direct marketing en privacy-zelfregulering, p. 20 e.v. Hierin worden de 
ervaringen met de gedragscodes van DMIN, Postorderbond en NOTU besproken. De rol van de 
Registratiekamer wordt met betrekking tot beide eerstgenoemde gedragscodes als volgt becommentarieerd: 
“Hoewel het eindresultaat duidelijk beter is geworden dan de oorspronkelijk vastgestelde gedragscodes is 
het de vraag of deze niet eerst voor bepaalde tijd goedgekeurd hadden kunnen worden” (p. 22). 
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uiting van door een beroepsgroep ervaren verantwoordelijkheid; (b) aanvulling van juridische en 
politieke maatregelen; (c) het stimuleren van met maatschappelijk debat en collectieve actie; (d) de 
sociologische functie van het behoren tot een groep met dezelfde ideeën839 en (e) de harmonisatie 
van normstelling in internationaal verband. De conclusie van de toetsing van de bestaande 
gedragscodes aan deze criteria is per saldo negatief840. De vraag wordt gesteld of het instrument 
van de gedragscode wel gehandhaafd moet worden, dit met name vanwege de bemoeienis van de 
Registratiekamer: “Onze kritiek richt zich voornamelijk op de wijze waarop de Registratiekamer 
met haar taken en bevoegdheden in dit verband omspringt. Wij neigen ertoe te stellen dat van 
gedragscodes meer effect te verwachten is, indien zij worden beschouwd als een contractuele 
afspraak tussen marktpartijen. In een aantal gevallen kan de inhoud van huidige gedragscodes 
uitstekend tot onderdeel van leveringsvoorwaarden worden gemaakt. De Registratiekamer zou in 
dat geval kunnen en moeten volstaan met een marginale toetsing vooraf en met controle op de 
naleving achteraf”841.  

De SWP hinkt echter in die zin op twee gedachten, dat enerzijds het contractuele element in de 
zelfregulering sterk wordt benadrukt, in het bijzonder in het perspectief van de partij-autonomie 
van marktpartijen, deze organisatie echter anderzijds niet bereid is gebleken zich formeel te 
committeren aan de gedragscodes waarbij men in de voorbereidingsfase was betrokken. De 
formele binding is uitdrukkelijk beperkt tot de afgifte van een verklaring van genoegzaam overleg, 
ondanks de constatering dat sprake was van een compromis waarin de inbreng van de SWP was 
verdisconteerd842. In de optiek van de SWP hebben de met hun medewerking gerealiseerde 
gedragscodes derhalve het karakter van eenzijdige zelfregulering. 

Gemeenschappelijk aan de hiervoor weergegeven visies is, dat de privacy-gedragscode als 
uitvoeringsregeling inzake de WPR primair wordt opgevat als onderdeel van het 
consumentenrecht843, gebaseerd op de autonome regelingsbevoegdheid van marktpartijen 
(aanbieders en consumentenorganisaties) in de marktsector en dus onderworpen aan de in deze 
kring geldende mores. De nadruk ligt op voorlichting en de regeling van de rechtspositie van de 
consument, met name door geschillenbeslechting. De rol van de overheid is die van achterwacht. 
Komen partijen er zelf niet uit, dan kan alsnog op inbreng van overheidswege worden 
teruggevallen, met name in de vorm van aanvullende regelgeving. Zoals uit het voorgaande al 
bleek, is dit met name de zienswijze van direct marketers, postorderaars, banken en 
verzekeraars844. De voormalige SWP heeft als gespecialiseerde consumentenorganisatie eenzelfde 
standpunt ingenomen.  

In andere sectoren blijkt de gedragscode daarentegen meer in overeenstemming met het 
perspectief van de wetgever als wettelijk geconditioneerde zelfregulering, te worden opgevat. Het 
                                                      
839 Vgl. het gebruik door Verkade a.w. van de term: sociologische zelfregulering. 
840 De vraag is natuurlijk of de aldus geïnventariseerde doelstellingen ook die van de wetgever waren. 
841 J. Holvast en R. Ketelaar, Zelfregulering en gedragscodes, een kritische analyse in het tijdschrift Privacy 
en Registratie, nummer 2-3/november 1994, p. 16 e.v. Het citaat is te vinden op p. 19. 
842 Zie J. Holvast en R. Ketelaar, a.w. p. 16. 
843 Vgl. M. van Driel, Zelfregulering, Hoog opspelen of thuisblijven, Deventer 1989, met name betreffende 
het zelfreguleringsproces in de marktsector. Zie voorts de Nota Overheidsbeleid 
Consumentenaangelegenheiden 1983-1984, TK 1984-1985, 18647, nrs. 1-2, die een belangrijke stimulans 
heeft gegeven aan de ontwikkeling van het consumentenrecht, onder meer via subsidiëring door het 
ministerie van EZ, met name van consumentenorganisaties (voorwaardescheppende rol van de overheid). 
Vgl. de brief van de staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer betreffende het Consumentenbeleid van 
12 mei 1993, TK 1992-1993, 23162, nr. 1, met een overzicht van het in de tussenliggende periode gevoerde 
beleid en hoofdlijnen van nieuw beleid. 
844 Een vergelijkbare spanning doet zich in Engeland voor. Zo is de Code of Practice van de Direct 
Marketing Association (1993) voorzien van een voorwoord van de Director General of Fair Trading en 
niet van de Data Protection Registrar. Vgl. de taak van de eerstgenoemde functionaris in de Fair Trading 
Act 1973 om de totstandkoming van gedragscodes als onderdeel van het consumentenrecht te bevorderen 
(guidance in safeguarding and promoting the interests of UK consumers). 
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rechtszekerheidsmotief speelt daarbij een belangrijke rol, evenals in sommige sectoren de 
gelegenheid om aldus via een adequate, goedgekeurde gedragscode respectabiliteit voor de eigen 
sector te verwerven en (aanvullende) wetgeving te voorkomen. Een dergelijke gedragscode wordt 
voorts vooral gezien als instrument van professionalisering/kwaliteitsborging en dus als 
sturingsmiddel betreffende de sector als zodanig en voorts binnen de organisaties van de 
afzonderlijke leden via normering van het bedrijfsproces of de beroepsuitoefening845. 
Goedkeuring van overheidswege heeft met het oog op deze doelstellingen een positieve 
meerwaarde. Bovendien kennen deze branches geen traditie van overleg met 
consumentenorganisaties. Exponenten van deze benadering zijn de wervings- en selectiebureaus, 
de marktonderzoeksbureaus, de sociaal wetenschappelijke onderzoeksinstituten, de 
farmaceutische industrie en de handelsinformatiebureaus. Overheidsbemoeienis met het 
zelfreguleringsproces wordt niet op voorhand afgewezen, zijnde de prijs voor de gewenste 
goedkeuringsverklaring. In de genoemde sectoren lag het zwaartepunt in het 
onderhandelingsproces dan ook in de relatie sectororganisatie-Registratiekamer846. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de opvattingen over de functie van de gedragscode, in de 
verschillende sectoren sterk uiteenlopen. De kritiek op het in de wet vastgelegde stelsel, met 
name bij direct marketers, postorderaars, banken en verzekeraars, is geconcentreerd op het 
goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer. In de kern gaat het hierbij echter vooral om verzet 
tegen de instrumentalisering van de sector-bevoegdheid tot zelfregulering door de wetgever. De 
kritiek op de taakopvatting van de Registratiekamer als “uitvoeringsinstantie”, is hiervan een 
rechtstreeks uitvloeisel. Deze weerstand is nog eens versterkt door tijdens het proces van 
wetgeving gewekte verwachtingen. 

De Britse Data Protection Act 1984 (DPA) heeft de privacy-gedragscode op een andere wijze in 
de wet ingebed. De materiële normstelling heeft in deze regeling de vorm aangenomen van acht 
min of meer globaal geformuleerde privacy-(rechts)beginselen, de data protection principles, in 
combinatie met een aantal daarop toegesneden interpretatiebepalingen, terwijl de wet tevens in 
een reeks specifieke en algemene uitzonderingsbepalingen voorziet847. Deze privacybeginselen 
richten zich met name tot de registratiehouder, terwijl de beveiligingsplicht tevens voor de 
bewerker geldt848. Dat deze beginselen in de uitvoeringspraktijk zouden worden uitgewerkt via 
codes of practice, zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, is een 
                                                      
845 Vgl. de gedragscode als instrument tot incorporatie en verbijzondering van gedragsregels van 
beroepsethiek (OAWS, VMO/NVvM en VOI). Opmerkelijk is de splitsing in normering via twee 
ingangen: de organisaties zelf en de afzonderlijke, hierin werkzame beroepsbeoefenaren. Zie ook het 
voornemen van de nieuwe Vereniging voor Beleidsonderzoek, rechtsopvolger van de VOI, om de 
totstandkoming van een beroepsvereniging van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers te bevorderen. 
846 De Vereniging van handelsinformatiebureaus heeft gepoogd om overheidsperspectief en 
consumentenperspectief met elkaar te verzoenen door de met de Registratiekamer “uitonderhandelde” 
tekst terug te koppelen naar de SWP. 
847 Deze uitzonderingsbepalingen vestigen een bijzonder informatie-regime. De gedetailleerd uitgewerkte 
uitzonderingen hebben betrekking op gegevensverwerking inzake: national security, crime and taxation, 
health and social work, regulation of financial services etc, judicial appointments and legal professional 
privilege, payrolls and accounts, domestic or other limited purposes alsmede op nader aangegeven 
elementen in specifieke persoonsregistraties. Zie de artt. 26 t/m 33 in de DPA. 
848 Zie art. 2 jo. schedule 1 van de DPA. Vgl. het Europees Dataverdrag 1981, dat eveneens werkt met – in 
belangrijke mate aan de Britse voorstellen ontleende – beginselen. Deze aanpak is voorts overgenomen in 
het ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Zie art. 6. De beginselen in de DPA 1984 luiden 
als volgt: 1. The information to be contained in personal data shall be obtained, and personal data shall be 
processed, fairly and lawfully. 2. Personal data shall be held only for one or more specified and lawful 
purposes. 3. Personal data held for any purpose or purposes shall not be used or disclosed in any manner 
incompatible with that purpose or those purposes. 4. Personal data held for any purpose or purposes shall 
be adequate, relevant and not excessive in relation to that purpose or those purposes. 5. Personal data shall 
be accurate and, where necessary, kept up to date. Personal data held for any purpose or purposes shall not 
be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes. De laatste twee beginselen hebben 
betrekking op het inzagerecht van de geregistreerde en de beveiligingsplicht van houders en bewerkers. 
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vooronderstelling van de wetgever. Het “management by objectives” is immers een belangrijk 
kenmerk van Britse regelgeving. Het is dan aan de rechtsgenoten overgelaten om binnen de 
grenzen van de globale wettelijke normstelling, in wisselwerking met eventuele sturing door 
toezichtsinstanties en het rechterlijk oordeel, tot rechtsvorming in concreto te komen. 

De totstandkoming van gedragscodes vormt derhalve geen onderwerp van regelgeving in de 
DPA. Wel is in de taakomschrijving van de Data Protection Registrar in art. 36, vierde lid, van de 
DPA, de bevordering van de totstandkoming van gedragscodes als element opgenomen. Deze 
bepaling luidt als volgt: “It shall be the duty of the Registrar, where he considers it appropriate to 
do so, to encourage trade associations or other bodies representing data users to prepare, and to 
disseminate to their members, codes of practice for guidance in complying with the data 
protection principles”849. Het Britse model heeft de gedragscode derhalve niet 
geïnstrumentaliseerd als vorm van zelfregulering in medebewind. Afgemeten aan de hiervoor 
weergegeven standpunten uit de hoek van direct marketers, postorderaars, banken, verzekeraars 
en SWP, lijkt deze regelingssystematiek, waarin de sectorale zelfregulering het karakter houdt van 
zelfbinding op basis van partij-autonomie, derhalve bij een deel van het bedrijfsleven en 
belangenorganisaties de voorkeur te hebben. Naar hierna zal worden beschreven is het Britse 
model echter evenmin spanningsvrij. 

7.5 Sectorafbakening en toepassingsgebied 
Wie kan een gedragscode vaststellen en ter goedkeuring aanbieden? Een belangrijke vraag omdat 
deze betrekking heeft op de invulling van de door de WPR uitgelokte zelfregulering in collectief 
verband, met name op het toepassingsgebied daarvan. Naar uit art. 1 WPR blijkt, moet een 
dergelijk initiatief uitgaan van één of meer, voor de betreffende sector representatieve 
organisaties. De primaire vraag is derhalve hoe het begrip sector moet worden begrepen. De 
regelingsbevoegdheid van de Kroon in art. 16 WPR is immers eveneens sectorbepaald850. In de 
wetsgeschiedenis wordt wat het sectorbegrip betreft uitgegaan van zelfregulering door – bij 
voorkeur zo niet uitsluitend – privaatrechtelijke organisaties van houders en/of bewerkers, die 
krachtens hun statuten de leden bindende besluiten kunnen nemen, dan wel hen aanbevelingen 
kunnen doen (MvT, pp. 21/22 en 36). Het sectorbegrip is in de parlementaire stukken 
gedefinieerd als: een deelterrein van de samenleving (MvT p. 31, MvA p. 28), een sector van de 
samenleving (MvA pp. 29 en 63), groepen van bedrijven (MvA p. 30), organisaties van houders 
of bewerkers (MvT p. 21, MvA pp. 11 en 55) en gebieden van bedrijf en beroep en overige 
gebieden in de privaatrechtelijke sfeer, de maatschappelijke dienstverlening daaronder begrepen 
(MvT p. 22). Een collectieve vorm van zelfregulering, met betrekking tot het informatiepatroon 
in een bepaald segment van het maatschappelijk/economisch bestel is derhalve het uitgangspunt 
van de wet (MvT p. 19, MvA pp. 10/11). Anders dan art. 16 van de WPR, dwingt de regeling van 
de gedragscode in art. 15 van de wet niet tot een beperking van dit regelingsinstrument tot de 
particuliere sector. Met name in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening is voorstelbaar dat de vaststelling van gedragscodes een functie kan vervullen bij 
de normering van informatievoorziening851.  

Is het systeem van de wet helder, de parlementaire stukken blijken niettemin enige ruis te 
bevatten. Zo wordt in een latere fase van de parlementaire wetsbehandeling de vraag of ook een 
gemeentelijke privacyverordening als gedragscode in de zin van de wet kan worden aangemerkt, 
bevestigend beantwoord (MvA p. 45). Deze vereenzelviging van samenwerkingsverband met een 
houdersorganisatie in de publieke sector, is op een later moment doorgetrokken naar de 

                                                      
849 Deze figuur komt meer voor, met name in het Britse consumenten- en arbeidsrecht. Zo is de Director 
General of Fair Trading onder de Fair Trading Act 1973 verplicht om “trade associations” aan te moedigen 
gedragscodes voor hun leden vast te stellen: “for guidance in safeguarding and promoting the interests of 
UK consumers”. Ook op het terrein van de arbeidsverhoudingen komt door de wet gestimuleerde 
zelfregulering voor, bijvoorbeeld in de vorm van anti-discriminatie codes. 
850 Dat het sectorbegrip in de artt. 15 en 16 eenzelfde betekenis heeft blijkt uit MvA p. 28. 
851 Zie echter de hierna aan zelfregulerende sectororganisaties gestelde materiële eisen.  



 

G.Overkleeft-Verburg 224 www.overkleeft-verburg.nl 

afzonderlijke onderneming. Op een vraag naar de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de 
opstelling van een gedragscode voor de registratie van personeelsgegevens is het antwoord, dat 
mag worden verwacht dat wanneer het gaat om een gedragscode van één organisatie, de 
Registratiekamer er in het bijzonder acht op zal slaan of een ondernemingsraad danwel een 
daarmee vergelijkbare instelling werkzaam is en zo ja, of deze bij de totstandkoming van de 
gedragscode betrokken was (MvA p. 36)852. Deze reacties zijn niet als juist aan te merken. De 
gedragscode zou aldus samenvallen met de zelfreguleringsverplichting op uitvoeringsniveau via 
reglement of aanmeldingsformulier. Datzelfde geldt voor het (potentieel) kwalificeren van een 
gemeentelijke privacy-verordening als gedragscode. Weliswaar gaat het bij de gemeentelijke en 
provinciale privacy-verordeningen om een nieuwe tussenlaag: de koepelvoorziening op 
houdersniveau, deels in aanvulling op en doorwerkend in de vast te stellen gemeentelijke privacy-
reglementen853 en gebaseerd op de autonome sturings- en regelingsbevoegdheid van 
gemeenteraad en provinciale staten854, als vormen van collectieve zelfregulering in de zin van art. 
15 WPR zijn deze verordeningen niet aan te merken. De gedragscode is naar uit de parlementaire 
stukken blijkt, niet bedoeld als regelingsinstrument voor het openbaar bestuur. 

Tot medio 1993 heeft de Registratiekamer het standpunt ingenomen, dat het begrip sector in art. 
15 WPR ziet op een bepaald segment van economische bedrijvigheid of maatschappelijke 
activiteit met een corresponderende, min of meer specifieke informatiebehoefte. Naar het 
oordeel van de Kamer kan het instrument van de gedragscode derhalve in beginsel ook worden 
gehanteerd door organisaties in de WPR-overheidssector855, met name door organisaties op het 
gebied van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening856. De nadruk ligt 
echter op het sectorbegrip als tak van economische bedrijvigheid.  

De beoordeling van de vraag of sprake was van een sector is in de uitvoeringspraktijk steeds 
feitelijk ingevuld. Het in georganiseerd verband naar buiten treden als sector, met name als 
erkend onderdeel van het sociaal-economische organisatiepatroon, was hierin een belangrijke 
factor857. In die zin was sprake van wisselwerking tussen sectorbepaling en de beoordeling op 
representativiteit van de aanvragende organisatie(s), als ontvankelijkheidsvereiste ex art. 15, 
tweede lid. De vraag of de betreffende organisatie(s) door organisatiegraad en hechtheid van het 
samenwerkingsverband als “spelbepaler” voor een dergelijke sector heeft te gelden, stond hierin 
centraal. Een “model”-houder, zo al aanwijsbaar als prototype van een hele groep, voldoet niet 

                                                      
852 De term gedragscode komt in verschillende betekenissen voor. Het is een generieke term. Voor de 
inwerkingtreding van de WPR is de term gedragscode ook gebruikt, zij het beperkt, voor privacyregelingen 
op organisatie-niveau. Zo kent de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een privacy-gedragscode, 
evenals het Bureau Krediet Registratie in Tiel. 
853 Ook veel bedrijven kennen een dergelijke interne overkoepelende regeling. Vgl. het Privacycharter van 
de NV Philips. Soms is zo’n regeling het resultaat van medezeggenschap. Een bundeling van interne 
instructies, louter om doelmatigheidsredenen, komt evenzeer voor. 
854 Zie de artt. 108, eerste lid, jo. artt. 147 t/m 149 Gemeentewet en art. 105, eerste lid, jo. artt. 143 t/m 
145 Provinciewet. 
855 Dit betekent, dat de Registratiekamer het begrip sector in art. 15 WPR voorziet van een ruimere uitleg 
dan de betekenis van het begrip sector in art. 16 WPR kan zijn door het ontbreken in laatstgenoemde 
bepaling van art. 18 in de te regelen materie. Art. 15 kent een dergelijke inherente beperking niet. 
856 Vgl. de bespreking van de gedragscode van de Bond KBO, betreffende personeelsregistraties in het 
Katholiek primair onderwijs, in het vorige hoofdstuk. 
857 Vgl. de zeer gedetailleerde sectorindeling van de Kamers van Koophandel. Deze correspondeert slechts 
ten dele met het organisatiepatroon in het bedrijfsleven. 
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aan dit vereiste858. Derhalve kan een enkele onderneming ook om die reden niet aan het vereiste 
van representativiteit voldoen859. 

Het element representativiteit kreeg in het goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer echter 
tevens een materiële dimensie, met name de (impliciete) eis, dat de sectororganisatie een 
“rechtsvormende/zelfhandhavende” organisatie van registratiehouders860 moet zijn, dat wil 
zeggen geacht kan worden de leden te vertegenwoordigen/binden (art. 2:46 BW) en tevens door 
inrichting en werking van het samenwerkingsverband redelijkerwijs de garantie kan bieden, dat de 
gedragscode door de leden wordt nageleefd. Voorop stond kortom de feitelijke inschatting van 
de zelfregulerende en dus rechtsvormende capaciteit van de betreffende sectororganisatie met als 
uitgangspunt de noodzaak van een stevige verankering van de gedragscode als vorm van sectoraal 
recht861. Bij de afbakening van het toepassingsgebied van de WPR-gedragscode heeft de 
Registratiekamer derhalve in onderlinge samenhang vooral gelet op twee aspecten: (a) het 
regelingssubject in de vorm van een als zodanig georganiseerde rechtskring, bestaande uit 
sectororganisatie en ledenbestand, en (b) het regelingsobject: de specifiek georganiseerde 
(bedrijfs)activiteiten, bezien tegen de achtergrond van het sociaal-economische 
organisatiepatroon. Hiermee is het sector-criterium door de Kamer vooral ingevuld als 
draagvlaktest, bedoeld om een stevig maatschappelijk fundament van de zelfregulering en 
daarmee de effectiviteit van dit instrument te verzekeren. 

Een illustratie van deze draagvlakdimensie is de ontvankelijkheidsbeslissing van de Kamer inzake 
het goedkeuringsverzoek van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen 
betreffende de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Deze gedragscode is tot stand gekomen op 
initiatief en onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Gezondheidsonderzoek in nauwe 
samenwerking met wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende medische disciplines. De 
code richt zich primair tot onderzoekers en indirect tot andere betrokkenen zoals instellingen 
voor gezondheidszorg, hulpverleners en intermediaire organisaties. Het werkingsgebied van de 
gedragscode wordt bepaald door de aard van het onderzoek: gezondheidsonderzoek, ongeacht de 
sector waarin dit wordt uitgevoerd (volksgezondheid, sociaal-
wetenschappelijk/gedragswetenschappelijk onderzoek). De definitie van gezondheidsonderzoek 
                                                      
858 Zie ook F. de Graaf, Haken en ogen aan de gedragscode voor persoonsregistraties in Computerrecht 
1990, nr. 3, pp. 120/121. 
859 Het vaststellen van gedragscodes op ondernemings- of gemeentelijk niveau komt in de praktijk 
nauwelijks voor. Vgl. de genoemde voorbeelden van BKR en VNG. Verzoeken om een dergelijke 
gedragscode ingevolge art. 15 WPR preventief te toetsen op recht- en doelmatigheid hebben de 
Registratiekamer vrijwel niet bereikt. Voor zover dit het geval was heeft de Kamer de betrokken organisatie 
bericht, de voorgelegde regeling (een koepelregeling) wel op rechtmatigheid te willen toetsen, echter niet als 
gedragscode ex art. 15 WPR. Zie de brief aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit van 27 
april 1990, kenmerk RK.89.11.R1.0757. 
860 Vgl. zelfregulering door organisaties van “professionals” in dienstverband. Voorzover de naleving van 
beroepsnormen geen wettelijke grondslag kent en niet is gekoppeld aan externe verantwoording via 
wettelijk tuchtrecht (artsen in dienstverband), is de doorwerking van deze normen op uitvoeringsniveau 
onvoldoende verzekerd om “zelfhandhaving” in de hier bedoelde zin aan te nemen. De zeggenschap over 
de informatievoorziening ligt immers niet bij de beroepsbeoefenaar, maar bij de hiërarchisch 
bovengeschikte registratiehouder. Vanwege de inbedding van dit type regelingen in arbeidsrechtelijke 
rechtsbetrekkingen, is de externe rechtswerking in beginsel beperkt en daarmee van een andere orde dan 
zelfregulering op grondslag van zeggenschap. 
861 Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is gebleken, zijn gedragscodes als vorm van sectoraal recht aan te 
merken en derhalve onder voorwaarden verenigingsrechtelijk (of via deelnemerscontracten) verbindend en 
afdwingbaar. Om die reden heb ik bezwaren tegen de kwalificatie van de door de Registratiekamer 
goedgekeurde gedragscodes als soft law. Zie met betrekking tot de terminologie van “hard” en “soft” law, 
ook Van Driel a.w. p. 15 e.v. Het gaat er bij de gedragscodes juist om, om stevig recht neer te zetten, waar 
organisaties en hun leden ook op kunnen worden aangesproken. Het gebruik van de term “soft law” 
suggereert iets van een “tweederangs-kwaliteit”, en dat is in algemene zin gesproken bij de thans 
gerealiseerde gedragscodes zeker niet het geval. Sterker nog: hierin is verbindendheid en rechtszekerheid 
gecreëerd waartoe de wetgever zich niet in staat zag. 
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fungeert derhalve als sectoromschrijving en bepaalt daarmee het werkingsgebied van de 
gedragscode. De Kamer acht de “sector” op deze wijze voldoende nauwkeurig omschreven862. 
Hoewel in dit geval geen sprake is van een rechtsvormende/zelfhandhavende organisatie in de 
hiervoor bedoelde (formele) zin, doet zich de facto een daarmee vergelijkbare situatie voor. Het 
rechtsvormende element is verzekerd door het institutionele draagvlak, het handhavingsaspekt 
door de bestaande toetsings- en controlekaders in het gezondheidsonderzoek. 

De vraag doet zich voor of ook een bepaald type persoonsregistraties als sector begrepen kan 
worden en de gedragscode ex art. 15 WPR derhalve tevens betrekking kan hebben op een 
bepaalde categorie persoonsregistraties863. Te denken valt aan een gedragscode voor 
personeelsinformatiesystemen, zoals gesuggereerd door de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid864. Om de hiervoor genoemde redenen, heeft de Registratiekamer lang het 
standpunt ingenomen en uitgedragen, dat de bijzondere goedkeuringsprocedure ex art. 15 WPR 
slechts openstaat voor zelfregulering door rechtsvormende/rechtshandhavende organisaties, 
toegesneden op de bijzondere privacyproblematiek in een specifieke sector (collectief maatwerk). 
Bij gebruik van de gedragscode als sectordoorsnijdend regelingsinstrument voor bepaalde typen 
persoonsregistraties, zal daarentegen als regel niet aan deze criteria kunnen worden voldaan.  

Naar uit haar rapport Personeelsinformatiesystemen van juli 1994 blijkt, hangt de Kamer 
inmiddels een ruimere interpretatie van het sectorbegrip aan. Deze paraplu zou zowel plaats 
bieden aan zelfregulering op sectorniveau als type economische bedrijvigheid alsook aan 
sectordoorsnijdende algemene gedragscodes betreffende een bepaalde categorie van 
persoonsregistraties. “De WPR sluit het vaststellen van een algemene gedragscode, die zou 
gelden voor diverse maatschappelijke sectoren en voor alle personeelsinformatiesystemen, niet 
uit”, aldus de stellingname van de Kamer in dit rapport.865 Sindsdien wordt het sectorvereiste niet 
                                                      
862 Brief van de Registratiekamer van 24 april 1995 aan de Federatie van medisch-wetenschappelijke 
verenigingen, dossiernr. 93G003. 
863 Voor zover sectoren een specifieke informatiebehoefte kennen, zal de gedragscode, als uitvloeisel 
hiervan tevens zien op een specifieke categorie van persoonsregistraties. 
864 Bij brief van 31 oktober 1989 heeft de minister van SZW de SER een advies gevraagd omtrent de 
opstelling van een model-gedragscode voor personeelsvolgsystemen (TK 1989-1990, 21249, nr. 2). De 
Commissie Arbeidswetgeving van de SER heeft de minister daarop bericht, het opstellen van een algemene 
gedragscode niet goed mogelijk te achten vanwege de grote verschillen in privacy-problematiek binnen 
sectoren, bedrijfstakken en afzonderlijke ondernemingen. Wel zouden afspraken per onderneming of 
bedrijfstak, bijv. in de vorm van een gedragscode, gestimuleerd moeten worden, met een belangrijke rol 
voor de ondernemingsraad. Zie ook Stcrt. 1993, 30. Zie het voornemen van het kabinet om de 
zeggenschap van werknemers en de effectiviteit daarvan in de onderneming te vergroten via uitbreiding 
van het advies- en instemmingsrecht van de ondernemingsraad in de Wet op de ondernemingsraden. Zie 
de toezending aan de Tweede kamer van de notitie van het kabinet met zijn standpunt over een herziening 
van de Wet op de ondernemingsraden, TK 1994-1995, 24132, nr. 1. Het kabinet acht betrokkenheid van 
werknemers en openheid van procedures in de omgang met gegevens van groot belang. Om die reden acht 
het kabinet het dan ook geboden, de ondernemingsraad instemmingsrecht toe te kennen over regelingen 
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers, alsmede over besluiten tot invoering 
van technische of andere voorzieningen die (mede) gericht zijn op waarneming of controle op 
aanwezigheid, gedrag of prestaties van werknemers (p. 11). 
865 Zie B.J.P. Hulsman en P.C. Ippel, Personeelsinformatiesystemen, de Wet persoonsregistraties toegepast, 
uitgegeven in de serie Achtergrondstudies en Verkenningen van de Registratiekamer nr. 1. van juli 1994. 
De aan dit rapport ten grondslag liggende studie is bij brief van 15 maart 1994 als standpunt van de 
Registratiekamer toegezonden aan de minister van SZW en de Stichting van de Arbeid (kenmerken resp. 
93.D.013.05 en 93.E.147.03). Vgl. de brief van de minister van SZW aan de Registratiekamer van 2 juli 
1993 met een beroep op dit orgaan om te bezien of er, vanuit haar taken en verantwoordelijkheden, 
mogelijkheden zijn om activiteiten te ondernemen op het gebied van voorlichting en stimulering van 
personeelsregistraties en personeelsvolgsystemen. Deze brief volgt op de ministeriële beslissing, dat nadere 
algemene regelgeving in de sfeer van het arbeidsrecht met het oog op de privacybescherming van 
werknemers niet noodzakelijk is (Stcrt. 1994, 93). Uit het betreffende onderdeel in dit rapport kan worden 
afgeleid, dat de Registratiekamer met name denkt aan de opstelling van een gedragscode binnen de 
Stichting voor de Arbeid. 
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meer als constitutief element begrepen, corresponderend met een georganiseerde rechtskring op 
basis van collectiviteit in bedrijfs- of beroepsuitoefening, maar louter als te preciseren afbakening 
inzake de werkingssfeer van de gedragscode. Deze beleidsomslag hangt derhalve samen met een 
veranderde visie van de Registratiekamer op de functie van de gedragscode. Niet langer staat in 
het beleid van de Kamer de (verbindende) sectorale rechtsvorming centraal, maar de 
instrumentele functie van de gedragscode als hulpmiddel, met name als algemeen werkende 
interpretatierichtlijn bij de uitleg van de materiële bepalingen in de WPR. In deze visie is de 
gedragscode derhalve vooral een voertuig van maatschappelijk normerende uitspraken866. Uit 
deze opvatting vloeit noodzakelijk voort, dat andere eisen gesteld gaan worden aan het begrip 
sectororganisaties, in het bijzonder op het punt van representativiteit en zelfhandhavend 
vermogen. Deze principiële wijziging in opvattingen van de Kamer is onder meer gemotiveerd 
met een verwijzing naar de uiteenlopende inhoud en betekenis van de vigerende Britse 
gedragscodes867. 

Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, zijn alle medio 1995 goedgekeurde en in 
behandeling zijnde gedragscodes geïnitieerd door rechtsvormende, zelfhandhavende 
samenwerkingsverbanden van houders van persoonsregistraties. Deze sectorale 
uitvoeringsregelingen vormen derhalve een duidelijke bijdrage aan de rechtsvorming op het 
terrein van privacybescherming, met name door de directe normering van zeggenschap over de 
informatievoorziening in de uitoefening van beroep en bedrijf. De goedkeuringsverklaring van de 
Registratiekamer is uit een oogpunt van rechtszekerheid van waarde, omdat een adequate 
belangenafweging op een dergelijk sectoraal niveau nog mogelijk is. Hoewel deels slapend recht, 
kunnen de gedragscodes derhalve worden getypeerd als “recht met tanden”, op de naleving 
waarvan organisaties en hun leden kunnen worden aangesproken, met reflexwerking naar derden-
niet leden. In die zin gaat het wat het regelingsdoel betreft met recht om “codes of practice”868. 

De nieuwe koers van de Registratiekamer zou betekenen, dat de gedragscode ex art. 15 WPR 
tevens het karakter kan hebben van een sectordoorsnijdende “code of ethics”, primair bedoeld 
om morele/ethische waarden over het voetlicht te brengen met betrekking tot een bepaalde 
categorie persoonsregistraties869. Hoe nuttig ook, het is de vraag of de gedragscode in de daaraan 
door de WPR toegedachte betekenis hiervoor het instrument kan zijn. Ik meen van niet en wel 
om de volgende redenen. In de eerste plaats vanwege tekst en systeem van de WPR, met de 
                                                      
866 Zie het in dit rapport opgenomen verslag van het op 29 april 1994 gehouden Privacyseminar 
Personeelsinformatiesystemen. Hieruit blijkt, dat Kuitenbrouwer een groot voorstander is van nadere 
regulering van personeelsinformatiesystemen, met name om “surveillance” binnen de geëigende grenzen te 
houden en tevens als verbod op persoonsprofilering. Dat gedragscodes volgens de WPR sectorale codes 
zijn ziet hij echter als hinderpaal, daarmede het sectorbegrip op de gebruikelijke wijze interpreterend 
Rapport a.w. pp. 46 en 47. Heerma van Voss suggereert daarentegen dat de Registratiekamer aan de hand 
van het voorliggende rapport een gedragscode opstelt, daarmede voorbij gaand aan het wettelijk systeem 
(p. 49). Teulings verdedigt een contrapositie. Hij is bang voor een zodanig sterke accentuering van het 
doelbindingsprincipe, leidend tot verkokering en bureaucratisering van het informatiebeheer, terwijl 
personeelsmanagement juist integraal moet zijn met de nadruk op het transparant maken van belangrijke 
trends binnen de organisatie (pp. 45 en 46). 
867 Dit onderdeel is mede gebaseerd op een gesprek met de voorzitter van de Registratiekamer op 22 juni 
1994. 
868 Vgl. de volgende omschrijving van de code of practice, als uitvloeisel van wetgeving in The Concise 
Dictionary of Law, Oxford 1983, pp. 64 en 65: “A body of rules for practical guidance only and not having 
the force of law (...) Generally, failure to comply with a code of practice does not automatically expose the 
party in breach to prosecution or any civil remedy. It may, however, be relied on as evidence tending to 
show that he has not fulfilled some relevant statutory requirement.” 
869 Het aantal malen waarop in het rapport Personeelssystemen a.w. door de Registratiekamer een beroep 
op morele en ethische waarden wordt gedaan is naar de geldende maatstaven opmerkelijk. Vgl. zinsneden 
als: “morele normen die in de (bedrijfs)ethiek worden gearticuleerd (Ten geleide), het – ethisch en juridisch 
– normatieve kader (p. 1), op een moreel adequate wijze is vormgegeven, moreel gezien, aansluiting bij de 
ontwikkeling van bedrijfsethiek en gezondheidsethiek (p. 15), de normen van de WPR als “ethisch kader” 
(p. 45). 
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nadruk op de totstandkoming van “harde” uitvoeringsregelingen in de vorm van “codes of 
practice” van rechtsvormende en zelfhandhavende samenwerkingsverbanden. Een verruimde 
interpretatie van het sectorbegrip in combinatie met (een voorkeur voor) de vastlegging van 
morele en ethische beginselen, resulterend in het onder de noemer van art. 15 WPR stimuleren 
van “codes of ethics” als min of meer vrij zwevende regelingen, draagt het gevaar in zich dat de 
rechtswerking van andersoortige gedragscodes erodeert, want als minder dwingend gezien gaan 
worden870. Bovendien rijzen er problemen uit een oogpunt van representativiteit en dus 
legitimiteit871 en handhaafbaarheid872. Dergelijke codes zullen, zo al ontwikkeld, immers niet 
zozeer door organisaties van houders worden geïnitieerd, als wel door verenigingen van primair 
in dienstverband werkende beroepsbeoefenaren873.  

Het onder de noemer van art. 15 WPR tot stand brengen van sectordoorsnijdende “codes of 
practice”, bedoeld voor een bepaald type persoonsregistratie, stuit eveneens op bezwaren. De 
betrokkenheid van de Registratiekamer in de vorm van een goedkeuringsverklaring zou bij een 
dergelijke code een andere inkleuring krijgen door vermindering van toegevoegde 
rechtszekerheid874. De discussie over de regulering van personeelsinformatiesystemen laat dat ook 
zien. Door de snelle ontwikkelingen van workflow—processing in administratieve omgevingen 
alsmede introductie en gebruik van verdergaande toepassingen van computergestuurde logistieke- 
en produktiesystemen, is de sectorale diversiteit in registraties met een personeelscomponent 
                                                      
870 Een dergelijke ontwikkeling draagt immers het gevaar in zich dat gedragscodes in algemene zin worden 
gezien als “soft law” in plaats van “hard law”, hetgeen de effectiviteit van dit regelingsinstrument zonder 
twijfel zou ondermijnen. 
871 Het risico is dan aanwezig, dat de “goede doelen” in de normering zozeer gaan overheersen, immers in 
de belangenafweging onvoldoende tegenwicht ervaren van andersoortige belangen, dat zo’n code niet 
kan/mag gelden als adequate interpretatierichtlijn bij de concretisering van de open normstelling van de 
WPR. 
872 Het gaat hier ook om de vraag hoe de Registratiekamer zichzelf en haar taak begrijpt. Als “single issue”-
organisatie, met (privacy-)belangenbehartiging als primair oogmerk. Of als bestuursorgaan, 
verantwoordelijk voor het op een adequate wijze in overeenstemming met de WPR verdisconteren van 
privacy-aanspraken van (potentieel) geregistreerden in de besluitvorming en derhalve voor een 
evenwichtige belangenafweging in totaliteit. 
873 Zie het op verzoek van de minister van SZW opgestelde concept voor een “Nederlandse 
sollicitatiecode” van 12 januari 1994, opgesteld door een werkgroep onder leiding van de Nederlandse 
Vereniging voor Personeelsbeleid (NVP). De werkgroep bestond uit leden van de NVP, van het Verbond 
van Sectorwerkgevers Overheid, de centrales van overheidspersoneel, het ministerie van SZW en, op 
persoonlijke titel, medewerkers van de vakbonden MHP en FNV. Doel ervan is de realisering van een code 
omtrent werving en selectie, bestaande uit een tiental (zeer) elementaire, uniforme gedragsregels, 
beschikbaar voor in principe elke arbeidsorganisatie. De minister van SZW heeft de concept-code om 
commentaar voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid en de Raad voor het Overheidspersoneelbeleid. 
Hieraan is de vraag gekoppeld of deze organisaties bereid zijn de implementatie van deze code te 
ondersteunen via een aanbeveling aan hun leden. Zie de brief van 9 mei 1994 van de minister van SZW aan 
de Tweede Kamer. Zie ook TK 1992-1993, 23020, nrs. 1-2. Inmiddels is gebleken dat de beoogde 
sollicitatiecode er niet komt, want geblokkeerd is door de werkgevers in de Stichting van de Arbeid en de 
voltallige Raad voor het Overheidspersoneelbeleid, waarin werkgevers en werknemers in de collectieve 
sector zijn vertegenwoordigd. Bron: het FD van 14 december 1994. Zie voorts de bijdrage Nationale 
sollicitatiecode zaait verdeeldheid in het blad Management Team van 28 november 1994. Overigens is de 
naleving van in STAR-verband gedane aanbevelingen een notoir punt van zorg. Vgl. de werking van het 
minderhedenakkoord. 
874 Het is bovendien de vraag of de Registratiekamer met de ook uit andere stukken blijkende omslag naar 
een deels (subjectieve) moreel-ethische inkleuring van het privacyrecht uit een oogpunt van taakuitoefening 
op het goede spoor is. Vgl. de discussie over de persoonlijk-ethische kleuring van de wettelijke 
behoorlijkheidsnorm in de WNo door de eerste Nationale ombudsman. Zie hieromtrent: F.H. van der 
Burg, G.J.M. Cartigny en G. Overkleeft-Verburg, Rechtsbescherming tegen de overheid, Nijmegen 1985, p. 
200 e.v. Hiermee wil echter in geen geval gezegd zijn, dat de ethische dimensie in het recht op privacy niet 
belangrijk is. Het tegendeel is het geval. Waar het in het verlengde van de WPR echter primair om gaat, is 
de transformatie en daarmee eerbiediging van ethische beginselen in afdwingbare rechtsnormen. 
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zodanig, dat het rechtmatigheidsoordeel in de vorm van een belangenafweging in concreto, niet 
kan worden vervangen door algemeen geldende regels die verder gaan dan de opsomming van 
afwegingscriteria875. Een tweede argument betreft de verhouding van de registratiegebonden 
gedragscode tot overeenkomstige, typegebonden standaardregimes in het Besluit genormeerde 
vrijstelling. Uit een oogpunt van helderheid in regelgeving lijkt een eventueel naast elkaar bestaan 
van qua regelingsobject en normering in hoge mate vergelijkbare, echter qua verbindendheid 
uiteenlopende, regelingen in de uitvoeringspraktijk alleen maar verwarring te zaaien876. 

Een beroep op de Britse uitvoeringspraktijk, als motivering van een verruiming van de 
goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer ex art. 15 WPR, snijdt geen hout. De Data 
Protection Registrar onderscheidt de Code of Practice in de zin van art. 37, vierde lid, DPA 
immers uitdrukkelijk van andere categorieën zelfregulering, met name van de “Cross Sectoral 
Guidelines” inzake typen gegevens/registraties of aspecten van de informatievoorziening877 en de 
“Operational Procedures”, interne richtlijnen bedoeld voor groepen medewerkers of soorten 
apparatuur. In de richtlijn van de Data Protection Registrar is diens visie op de gedragscode als 
volgt verwoord878: “A Code of Practice as seen by the Registrar is a document which provides 
guidance to organisations in a particular industry or sector on how they should comply with the 
Data Protection Act and, in particular, with the Data Protection Principles. (...) Codes will 
typically be drafted by one or more trade associations or other representative bodies en will cover 
the application of the Data Protection Principles and other relevant parts of the Data Protection 
Act to particular groups of related Data Users”879. Dat de mate van verbindendheid van de 
gedragscode in de sector en de daadwerkelijke handhaving ervan door de betreffende 
sectororganisatie een belangrijk beoordelingscriterium van de Registrar is, laat deze richtlijn 
eveneens zien880. Uit deze citaten blijkt, dat de Britse Registrar met betrekking tot de gedragscode 
uitgaat van een opvatting, waarin het element sector betrekking heeft op min of meer identieke 
(bedrijfs)activiteiten van groepen registratiehouders en niet primair op aspecten/categorieën van 
informatievoorziening. Regels betreffende deze laatste categorie worden derhalve niet als Code of 

                                                      
875 Het rapport Personeelssystemen a.w. van de Registratiekamer leunt zwaar op een compilatie van lagere 
rechtspraak, resultaat van een deels gedateerde belangenafweging in concreto. Zouden deze uitspraken, 
zoals gesuggereerd, in een gedragscode worden vastgelegd en naar een bepaald rechtsmoment 
geconserveerd, dan zou daarmee tevens de flexibiliteit uit de wet worden “weggeregeld”, een noodzakelijke 
component in een periode van grote technologische, maatschappelijke en economische aanpassingen. Vgl. 
voorts de standaardregimes voor personeels-, salaris- en vut/pensioenregistraties in het BGV als type 
registratie-gebonden concretisering van het wettelijke regime. Zie ook de eerder genoemde conclusie van 
de Commissie Arbeidswetgeving van de SER. 
876 Vgl. het verschil in rechtswerking. Is een standaardregime in het BGV van toepassing, dan bestaat onder 
voorwaarde van naleving, vrijstelling van de aanmeldingsplicht. De gedragscode ex art. 15 WPR heeft niet 
een dergelijke werking. Registratiehouders zullen hun registraties onder een code met een overeenkomstige 
typegebonden regeling alsnog moeten aanmelden. 
877 Als voorbeelden worden richtlijnen genoemd inzake beveiliging van geautomatiseerde systemen alsmede 
gedragsregels betreffende personeelsadministraties. 
878 Zie Guidance Note 6, Codes of Practice – Second Explanatory Statement van 1986. Zie voorts 
Guidance Note 1, Codes of Practice – A Preliminary Policy Statement van 1985. Beide richtlijnen zijn 
opgenomen in de Encyclopedia of Data Protection (losbl.), Volume Two, London 1988. 
879 De Data Protection Act maakt in de materiële bepalingen geen onderscheid tussen de particuliere en de 
overheidssector. Een gedragscode kan derhalve ook op overheidssectoren betrekking hebben. Zie ook het 
vorige hoofdstuk. 
880 Zie de volgende passage: “The Registrar will expect a representative body to publicise and promote a 
Code of Practice which it has developed amongst Data Users in the sector concerned. He will further 
expect that all such users be aware of and follow the guidance and recommendations contained in the 
code. Where the representative body is a membership organisation, and where membership confers 
commercial or other benefits, compliance with the Code of Practice might become a condition of 
membership. A Code should clearly indicate arrangements for monitoring its effectiveness, and for 
reviewing and revising the Code at appropriate intervals.” Zie Guidance Note 6, a.w., p. 6. 



 

G.Overkleeft-Verburg 230 www.overkleeft-verburg.nl 

Practice in de zin van de DPA gekwalificeerd. Dit standpunt van de Britse Registrar komt 
derhalve overeen met de aanvankelijke opvatting van de Registratiekamer omtrent de 
gedragscode als vorm van wettelijk gestructureerde zelfregulering881. 

De regeling van de Code of Conduct in art. 28 van de voorgestelde Europese richtlijn 
bescherming persoonsgegevens, gaat van een min of meer overeenkomstige visie uit. De 
gedragscode heeft hierin, zowel op Europees als op nationaal niveau, de functie gekregen van 
uitvoeringsregeling: “taking account of the specific features of the various sectors”. In de 
bijbehorende toelichting is het onderscheidende sector-begrip vereenzelvigd met zgn. “business 
circles” en derhalve beperkt tot bedrijfstakken/branches882. 

Wel moet aan het voorgaande nog het volgende worden toegevoegd. De overgang tussen 
zelfregulering door rechtsvormende/zelfhandhavende sectororganisaties in de traditionele zin, 
met name in verenigingsverband, en andere vormen van georganiseerde zelfbinding, is in de 
praktijk minder scherp dan wellicht in het voorgaande is gesuggereerd. Dit geldt in het bijzonder 
voor voorzieningen met een complementaire functie van bovensectorale/sectordoorsnijdende 
samenwerkingsverbanden, toegesneden op een gezamenlijke activiteit en een gemeenschappelijk 
belang. Zo zijn privacy-gedragsregels in voorbereiding voor de deelnemers aan de Stichting 
Nationaal Chipcard Platform (NCP)883. Deze per 1 januari 1994 voor een periode van 4 jaar 
opgerichte stichting, heeft de realisering van infrastructurele voorwaarden voor de invoering van 
chipcardtechnologie in Nederland als doelstelling. Met de vaststelling en het via 
deelnemerscontracten verbindend voorschrijven van privacy-gedragsregels wordt een brede 
maatschappelijke acceptatie van chipcards beoogd. Deelname aan de activiteiten van de NCP 
staat open voor ondernemingen, overheidsorganisaties en instellingen in de publieke sector. 
Hoewel de nadruk ligt op dienstverleners, staat deelname tevens open voor technologie-
aanbieders. De normerende activiteiten van de NCP zijn derhalve deels sectoroverstijgend en 
deels sectordoorsnijdend, nl. gericht op de regeling van het gemeenschappelijk aspect chipcard-
toepassing884. Er is derhalve sprake van een gemeenschappelijke activiteit, uitgaande van een 
gedeeld belang. De NCP-gedragsregels kunnen in relatie tot de bestaande sector-gedragscodes 
zowel een zelfstandige als een complementaire functie vervullen885. Of een dergelijke set 
gedragsregels na vaststelling als sectorale gedragscode in de zin van art. 15 WPR kan worden 
aangemerkt, derhalve in beginsel vatbaar is voor goedkeuring door de Registratiekamer, zal mijns 
inziens met name afhangen van de uiteindelijke inhoud en continuïteit/duurzaamheid van 

                                                      
881 Deze opvatting staat er vanzelfsprekend niet aan in de weg, dat de Registratiekamer op verzoek haar 
oordeel geeft over de rechtmatigheid van een andersoortige regeling. Vanaf de inwerkingtreding van de 
WPR is dit ook op grote schaal gebeurd, vooral met betrekking tot model-reglementen c.a. 
882 Vgl. met name op Europees niveau georganiseerde sectoren als bankwezen, verzekeraars, direct 
marketing en postorderaars. Zie met betrekking tot zelfregulering als implementatievorm van Europese 
richtlijnen: Elies Steyger, European Community Law and the Self-Regulatory Capacity of Society, Journal 
of Common Market Studies, Vol. 31, No. 2, June 1993, p. 171 e.v. 
883 Vgl. de NVI-Gedragscode Videotextdiensten-aanbieders van de Nederlandse Vereniging van 
informatiediensten-aanbieders, een bedrijfstak-doorsnijdende vereniging met een ledenbestand van ca. 100 
bedrijven en instellingen, die zich bezighouden met elektronische informatie-, transactie- en 
communicatiediensten (tele-informatiediensten). De privacy-dimensie van deze gedragscode is beperkt 
gebleven tot een enkele bepaling (art. 8). Zie de publikatie van deze code in Computerrecht 1992/2, p. 64 
e.v., met een inleiding van F. Kuitenbrouwer. Zie voorts het Rapport: “Nieuwe Diensten en Nieuwe 
Media: privacy-aspecten en zelfregulering” van de SWP in Privacy en Registratie 1992/2, p. 4 e.v. 
884 Vgl. het fenomeen van de multifunctionele chipcard-toepassing wat het eerste aspect betreft. Met 
betrekking tot het sectordoorsnijdende element kan ten dele een parallel worden getrokken met de 
gedragscodes van DMIN en Postorderbond. 
885 Vgl. de regeling van het onderwerp “Issue of cards” in de in het vorige hoofdstuk beschreven Britse 
code “Good Banking, Code of practice to be observed by banks, building societies and card issuers when 
dealing with personal customers.” 
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(contractuele) verbindendheid ervan voor de deelnemers886. Materieel gaat het dan om 
overeenkomstige draagvlakeisen als hiervoor werden aangegeven. Ik acht het echter in principe 
mogelijk, dat ook (enigszins) anders georiënteerde en ingerichte samenwerkingsverbanden aan 
deze voorwaarden kunnen voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor 
bovensectorale/sectordoorsnijdende samenwerkingsverbanden, vormgegeven als stichting met 
een deelnemersorganisatie, derhalve als zelfregulerend sectorverband887. 

Ging het voorgaande uitsluitend over de interpretatie van art. 15 WPR, sinds de inwerkingtreding 
van de Algemene wet bestuursrecht is ook deze regeling van invloed op het sectorbegrip jo. de 
kwalificatie als representatieve organisatie. Aannemende dat de goedkeuring van de 
Registratiekamer inzake een gedragscode aan te merken is als een besluit (van algemene strekking) 
in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb, een standpunt dat hiervoor is gemotiveerd, wordt de vraag 
welke organisatie(s) om een dergelijke beslissing kunnen verzoeken en dus een aanvraag hiertoe 
kunnen indienen, (mede) bepaald door de vraag wie als belanghebbende in de zin van art. 1:3, 
derde lid, jo. art. 1:2, eerste en derde lid, Awb kan worden aangemerkt. Onder belanghebbende 
wordt in algemene zin verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. 
Met betrekking tot rechtspersonen worden in dit verband mede als hun belangen beschouwd, de 
algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke 
werkzaamheden in het bijzonder behartigen. Nu de genoemde Awb-bepalingen moeten worden 
ingelezen in art. 15, eerste lid, WPR, zullen deze (mede) bepalend zijn voor de vraag of een 
sectororganisatie in zijn verzoek om goedkeuring van een gedragscode door de Registratiekamer 
kan worden ontvangen. Het is aannemelijk, dat deze bepalingen, uitgelegd tegen de achtergrond 
van de jurisprudentie van de Afdeling rechtspraak/bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
onder omstandigheden aan de beoogde verruiming van het goedkeuringsbeleid van de 
Registratiekamer in de weg kunnen staan. 

7.6 Toetsingsprocedure 
De goedkeuringsprocedure ex art. 15 WPR bestaat uit drie opeenvolgende onderdelen: de 
ontvankelijkheidstoetsing, de inspraakprocedure en de eigenlijke besluitvorming. De 
werkelijkheid van de goedkeuringsprocedure is echter beduidend gevarieerder dan de wet 
suggereert. Dat komt doordat de WPR in art. 15 de gedragscode als gereed produkt tot 
uitgangspunt neemt, waarbij de Registratiekamer de rol van (laatste) toetsingsinstantie vervult. In 
de uitvoeringspraktijk is echter op ruime schaal de behoefte aan vooroverleg, voorafgaande aan 
de formele indiening van een goedkeuringsverzoek, gebleken, zowel bij sectororganisaties als bij 
de Registratiekamer. Voorts kan worden geconstateerd, dat wat de gedragscodes betreft de 
verschillende taken van de Registratiekamer op elkaar inwerken, met name de voorlichtingstaak 
en de taak als goedkeuringsorgaan. 

In enkele gevallen is een sectororganisatie eerst tot de vaststelling van een specifieke privacy-
gedragscode overgegaan, na daartoe in een eerder overleg in het kader van haar 
voorlichtingsfunctie door de Registratiekamer te zijn gestimuleerd (OAWS en Bond KBO). Het 
is derhalve mogelijk, dat al een intensieve gedachtenwisseling met de Registratiekamer heeft 

                                                      
886 Vgl. ook de gedragscode van de Stichting Bureau Kredietregistratie in Tiel. Deze regeling is op te vatten 
als privacy-regeling van de BKR als houdersorganisatie, maar tevens sectorale koepelregeling, immers 
contractueel verbindend voor tot uiteenlopende sectoren behorende BKR-afnemers. Voor deze 
gedragscode is de Registratiekamer echter geen goedkeuring gevraagd, zij het dat van een voornemen 
daartoe op enig moment nog wel sprake is geweest. 
887 Zie ook het in het vorige hoofdstuk bij de behandeling van de VOI-gedragscode beschreven initiatief 
van de Raad voor Gezondheidsonderzoek tot opstelling van een gedragscode voor gezondheidsonderzoek, 
in het verlengde van art. 1653m wetsvoorstel WGBO. Zie TK 1993-1994, 21561, nr. 20, de vierde Nota 
van wijziging van 10 februari 1994, waarin deze bepaling is aangepast. In haar schriftelijke reactie op een 
eerder concept stelt de Registratiekamer de vraag, in hoeverre deze Raad voor Gezondheidsonderzoek 
representatief is voor de onderzoekers (en onderzoeksinstellingen) die tezijnertijd aan de gedragscode 
zullen zijn gebonden, mede gezien het feit dat het hier geen eenduidige beroepsgroep betreft (brief van 21 
oktober 1993, kenmerk 93.D.23). 
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plaatsgevonden, al dan niet op basis van een concept-tekst, voordat de beslissing tot 
zelfregulering binnen een sectororganisatie daadwerkelijk valt en het in de wet verplichte overleg 
met een belangenorganisatie wordt geëntameerd.  

Een andere, veelvuldig voorkomende variant is die van het (informele) vooroverleg, als opstap 
naar de wettelijk voorgeschreven goedkeuringsprocedure. Zoals eerder opgemerkt, geven 
sectororganisaties er soms de voorkeur aan om met de formele indiening van een 
goedkeuringsverzoek te wachten tot min of meer overeenstemming met de Registratiekamer is 
bereikt over een voor beide partijen aanvaardbare tekst van de gedragscode. Dit vooroverleg kan 
zowel betrekking hebben op een binnen de sector reeds vastgestelde gedragscode, alsook parallel 
lopen aan de vaststellingsprocedure binnen de sectororganisatie en het overleg met de privacy-
belangenorganisatie. Een procedure in laatstgenoemde zin is onder meer gevolgd bij de 
gedragscode van de handelsinformatiebureaus. Het overleg van de Registratiekamer met de 
Nederlandse Vereniging van Banken is een voorbeeld van de eerstgenoemde variant. Eerst nadat 
de facto een “beginselakkoord” tot stand was gekomen over de goed te keuren tekst, werd 
(alsnog) de in art. 15 WPR voorgeschreven procedure in gang gezet via inzending van een 
formeel goedkeuringsverzoek bij de Registratiekamer888. 

Wordt een dergelijke procedure gevolgd, dan is de Registratiekamer er echter op bedacht, dat de 
besluitvorming omtrent het goedkeuringsverzoek eerst plaatsvindt, nadat genoegzaam overleg 
met een privacy-belangenorganisatie heeft plaatsgevonden en de inspraaktermijn in verband met 
publikatie in de Staatscourant van de concept-gedragscode is verstreken. Niettemin ligt in deze 
gevallen het zwaartepunt in de beoordeling door de Registratiekamer in het informele 
vooroverleg, in tegenstelling tot de door de wet beoogde toetsing tijdens de 
goedkeuringsprocedure zelf. 

Is de gedragscode rechtstreeks aan de Registratiekamer ter goedkeuring voorgelegd, derhalve 
zonder voorafgaand vooroverleg, dan is alsnog sprake van een onderhandelingsmodel binnen de 
grenzen van de beoordelingscompetentie van de Kamer. De procedure is nauwelijks 
geformaliseerd, immers niet aan termijnen gebonden. Het feitelijk verloop van de 
goedkeuringsprocedure varieert derhalve in de praktijk van code tot code. Het beleid van de 
Registratiekamer is er immers op gericht om het overleg over een gedragscode te continueren, tot 
tekstuele overeenstemming over de verschillende onderdelen is bereikt. Om die reden is nog in 
geen enkel geval een expliciete weigeringsbeslissing gevallen met betrekking tot een gedragscode 
als zodanig. Hoewel positief bedoeld en in een reeks gevallen zeker succesvol, kan een dergelijke 
invulling van de goedkeuringsprocedure onder omstandigheden contraproductief uitpakken, 
immers frustraties oproepen door tijdsduur en stroperigheid van de procedure. 

In alle situaties geldt derhalve, dat van een min of meer eenzijdige toetsing als door de wet 
gesuggereerd, toegespitst op de beoordeling van het produkt van partijen – sectororganisatie en 
privacy-belangenorganisatie – geen sprake is. Wel van een toetsing in dialoog, als onderdeel van 
een convenantsmodel889. De Registratiekamer stelt zich derhalve op als een actieve participant in 
het zelfreguleringsproces. Elementen die daarbij een rol spelen zijn: (a) de bijzondere privacy-
problematiek in een sector, onder meer blijkende uit door de Registratiekamer ontvangen 
klachten, (b) de kwaliteit van de voorgelegde regeling, zowel uit een oogpunt van conformiteit 
met de WPR c.a. als betreffende hieraan te stellen eisen van behoorlijke regelgeving, alsmede (c) 
de aan een bedrijfstak/branche toegedachte zelfregulerings-capaciteit. Dit laatste element houdt 
verband met de organisatorische infrastructuur, de positie van zelfregulering in de sector en de 
kracht van een branche-bestuur in relatie tot de achterban. Een terugkoppeling van de 
uitkomsten van het overleg met de Kamer door de sectororganisatie naar de eigen achterban via 

                                                      
888 Zie ook J.P.M. van Casteren en P.C. Ippel (medewerkers van de Registratiekamer), Gedragscodes: 
terugblik en perspectief in Privacy en Registratie 1994/2-3, pp. 11 en 12. 
889 Er is derhalve veel meer sprake van horizontaal, dan van verticaal bestuur. Wat de vergelijking met het 
convenant als bestuursinstrument betreft, kan worden gewezen op de instrumentele functie van de 
gedragscode in het licht van het takenpakket van de Registratiekamer. 
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de algemene ledenvergadering is gebruikelijk, terwijl in sommige gevallen de definitieve tekst 
opnieuw aan de participerende belangenorganisatie(s) wordt voorgelegd. 

In dit veelal langdurige onderhandelingsproces zijn een tweetal vaste beslissingsmomenten van de 
Registratiekamer te onderscheiden, respectievelijk de ontvankelijkheidstoetsing en het materiële 
oordeel. De inspraak-procedure, bestaande uit plaatsing van de beoogde gedragscode met een 
oproep tot reageren in de Staatscourant, vormt de verbindingsschakel tussen beide. Besluit de 
Kamer tot goedkeuring van de gedragscode, dan wordt de definitieve tekst, tezamen met de 
gemotiveerde goedkeuringsverklaring in de Staatscourant gepubliceerd. In de regel gaat de 
feitelijke uitreiking van de goedkeuringsverklaring gepaard met enig feestelijk vertoon. 

Om uiteenlopende redenen is met de goedkeuringsprocedure nogal wat tijd gemoeid. Een enkele 
oorzaak is daarvoor niet aan te geven, afgezien van het hiervoor genoemde uitgangspunt van de 
Registratiekamer om de procedure te vervolgen tot overeenstemming over een voor beide 
partijen aanvaardbare tekst is bereikt. In de praktijk is de tijdsduur vooral een kwestie van 
prioriteiten, agenda’s, noodzakelijke terugkoppelingen, herziening van concepten en inpassing 
hiervan in de overige werkzaamheden geweest. Soms heeft een proces van wederzijdse 
beïnvloeding, afgezien van specifiek verklarende factoren890, ook enige tijd nodig om succesvol te 
kunnen zijn. Ook de werking van het onderhandelingsproces als zodanig is derhalve een 
verklarende factor. In enkele gevallen is de behandelingsduur echter excessief te noemen. Het 
gaat dan met name om de gedragscodes van de banken, de verzekeraars en de NOTU. Zoals in 
het vorige hoofdstuk is beschreven, is het uitlopen van deze procedures in belangrijke mate aan 
de Registratiekamer toe te rekenen891. Op basis van het verloop van deze procedures kan worden 
geconstateerd, dat een goedkeuringsprocedure na een zeker tijdsverloop zodanig in het slop kan 
raken, dat een hernieuwd opstarten van de dialoog grote problemen geeft. In de procedure 
moeten derhalve waarborgen zijn ingebouwd, dat het zover niet komt. 

De Algemene wet bestuursrecht voorziet weliswaar in inhoudelijke voorschriften betreffende de 
besluitvorming, met name in art. 3:2, het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding, maar kent 
geen specifieke, verplichte procedure voor besluiten van algemene strekking.  

Er is derhalve reden om bij een herziening van de WPR alsnog te voorzien in specifieke 
behandelings-/beslistermijnen. Door het ontbreken van een tijdslimiet wordt het 
besluitvormingsproces nu te gemakkelijk gerekt met alle bezwaren van dien. Aannemelijk is, dat 
termijnstelling het gevaar van blokkering van het goedkeuringsproces voorkomt, met name 
omdat dan onder omstandigheden niet te ontkomen zal zijn aan gemotiveerde 
weigeringsbeslissingen van de Registratiekamer. Een tweede hiermee te bereiken voordeel is, dat 
het proces van toetsing, onderhandeling en besluitvorming aan doorzichtigheid wint. En ook dat 
is noodzakelijk om de vaart in het zelfreguleringsproces te houden. 

De invoering van beslistermijnen kan worden geëffectueerd via een (partieel) toepasselijk 
verklaren in de WPR van een in de Awb geregelde procedure, met name van één van de 
openbare voorbereidingsprocedures (afdelingen 3.4 en 3.5), of door opneming van een 
zelfstandige regeling van procedure en beslistermijnen in de WPR892. Zelf geef ik de voorkeur aan 
laatstgenoemde variant. 

                                                      
890 Zo is de vertraging in de goedkeuringsprocedure inzake de Nefarma-gedragscode veroorzaakt door 
problemen in verband met de vraag of voorafgaand aan de indiening van het goedkeuringsverzoek wel 
genoegzaam overleg met het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform (LP/CP) had plaatsgevonden. 
Nefarma had aanvankelijk aangenomen, dat het LP/CP met de beoogde gedragscode akkoord ging en de 
Registratiekamer ook in die zin geïnformeerd. Later bleek deze inschatting te optimistisch, zodat tijdens de 
goedkeuringsprocedure alsnog het overleg met deze belangenorganisatie moest worden heropend. Vgl. ook 
de opschorting van de goedkeuringsprocedure betreffende de ABU-gedragscode in afwachting van de 
inwerkingtreding van nieuwe wetgeving. 
891 Voor een “mea culpa” van de Registratiekamer in algemene zin, zoals opgenomen in de hiervoor 
genoemde bijdrage van Van Casteren en Ippel (p. 14) is echter zeker geen reden. 
892 Vgl. art. 21, eerste lid, van de Algemene wet gelijke behandeling (Stb. 1994, 230). Deze bepaling luidt als 
volgt: “Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de werkwijze van de 
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Als formeel aanknopingspunt kan de indiening van een goedkeuringsverzoek (aanvraag) door de 
sectororganisatie gelden, terwijl de in art. 3:28 Awb genoemde beslistermijn van uiterlijk zes 
maanden na ontvangst van de aanvraag, met een overeenkomstig art. 3:29 Awb te motiveren 
uitloop voor zeer ingewikkelde of omstreden onderwerpen, als toereikend kan gelden voor een 
zorgvuldige beoordeling. De mogelijkheid van vooroverleg blijft in deze opzet onverlet. Het is 
dan echter aan de aanvrager om de Registratiekamer indien gewenst “op termijn te stellen”, via de 
indiening van een formeel goedkeuringsverzoek. Anderzijds behoudt de Registratiekamer de 
bevoegdheid om van haar kant het vooroverleg met een sectororganisatie in duur en intensiteit te 
beperken. 

In afwachting van het formaliseren van beslistermijnen kan echter van de Registratiekamer 
worden verlangd, dat zij zich als (ongeschreven) beginsel van behoorlijk bestuur in haar 
besluitvorming tenminste richt naar de hiervoor aangegeven beslistermijn in de Awb van in 
beginsel zes maanden na het tijdstip van indiening van het goedkeuringsverzoek, met de 
mogelijkheid van een gemotiveerde uitloop in bijzondere gevallen. Tevens kan van de Kamer 
worden gevraagd, dat zij een nader gestructureerde procedure inzake de behandeling van 
gedragscodes vaststelt en deze ook als beleidsregel publiceert893. Hoewel betrekking hebbend op 
een ander type procedures, kan voorbeeldwerking worden ontleend aan het Besluit werkwijze 
Commissie gelijke behandeling (Stb. 1994, 606). 

Zoals opgemerkt staat de goedkeuringsprocedure ex art. 15 WPR slechts open voor toetsing door 
de Registratiekamer van de gedragscode als vorm van zelfregulering. Daarnaast heeft de Kamer 
op basis van haar voorlichtings- en toezichtstaak een tweede beoordelingstraject opengesteld. 
Met name in de eerste paar jaar van haar bestaan heeft de Kamer een “open deur-beleid” gevoerd 
en op verzoek tientallen (model-)reglementen en (model-)aanmeldingsformulieren van branche- 
en koepelorganisaties en (grotere) registratiehouders, zowel in de particuliere als in de 
overheidssector, op rechtmatigheid getoetst894 en met betrokkenen doorgesproken895. In een 
latere fase is, parallel aan de terugloop van het aantal nieuwe aanmeldingen, het aantal ter toetsing 
voorgelegde model-reglementen afgenomen, zij het dat deze figuur nog steeds voorkomt896. 

In de praktijk hebben zich aldus twee afzonderlijke beoordelingstrajecten ontwikkeld, bedoeld 
voor preventieve toetsing van (model-)regelingen. Het eerste is geformaliseerd en beperkt tot 
gedragscodes in de zin van de artt. 1 jo. 15 WPR. Het tweede spoor, de toetsing op 
rechtmatigheid op verzoek, betreft alle overige regelingen. De beoordeling van model-

                                                                                                                                                        
Commissie, waaronder in ieder geval regels betreffende: a. de wijze van behandeling; b. hoor en 
wederhoor; c. de openbaarheid van zittingen; d. de openbaarmaking van haar oordeel, bedoeld in artikel 13, 
derde lid. Zie als uitvoeringsregeling het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling, Stb. 1994, 606. 
893 In de eerste jaren van haar functioneren heeft de Kamer hiertoe reeds een aanzet gegeven, door de 
betreffende sectororganisatie na indiening van het goedkeuringsverzoek te informeren over de 
verschillende stappen in de goedkeuringsprocedure en de in beginsel daarvoor uitgetrokken tijd. 
894 Wat de zelfregulering op uitvoeringsniveau betreft heeft de Kamer echter steeds benadrukt, anders dan 
in het voorafgaande wetsontwerp van 1981 beoogd, geen instantie van preventief toezicht te zijn. De 
voorlichtingstaak is echter steeds ruim opgevat, mede gekoppeld aan de toezichts- en adviestaak: het 
voldoen aan interpretatie-verzoeken in verband met belangrijke WPR-toepassingsvragen. 
895 Vgl. ook de zgn. pikettelefoon, de veel gebruikte mogelijkheid om (lichte) uitvoeringsproblemen 
telefonisch door te spreken met medewerkers van de Registratiekamer. In de invoeringsfase van de 
meldingsplicht werd hiervan een dusdanig druk gebruik gemaakt, dat het hier om een (wisselende) dagtaak 
van twee medewerkers ging. 
896 De categorie model-reglementen c.a. kan niet zonder meer als zelfregulering worden aangemerkt, want 
is niet bedoeld als vorm van collectieve zelfbinding. Veelal gaat het om ondersteuning door de centrale 
organisatie aan de leden bij de naleving van hun wettelijke verplichtingen (reglements- en formulierplicht). 
Een aankloppen bij de Registratiekamer kan zowel voortkomen uit een behoefte aan ondersteuning alswel 
bedoeld zijn om rechtszekerheid te krijgen omtrent een correcte wetsuitleg en -toepassing. Het belang van 
de Registratiekamer is de mogelijkheid van sturing via voorlichting. Om die reden is voor deze categorie 
ook geen procedurele voorziening in de wet nodig. 
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reglementen van koepelorganisaties in de maatschappelijke dienstverlening maakt hiervan het 
leeuwendeel uit897. De daarbij gevolgde procedure is informeel van karakter. Specifieke 
ontvankelijkheidseisen worden niet gesteld. Getoetst wordt op conformiteit van de voorgelegde 
regeling en de eventueel bijbehorende toelichting met de wet en uitvoeringsregelingen, al dan niet 
in combinatie met overigens van toepassing zijnde wetgeving. De bemoeienis van de Kamer 
resulteert weliswaar niet in een officiële goedkeuringsverklaring, zoals in de procedure ex art. 15 
het geval is, door de werking van het rechtszekerheidsbeginsel is een aldus van de kamer 
verkregen rechtmatigheidsoordeel echter evenmin vrijblijvend. 

7.7 Inhoud van de gedragscode 
Hiervoor is reeds enkele malen de overbruggingsfunctie van de gedragscode genoemd, als 
intermediair tussen wettelijke norm en uitvoering. De vertaling van algemene, in de wet 
vastgelegde materiële normen naar maatwerk op sectorniveau staat dan voorop. De vraag is of 
een gedragscode ook aanvullende voorzieningen kan of zelfs moet bevatten. De wet geeft weinig 
houvast. Volgens de definitie van de gedragscode in art. 1 WPR bestaat de gedragscode uit de in 
het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van 
persoonsregistraties gestelde regels of aanbevelingen van een sectororganisatie. Wat het karakter 
ervan is in relatie tot de WPR is derhalve niet duidelijk. Uit de memorie van toelichting blijkt 
echter, dat de gedragscode naast uitvoeringsregeling, in relatie tot de WPR tevens bedoeld is als 
aanvullende voorziening. Art. 16 is als delegatie-grondslag daarentegen beperkt tot 
regelverfijning, hetgeen blijkt uit de afbakening van de alternatieve regelingsbevoegdheid van de 
Kroon via de zinsnede: “nadere regels voor een bepaalde sector”, gekoppeld aan een aantal 
specifieke wetsbepalingen.  

Wat de aanvullende functie van de gedragscode betreft, is in de toelichting aansluiting gezocht bij 
het aan de Registratiekamer voorgeschreven toetsingscriterium, met name bij het tweede element 
hierin, de vraag of de gedragscode voldoet aan redelijkerwijs ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van geregistreerden te stellen eisen (art. 15, eerste lid). De betreffende passage luidt 
als volgt: “Bij het laatstgenoemde criterium valt te denken aan normen waarvoor de bij en 
krachtens de wet gestelde regels geen aanknopingspunt bieden maar die bij de toetsing van de 
door de code beoogde bescherming van de persoonlijke levenssfeer redelijkerwijs aan de orde 
behoren te komen” (MvT p. 21). Een rijkelijk vaag criterium, dat zelfs de suggestie toelaat dat de 
Registratiekamer haar goedkeuringsbevoegdheid zou kunnen gebruiken als instrument voor een 
uitbreiding van de wettelijke verplichtingen van de registratiehouder, quod non. In een latere fase 
van de wetsbehandeling is de functie van uitvoeringsregeling echter weer wat meer centraal 
komen te staan, met name door de mogelijke inhoud van de gedragscode te koppelen aan de in 
art. 20 WPR genoemde onderdelen van het proces van gegevensverwerking (MvA p. 63). 

Om zicht te krijgen op de toegevoegde normatieve waarde van de gedragscode en de 
mogelijkheden van dit instrument van zelfregulering, moet helder worden onderscheiden tussen 
de volgende vragen: (a) welke onderwerpen kunnen in een gedragscode geregeld worden en (b) 
welke eisen mag de Registratiekamer op dit punt stellen als voorwaarde voor een 
goedkeuringsverklaring.  

Om met het eerste punt te beginnen: de gedragscode kan zowel het karakter hebben van een 
volledige regeling van het informatieproces als bestaan uit een specifieke deelvoorziening, 
eventueel als eerste onderdeel van een aanbouwregeling. Bij nadere analyse blijkt, dat alle 
goedgekeurde gedragscodes als min of meer art. 20 WPR-dekkende totaalregelingen zijn opgezet. 
Een nadere concretisering op sector-niveau van de materiële bepalingen in de WPR is derhalve in 
de praktijk het uitgangspunt. Soms blijkt een totaalregeling op de keper beschouwd echter niet 

                                                      
897 Gebleken is dat er in deze sector wel behoefte bestond aan preventieve toetsing, echter feitelijk 
voorkeur bleek te bestaan voor een model-reglement met toelichting in plaats van een ruimer bemeten 
gedragscode. Deze organisaties hebben als regel ook geen sturingsbevoegdheid met betrekking tot hun 
leden. Het doel van de opstelling van een model-reglement c.a. is derhalve beperkt tot adequate 
dienstverlening aan de leden. 
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meer dan een deelvoorziening te zijn, met name indien veel, rechtstreeks aan de wet ontleende 
bepalingen in de gedragscode zijn opgenomen. De eerste COSSO-gedragscode is hiervan een 
voorbeeld. De materiële betekenis van deze code is min of meer beperkt tot de concretisering 
van art. 8 WPR (beveiligingschecklist). Een tweede kanttekening betreft de doorwerking van de 
eventuele diversiteit in het ledenbestand. Naarmate het ledenbestand homogener is en dus meer 
onderling overeenstemt in activiteiten en corresponderende informatiebehoefte, zijn specifiekere 
regelingen mogelijk. Is dat niet of minder het geval, dan zal de diversiteit in het 
activiteitenpatroon van de leden noodzakelijkerwijs resulteren in een globalere normstelling en/of 
specifieke deelvoorzieningen voor ledencategorieën898. 

De afbakening tussen concretiserende en aanvullende bepalingen is slechts beperkt te maken. 
Eerder is er sprake van overlapping. Concretisering als vorm van zelfbinding perkt immers 
interpretatieruimte naar tijd, plaats en omstandigheden in en kan daarom tevens als aanvulling op 
het wettelijk regime worden gekenmerkt. Als onderscheidend criterium tussen bepalingen van 
concretiserende en van aanvullende aard hanteer ik daarom een formeel criterium: het al dan niet 
aanhaken bij/verbijzonderen van een bepaling in de WPR. In het vorige hoofdstuk is reeds 
gesignaleerd, dat de WPR-gedragscode in enkele sectoren fungeert als middel om (bestaande) 
normen van professionele ethiek, derhalve zelfregulering op autonome basis, te verweven met de 
rechtmatigheidseisen uit hoofde van de WPR. Deze beroepsregels kunnen zowel concretiserend 
als aanvullend zijn. Als voorbeeld van een gelukkig huwelijk tussen specifieke beroeps-ethiek en 
wettelijke eisen van privacybescherming kunnen de gedragscodes van de OAWS, VMO/NVvM, 
VOI en FMWV gelden. In deze gevallen is derhalve sprake van een dubbele verankering van 
privacy-waarborgen, zowel via de WPR als via de (internationale) beroepscode als vorm van 
zelfregulering, hetgeen als zodanig al als aanvulling op het wettelijk regime is te zien. 

Hoewel bij toepassing van genoemd onderscheidend kenmerk de gedragscodes voor het 
overgrote deel als concretiserend zijn aan te merken, blijken hierin tevens aanvullende 
voorzieningen te zijn opgenomen. Dit geldt met name voor de klacht-/geschillenfunctie. Hierin 
wordt door de goedgekeurde gedragscodes vrijwel algemeen voorzien, of als zelfstandige regeling, 
danwel aanhakend bij of verwijzend naar bestaande voorzieningen. Zie echter ook de opneming 
van specifieke arrangementen, bijvoorbeeld de blokkeringsvoorzieningen in de DMIN-
gedragscode en de aanvullende kwaliteits- en onderzoekseisen in de gedragscode van de 
handelsinformatiebureaus (NVH). Een ander voorbeeld betreft de uitbreiding van het WPR-
regime tot niet-systematisch aangelegde handmatige gegevensbestanden (OAWS, Nefarma). 
Daarnaast zijn via het instrument van de gedragscode als aanvullende voorziening belangrijke, in 
een andere context vastgestelde regelingen in WPR-verband geïncorporeerd. Zie de opneming 
van de beveiligingschecklist in de COSSO-code en de incorporatie van de EEG-Guidelines for 
Good Clinical Practice for Trials and Medical Products in de gedragscode van Nefarma. 
Opmerkelijk is dat de tot op heden goedgekeurde gedragscodes niet voorzien in normering van 
nieuwe informatieprodukten, -diensten en/of werkwijzen. 

Ik kom nu aan het tweede hiervoor gesignaleerde punt: de vraag welke eisen de Registratiekamer 
kan stellen inzake de opneming van de wet aanvullende voorzieningen, als voorwaarde voor de 
afgifte van een goedkeuringsverklaring. Kort samengevat komt het goedkeuringsbeleid van de 
Registratiekamer neer op de volgende uitgangspunten. De gedragscode (en de eventuele 
toelichting) moet(en) verenigbaar zijn met de wet en de uitvoeringsvoorschriften (conformiteit). 
De gedragscode moet uit normatief oogpunt bovendien in vergelijking met het vigerende WPR-
regime van meerwaarde zijn (substantialiteit). Deze meerwaarde kan worden gevonden in een 
precisering van wettelijke bepalingen, in de opneming van aanvullende voorzieningen of in een 
combinatie van beide. Het ziet er naar uit, dat de Kamer haar beleid op dit punt recent heeft 

                                                      
898 Vgl. de thans in gang zijnde processen van schaalvergroting en samenwerking/integratie van sectorale 
samenwerkingsverbanden. Zie in het bijzonder de fusie per 1 januari 1995 van sectororganisaties op het 
terrein van direct marketing, postorderen en sales promotion. Afgezien van efficiency-overwegingen vormt 
ook de versterking van de internationale dimensie van de bedrijfsactiviteiten hiertoe een belangrijke factor. 
Vgl. ook de kosten van een professionele organisatie en de gevoelde noodzaak van een eigen lobby-
organisatie in Brussel. 
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bijgesteld in die zin, dat de combinatie van een concretisering van WPR-verplichtingen en het 
opnemen van aanvullende voorzieningen in een gedragscode noodzakelijk wordt geacht, om voor 
goedkeuring in aanmerking te komen899. Het zal duidelijk zijn, dat met name de eis van opneming 
van verplichtende voorzieningen, in aanvulling op de wet, een potentiële bron van spanning is.  

Het substantialiteitscriterium impliceert, dat niet kan worden volstaan met een letterlijke of 
globaal geparafraseerde herhaling van de bepalingen in de wet (papegaaibepalingen). De 
gedragscode moet immers iets extra’s te bieden hebben wil deze van het goedkeuringspredikaat 
kunnen worden voorzien. De Registratiekamer stelt derhalve de eis dat de gedragscode een 
normatieve functie moet hebben; een loutere voorlichtingsfunctie is niet voldoende. Hoever dit 
vereiste gaat is een kwestie van mogelijkheden en beleid, normatief begrensd door de 
gebondenheid van de Registratiekamer als bestuursorgaan aan de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Zie met name het verbod op détournement de pouvoir en het 
evenredigheidsbeginsel in de artt. 3:3 en 3:4 Awb. Hieruit volgt, dat de Kamer bij voorlegging van 
een uitvoeringsregeling met een voldoende mate van substantialiteit van de sectororganisatie geen 
aanvullende voorzieningen mag verlangen. Blijkt een dergelijke concretiserende regeling niet of 
slechts zeer beperkt mogelijk, dan kan de opneming van aanvullende voorzieningen geïndiceerd 
zijn.  

Zoals hiervoor al aangegeven is de WPR-gedragscode tevens gedacht als instrument om de 
privacy-dimensie van nieuwe produkten, diensten en/of werkwijzen te regelen900. Te denken valt 
aan de effecten van klantenkaarten en elektronisch betalingsverkeer (personalisering van 
bestedingsgedrag), de ontwikkeling en het gebruik van postcodesegmentatiesystemen en de 
introductie van nieuwe informatieprodukten op basis van openbare registers (handelsregister, 
kadaster) of andere openbare bronnen (Telecom/telefoonboek). De praktijk is echter 
weerbarstiger gebleken dan bij de behandeling van de wet werd aangenomen. 

Zelfregulering bij nieuwe produkten, diensten en/of werkwijzen raakt dieper, dan ter uitvoering 
van de WPR het geval is, immers heeft nog sterker het karakter van onverplichte zelfbinding901. 
Complicerend werkt voorts, dat een aantal van deze nieuwe vraagstukken sectoroverstijgend/-
doorsnijdend is. Wie moet dan het voortouw nemen als sectororganisatie? Sterker, is er wel een 
sectororganisatie die zich een dergelijk belang kan aantrekken? 

Een belemmerende factor is voorts, dat de privacy-dimensie bij nieuwe produkten en diensten 
dikwijls slechts een element is in een meeromvattende regeling902. Soms is het algemene 
consumentenperspectief zodanig overheersend, dat het proces van zelfregulering in een breder 
kader plaatsvindt. In die gevallen ligt het voor de hand dat produkten van zelfregulering worden 

                                                      
899 Anders dan door Van Casteren en Ippel, a.w. p. 12 wordt gesuggereerd, is derhalve met betrekking tot 
de bestaande gedragscodes niet door de Registratiekamer de eis gesteld, dat gedragscodes aanvullende 
voorzieningen moeten bevatten ten aanzien van de WPR. Vgl. de betreffende passage: “Tevens is het 
noodzakelijk dat de gedragscode aanvullende voorzieningen bevat ten aanzien van de WPR. Daarbij kan 
gedacht worden aan voorzieningen die de WPR niet kent, zoals de regeling van een zelfstandige 
klachtvoorziening. Daarnaast kan gedacht worden aan de regeling van onderwerpen met het oog op de 
ontwikkeling van nieuwe produkten en diensten die privacy-perikelen kunnen opleveren. Ook hier gaat het 
weer om datgene wat, gelet op het karakter van de betrokken sector, in een privacy-gedragscode vooral aan 
de orde dient te komen” (p. 12, eerste kolom). Het beleid is hierin als volgt geformuleerd: “Het beleid van 
de Registratiekamer is erop gericht dat de eerste twee genoemde punten van meerwaarde (uitwerking en 
aanvulling, schr.) in iedere gedragscode voorkomen. Dat zijn de noodzakelijke ingrediënten voor een code. 
Afhankelijk van de omstandigheden kan de onderlinge verhouding ervan verschillen” (p. 12, tweede 
kolom). 
900 Zie Stcrt. 1990, 232. Zie voorts Van Casteren en Ippel, a.w. p. 12 en Overkleeft-Verburg, a.w. p. 9. 
901 De gebleken weerstand tegen “onverplichte” zelfregulering strookt met de ervaringen in het pré-WPR 
tijdperk. Hoewel vaak anders wordt aangenomen, was het aantal op vrijwillige basis in de commerciële 
sector gerealiseerde privacyreglementen beperkt. 
902 Zie de Gedragscode Videotextaanbieders van de Nederlandse Vereniging van Informatiediensten-
aanbieders (NVI), Computerrecht 1992, nr. 2 p. 64/65. 
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afgestemd met de consumentenorganisaties. Van die zijde zal ook veelal druk worden 
uitgeoefend om tot (meerzijdige) zelfregulering te komen. Met name de Consumentenbond 
rekent echter privacy-bescherming als zodanig niet tot haar primaire taak, zodat de opneming van 
specifieke privacy-voorzieningen bij de regulering van nieuwe produkten en diensten in het 
verleden veelal achterwege is gebleven. De Voorwaarden gebruik geld- en betaalautomaten (1989) 
van de NVB vormen hiervan een voorbeeld. Het is echter mogelijk dat op dat punt inmiddels een 
kentering is opgetreden, althans voor zover het consumentenbelang expliciet in het geding is903. 
Wordt een nieuwe gedragscode echter wel voorzien van enkele complementaire privacy-
bepalingen, zoals bij de code Telemarketing van het DMIN het geval was, dan ligt het niet zonder 
meer voor de hand dat de Registratiekamer ex art. 15 WPR om goedkeuring wordt gevraagd. Het 
privacy-aspect zal dan immers veelal slechts een element zijn in een bredere vorm van 
zelfregulering. In die zin is er sprake van een glazen muur tussen twee werelden, elk voorzien van 
eigen instituties en spelregels: privacybescherming gerelateerd aan de WPR onder toezicht van de 
Registratiekamer en consumentenbescherming via zelfregulering in de marktsector. 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de gedragscode ex art. 15 WPR in 
de uitvoeringspraktijk minder geëigend lijkt als regelingsinstrument inzake nieuwe 
informatieprodukten, -diensten en/of werkwijzen, althans tot op heden daartoe niet is gebruikt. 
Aannemelijk is dat dit regelingsinstrument eerst en (vrijwel) uitsluitend voor dit doel zal worden 
gebruikt, indien de privacy-gedragscode instrumenteel kan zijn aan sectoroverstijgende belangen, 
met name de bevordering van de maatschappelijke acceptatie van nieuwe produkten en diensten. 
Het eerder in dit hoofdstuk besproken initiatief van het Nationaal Chipcard Platform tot de 
opstelling van privacy-gedragsregels inzake uitgifte en dienstverlening op basis van chipcards, is 
van deze benadering een voorbeeld. 

7.8 Betrokkenheid van belanghebbenden 
De mogelijkheid tot beïnvloeding van de inhoud van de gedragscode en de besluitvorming van de 
Registratiekamer door of vanwege (potentieel) geregistreerden, loopt in de wet over twee sporen: 
(a) verplicht/genoegzaam overleg van sectororganisatie(s) en organisatie(s) van belanghebbenden 
in de voorbereidingsfase van de gedragscode als ontvankelijkheidseis inzake de 
goedkeuringsprocedure (art. 15, tweede lid) en (b) de verplichte, voor ieder toegankelijke, 
schriftelijke inspraakprocedure van de Registratiekamer, voorafgaande aan de besluitvorming 
inzake de gevraagde goedkeuring (art. 15, derde lid). Beide verplichtingen zijn aan te merken als 
vorm van preventieve rechtsbescherming. 

Anders dan uit de voorgeschreven betrokkenheid van een belangenorganisatie in de 
voorbereidingsfase kan worden afgeleid, dwingt de wet echter niet tot meerzijdige zelfregulering. 
De eis van genoegzaam overleg impliceert immers niet de noodzaak van voorafgaande 
instemming van organisatie(s) van belanghebbenden. De memorie van antwoord is op dit punt 
helder: “De voorbereiding van de code dient “in genoegzaam overleg” te geschieden. Dit is 
minder vrijblijvend dan “na” overleg voorbereid of vastgesteld. Het duidt er op dat er sprake 
moet zijn van reële betrokkenheid van belanghebbenden. Dit laat onverlet dat de organisatie of 
de organisaties die de code vaststellen, in hun uiteindelijke besluitvorming zelfstandig een code 
kunnen vaststellen. De belanghebbenden hebben geen vetorecht” (p. 54). 

Tot voor kort is nog bij elke, aan de Registratiekamer ter goedkeuring voorgelegde, gedragscode 
één of meer belangenorganisatie(s) van geregistreerden in de vorm van genoegzaam overleg 
betrokken geweest. Wel hebben zich op dit punt de nodige problemen voorgedaan. 

Werd bij de wetsbehandeling uitgegaan van de bereidheid tot participatie in het 
zelfreguleringsproces van een breed palet aan maatschappelijke organisaties, in het bijzonder van 
consumentenorganisaties, ouderverenigingen, patiëntenverenigingen en vakbonden (MvA, p. 55), 
in de praktijk bleek dit uitgangspunt niet reëel. Het was vooral de voormalige Stichting 
Waakzaamheid Persoonsregistratie die als overlegpartner optrad. Van de negen tot op heden 
goedgekeurde gedragscodes zijn er zes gerealiseerd met medewerking van de SWP (COSSO, 
                                                      
903 Vgl. de participatie van de Consumentenbond in de Stichting Nationaal Chipcard Platform. 
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VOI, VMO/NVvM, DMIN, Postorderbond en NVH), is er één ondersteund door een vakbond 
(OAWS), één tot stand gekomen met betrokkenheid van een patiëntenplatform (Nefarma)904 en 
waren bij een tweetal gedragscodes organisaties van beroepsbeoefenaren betrokken (Nefarma en 
Fidin). 

Betrekken we bij dit overzicht de thans nog bij de Registratiekamer in behandeling zijnde en 
materieel geweigerde gedragscodes, dan is het beeld als volgt. Drie gedragscodes zijn ondersteund 
door de SWP (banken, verzekeraars en NOTU), terwijl de vakbonden bij één gedragscode zijn 
betrokken (ABU). De SWP heeft zich derhalve aan 9 van de 13 aan de Registratiekamer ter 
goedkeuring voorgelegde privacy-gedragscodes gecommitteerd, zij het beperkt in de vorm van 
een verklaring van genoegzaam overleg. In drie gevallen is betrokkenheid van belanghebbenden 
bij de zelfregulering gebaseerd op actieve participatie van een vakbond (OAWS, Bond KBO en 
ABU), terwijl het patiëntenplatform in combinatie met de beroepsverenigingen van artsen en 
apothekers (KNMG en KNMP) en de beroepsorganisatie voor dierenartsen (KNMD), ieder voor 
één gedragscode tekenden. 

Slechts in één geval (Nefarma) waren meer organisaties van belanghebbenden bij de 
voorbereiding van de gedragscode betrokken. Bij alle andere regelingen ging het slechts om één 
organisatie. De overwegende participatie van de SWP illustreert voorts, dat de vraag welk 
rechtstreeks belang belanghebbenden als zodanig kwalificeert en derhalve hun organisaties tot 
participatie in het zelfreguleringsproces legitimeert (art. 15, tweede lid WPR jo. art. 1:2 Awb), in 
de uitvoeringspraktijk veelal is beperkt tot de behartiging van een deelbelang bij de 
informatievoorziening in kwestie: het privacybelang van (potentieel) geregistreerden905. 

Inmiddels lijkt de Registratiekamer bij de behandeling van de gedragscode 
Gezondheidsonderzoek van de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen een 
andere weg te zijn ingeslagen. In het ontvankelijkheidsbesluit van 24 april 1995 wordt niet meer 
expliciet getoetst op de participatie van (een) belangenorganisatie(s) van geregistreerden906. 
Vastgesteld wordt, dat de gedragscode tevens is besproken in de Nationale Raad voor de 
Volksgezondheid, waarin zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties (NP/CF) 
zijn vertegenwoordigd. In algemene zin wordt geconstateerd, dat aan de eisen van 
representativiteit en zorgvuldige voorbereiding is voldaan. 

In afwijking van wat bij de wetsbehandeling werd verwacht, hebben de consumentenorganisaties 
(Consumentenbond en het voormalige Konsumenten Kontakt) niet rechtstreeks willen 
participeren in het zelfreguleringsproces op basis van de WPR. Ontvangen verzoeken daartoe, 
onder meer van de VOI, werden echter doorgezonden naar de SWP. Wel was sprake van 
samenwerking met de SWP, in de vorm van een procedure van interne consultatie. Voor zover 
de SWP betrokken was bij de voorbereiding van een gedragscode met een duidelijk 
consumentenperspectief, heeft de SWP voorafgaand aan de afgifte van een verklaring van 
genoegzaam overleg, ruggespraak gehouden met de Commissie zelfregulering van de 

                                                      
904 Zie ook de beleidsbrief Patiënten/consumentenbeleid in de zorgsector van de minister en de 
staatssecretaris van VWS, TK. 1994-1995, 22702, m.b.t. de versterking van de patiënten/consumenten als 
collectief. 
905 Naar aanleiding van een eerdere versie van deze tekst schreef Jan Holvast mij het volgende: “In artikel 
15 wordt gesproken van organisaties van belanghebbenden en dat kunnen in onze ogen geen andere zijn 
dan organisaties die het privacybelang behartigen. Het gaat immers om de nadere inkleuring van een wet 
die ten onrechte wel als privacywet wordt omschreven. Er kan daarom geen sprake zijn van deelbelang. 
Privacy is het hoofdbelang en de andere zijn afgeleide belangen. (...) Dat neemt overigens niet weg dat bij 
tal van gelegenheden het privacybelang werd afgewogen tegen andere belangen, zoals het wetenschappelijk 
onderzoek” (fax van 29 november 1994). Vgl. de bespreking van de Gedragscode gezondheidsonderzoek 
door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid. Uit zijn reactie van 9 februari aan de Raad voor de 
Volksgezondheid blijkt, dat het privacy-element onderdeel van een totaalbenadering uitmaakt, waarin het 
volksgezondheidsbelang eveneens is verdisconteerd. 
906 Brief van 24 april 1995 aan de Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen, dossiernr. 
93G003. 
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consumentenorganisaties907. In die zin heeft een onderlinge taakverdeling plaatsgevonden tussen 
consumentenorganisaties, na opheffing van Konsumenten Kontakt alleen de Consumentenbond, 
en SWP. De sectororganisaties waren van deze afspraak ook op de hoogte. Hoewel met name de 
Consumentenbond zich geen enkele maal extern heeft gecommitteerd aan een WPR-
gedragscode, zijn de sectororganisaties er min of meer van uitgegaan, dat gezien de bestaande 
afspraken, met de instemming van de SWP, tevens de instemming van de Consumentenbond was 
verkregen. 

In gevallen dat een belangenorganisatie wel wilde participeren, kon er niettemin sprake van 
terughoudendheid, samenhangend met de aarzeling om zich te binden, mede veroorzaakt door 
relatieve onbekendheid met de juridische finesses van de privacy-problematiek. 

Omdat de consumentenorganisaties betrokkenheid weigerden, kreeg de SWP een zekere 
monopoliepositie als professionele privacy-belangenbehartiger. Om die reden werd de wettelijke 
inspraakverplichting door sommige sectororganisaties als “gedwongen winkelnering” uitgelegd. 
De meermalen in contacten met de Registratiekamer blijkende weerstand tegen deze 
inspraakverplichting werd onder meer gemotiveerd met het gebrek aan representativiteit van de 
SWP, een stichting met een sterk coöptatiekarakter, zonder georganiseerde achterban. Dit 
probleem heeft in het bijzonder bij de gedragscode van de VOI gespeeld. De VOI-gedragscode, 
met name de inleiding tot de eigenlijke regeling, draagt hiervan nog de sporen. De 
beschikbaarheid van een “natuurlijke” gesprekspartner kon echter weer andere problemen 
opleveren. Zo is het voorgekomen, dat een sectororganisatie er (aanvankelijk) vanwege de 
inspraakverplichting vanaf zag om een goedkeuringsverklaring te vragen, omdat men vreesde 
aldus de gesprekspartner in de gelegenheid te stellen om via de ingang van de gedragscode alsnog 
bestaande arrangementen open te breken. 

In marktsectoren waarin het consumentenbelang direct in het geding is908, lagen de verhoudingen 
echter anders. In deze kringen was de min of meer verplichte participatie van de SWP geen reden 
om bezwaar tegen de wettelijke regeling te maken. Integendeel, de SWP werd hier als 
gespecialiseerde consumentenorganisatie opgenomen in het reguliere overlegcircuit en als zodanig 
ook op (commerciële) waarde geschat en ondersteund. 

De wettelijke eis tot participatie van belangenorganisaties heeft, naast beschikbaarheid en 
aanvaardbaarheid, nog een ander knelpunt opgeleverd: de vraag wie de inspraak betaalt. Deze 
kwestie is in de praktijk vooral toegespitst op de inbreng van de SWP. Deze organisatie werd, 
ondanks dringende verzoeken daartoe, niet door het ministerie van Justitie gesubsidieerd909. 
Evenmin beschikte de SWP over voldoende vaste inkomsten uit andere bron om haar inbreng in 
het zelfreguleringsproces te kunnen bekostigen. Om die reden heeft de SWP haar participatie in 
de voorbereiding van een gedragscode veelal als vorm van commerciële dienstverlening bij de 
betreffende sectororganisatie in rekening gebracht. Hiervan werd afgezien als de sectororganisatie 
over onvoldoende middelen beschikte, zoals met de VOI het geval was. Het kon niet anders dan 
dat het gebrek aan financiële onafhankelijkheid van de SWP de onderlinge betrekkingen verder 
compliceerde. 

Wat de ontvankelijkheidseis betreft heeft de Registratiekamer zich steeds beperkt tot een formele 
toetsing, toegespitst op de vraag of tijdens de voorbereidingsfase feitelijk en behoorlijk overleg 
                                                      
907 Naar ik van Jan Holvast heb begrepen was de terugkoppeling naar de Commissie zelfregulering geen 
formaliteit, maar vond in dit gremium een inhoudelijke beoordeling van de gedragscode plaats. 
908 Vgl. de corresponderende kwetsbaarheid voor negatieve beeldvorming in de publieke opinie. 
909 Wel heeft de SWP c.q. het daarmee nauw gelieerde Centrum voor Privacyonderzoek in het kader van de 
bevordering van zelfregulering, project-subsidies van het ministerie van Economische Zaken ontvangen 
ten behoeve van specifieke voorlichtings- en onderzoeksprojecten (onder meer ter mede-financiering van 
de Privacy Gids en de Handleiding). Vgl. de jarenlange ruime subsidiëring van de consumentenorganisaties 
door het ministerie van EZ in verband met hun participatie in het zelfreguleringsproces in verband met de 
ontwikkeling van het consumentenrecht. Zie echter de herijking van het consumentenbeleid, met name van 
de verantwoordelijkheden van het publieke en het private domein, brief van de staatssecretaris van EZ van 
25 april 1995, TK 1994-1995, 23162, nr. 3. 
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met een belangenorganisatie had plaatsgevonden. Daarbij werd betrokkenheid van de SWP in alle 
gevallen als toereikend geaccepteerd910. Aanvankelijk werd daarbij afgegaan op de mededelingen 
van de sectororganisatie. Toen tijdens de behandeling van de Nefarma-gedragscode problemen 
ontstonden over de door Nefarma gestelde voorafgaande instemming van de LP/CP, is de 
Registratiekamer nadien een schriftelijke verklaring van instemming gaan verlangen, als 
voorwaarde tot het in behandeling nemen van een goedkeuringsverzoek. 

Over de invloed van de hiervoor genoemde belangenorganisaties op de inhoud van de 
uiteindelijke gedragscodes, kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan. Vaststaat dat de 
betrokkenheid van de SWP in enkele gevallen ver ging. Zo bleek in het vorige hoofdstuk, dat de 
SWP belangrijke delen van de toelichting op de gedragscodes van banken en verzekeraars heeft 
geschreven. De SWP nam daarbij het actie-model tot uitgangspunt, aansluitend op de functie van 
de gedragscode als vorm van autonome zelfregulering in het pré WPR-tijdperk. 

De als zodanig waardevolle inbreng van de SWP had primair betrekking op de beoogde 
activerende werking van de gedragscode, met name op het inzichtelijk en begrijpelijk maken van 
de geldende regelgeving voor geregistreerden en medewerkers van de sectorale ledenorganisaties. 
De omzetting van de WPR c.a. in voor ieder begrijpelijke en op de werkvloer hanteerbare 
zelfregulering (voorlichtingsfunctie), stond derhalve bij de SWP voorop. Een tweede invalshoek 
betrof de realisering van een op zelfregulering gebaseerde privacy-infrastructuur, met name door 
opneming van sectorale klachtregelingen. Hiertoe werd tevens de platformfunctie van de 
gedragscode gerekend, als (permanente) basis van overleg met de betreffende sectororganisatie 
(actiemodel). De sectoraal georganiseerde behartiging van het privacy-belang van geregistreerden 
stond derhalve voorop. Deze opstelling betekende, dat het juridisch perspectief, de vraag of de 
gedragscode, als uitvoeringsregeling en schakel in de regelingsketen van de WPR, voldoende 
spoorde met het begrippenkader en de materiële bepalingen hierin en ook overigens strookte met 
andere onderdelen van het recht, slechts marginaal aan bod kwam. 

Bij het voorgaande moet nog worden opgemerkt, dat de formele binding van de SWP aan de 
gedragscodes waaraan werd meegewerkt, bewust werd beperkt tot het afgeven van een verklaring 
van genoegzaam overleg911. In die zin behield de SWP zich haar positie voor, onder toedelen van 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gedragscode aan de sectororganisatie. In formele 
zin resulteerde de participatie van de SWP in het voorbereidingsproces dan ook niet in 
meerzijdige zelfregulering. Materieel kan echter wel degelijk van een akkoord tussen 
sectororganisatie en SWP worden gesproken. Deze verklaring werd immers pas afgegeven nadat 
tussen partijen overeenstemming over het regelingsniveau was bereikt. In die zin is het door 
Holvast en Ketelaar gemaakte onderscheid tussen “consensus” en “genoegzaam overleg” op 
basis van een compromis, weinig overtuigend912. 

Anders dan wel wordt aangenomen, biedt een verplichte participatie van vertegenwoordigers van 
belanghebbenden in de voorbereiding van een gedragscode als zodanig geen garantie voor een 
optimale belangenafweging. In de eerste plaats omdat niet alle bij de opslag en verwerking van 

                                                      
910 Dit was niet steeds vanzelfsprekend. Zo heeft de NVH (handelsinformatiebureaus) gepoogd de RCO, 
het samenwerkingsverband van werkgeversorganisaties, te interesseren in participatie in haar 
zelfregulerings-activiteiten. Handelsinformatie is immers een onderdeel van/voorwaarde tot een goed 
verlopend handelsverkeer, waarbij de “business to business”-relaties sterk overheersen. De RCO heeft 
echter betrokkenheid geweigerd. De NVH is toen teruggevallen op SWP, resulterend in een instemming 
van deze organisatie met de voorgelegde gedragscode. Het is echter zeer de vraag of de SWP in deze 
primair zakelijke context wel als organisatie van belanghebbenden kon worden aangemerkt. Er was echter 
geen alternatief. Ook nadien is gebleken dat de RCO terughoudend is op dit punt. Zie de behandeling van 
de NVH-gedragscode in het vorige hoofdstuk. 
911 Voor zover ik heb kunnen nagaan, is dit ook de opstelling van andere, in het voorbereidingsproces 
participerende belangenorganisaties geweest. 
912 Vgl. J. Holvast en R. Ketelaar, a.w. p. 18. Dit dilemma is niet nieuw, immers identiek aan de 
aarzelingen/terughoudendheid van consumentenorganisaties om zich op voorhand te binden aan 
zelfregulering in de consumentensector vanwege vrees voor verlies aan speelruimte. 
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persoonsgegevens in het geding zijnde belangen op een adequaat maatschappelijk niveau zijn 
georganiseerd. In de uitvoeringspraktijk kreeg de SWP om die reden een complementaire functie. 
Een tweede kwestie betreft de kwaliteit van het aldus georganiseerde besluitvormingsproces. 
Zowel sectororganisatie als belangenorganisatie staan elk voor een deelbelang. Wat de 
geregistreerden betreft is hun belang in de WPR-uitvoeringspraktijk zelfs in belangrijke mate 
verengd tot het privacybelang, een aspect-belang, dat onder omstandigheden zelfs contrair kan 
zijn aan andere in het geding zijnde belangen van betrokkenen913. Het is voorts de vraag of in een 
dergelijke convenantsstructuur voldoende rekening wordt gehouden met de belangen van 
derden-belanghebbenden en meer in abstracto: aspecten van algemeen belang914. Integrale 
belangenafweging, ook op wat langere termijn, is derhalve niet zonder meer verzekerd. 
Overheidsbemoeienis blijft om die reden geboden, met name bij zelfregulering met een 
waarborgfunctie. In de WPR heeft deze (compenserende) overheidsbemoeienis de vorm 
aangenomen van preventief en repressief toezicht van de Registratiekamer. 

De door de wet voorgeschreven “driehoeksrelatie” van sectororganisatie, belangenorganisatie en 
Registratiekamer, bleek in de praktijk de oorzaak van nogal wat strubbelingen. Vooral de SWP 
kwam in de knel. De oorzaak hiervan kan worden teruggevoerd op de lineaire schakeling van de 
verschillende fasen in het proces van zelfregulering. Zoals gedefinieerd in de WPR, zijn hierin een 
drietal beslissingstrajecten te onderscheiden. De eerste heeft betrekking op de interne 
besluitvorming binnen de sectororganisatie zelf: de opstelling van een krachtens verenigingsrecht 
veelal verplichtende regeling, in wisselwerking tussen bestuur/bureau en de leden/achterban915. 
De tweede onderhandelingsronde kent de sectororganisatie en de belangenorganisatie als 
deelnemers, respectievelijk als behartiger van het sector-/ledenbelang en het belang van 
geregistreerden. Op het moment dat de Registratiekamer met de gedragscode te maken krijgt, 
hebben zowel het branchebestuur, de ledenvergadering als de privacy-belangenorganisatie zich 
reeds expliciet aan de dan ter goedkeuring aangeboden gedragscode gecommitteerd. 

Op dit punt aangekomen, is de gedragscode aan te merken als vorm van materiële 
wilsovereenstemming tussen “marktpartijen”, binnen de randvoorwaarden van de WPR. 
Betrokkenen kunnen het hierbij laten. Goedkeuring van de Registratiekamer is immers geen 
voorwaarde om een gedragscode te kunnen effectueren. Wordt dit echter wel gedaan, dan is de 
vraag wat de rol van de Registratiekamer moet zijn. Is dat de hantering van het 
goedkeuringsstempel op basis van (uiterst) marginale toetsing, nu partijen elkaar op een bepaalde 
regeling hebben weten te vinden? Of heeft de Registratiekamer, eenmaal om goedkeuring 
gevraagd, een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de inhoud en de regelingskwaliteit van een 
gedragscode als uitvoeringsregeling van de WPR, doorwerkend in de aard en intensiteit van haar 
beoordeling? Hiervoor bleek, dat de opvattingen hieromtrent verdeeld zijn. Zoals nader zal 
                                                      
913 Hiervan het volgende voorbeeld. Een van de onbetwiste onderdelen van het privacyrecht is, dat 
bewaartermijnen zo kort mogelijk dienen te zijn. De druk om gegevensbestanden regelmatig te schonen is 
derhalve groot. Dat gegevens slechts korte tijd blijven geregistreerd, kan onder omstandigheden echter ook 
in het nadeel van de geregistreerde uitwerken. Zo wordt er blijkbaar niet aan gedacht, dat het vernietigen 
van hulpverleningsdossiers voor betrokkenen die via een dergelijk dossier hun levensloop willen 
reconstrueren, onder omstandigheden traumatisch kan uitwerken, immers wordt opgevat als het 
doelbewust uitwissen van hun persoonlijke levensgeschiedenis. Vgl. ook het vernietigen van 
adoptiedossiers e.d. 
914 Vgl. het “dichttimmeren” van gebruiksregimes tegen secundair gebruik voor wetenschappelijk 
onderzoek e.d. Zie ook hoofdstuk 15. Zie met name ook het pleidooi van Teulings voor prevalerende 
openbaarheid/transparantie in arbeidsverhoudingen, met name als instrument om trends te kunnen 
signaleren, tijdens het door de Registratiekamer georganiseerde seminar over 
personeelsinformatiesystemen. Zie het Rapport Personeelsinformatiesystemen, a.w. pp. 45/46 en 48. 
915 Ook deze besluitvorming is niet steeds spanningsvrij. In zijn voordracht voor de buitengewone 
algemene ledenvergadering van het DMIN op 11 januari 1990 wees Slagter daar al op: “In de eerste plaats 
kan het feit, dat de organisatie, hier het DMIN, iets doet wat ook de overheid had kunnen doen, leiden tot 
een zekere vervreemding tussen bestuur en leden: in het ergste geval kan dit leiden tot de vraag: is het 
bestuur nu onze medestander of onze tegenstander? Waarom stelt het bestuur voor om ons te beknotten in 
onze vrijheden?” 



 

G.Overkleeft-Verburg 243 www.overkleeft-verburg.nl 

worden besproken, heeft de Kamer geopteerd voor een beleid van integrale toetsing van de 
gedragscode, zowel op aspecten van recht- als doelmatigheid. 

Het effect is echter, dat het vragen van goedkeuring op een gedragscode een nieuwe 
onderhandelingsronde impliceert, nu met de sectororganisatie en de Registratiekamer als 
participanten. Als regel loopt deze uit op hernieuwde besluitvorming binnen de sector. Soms is 
de in het overleg met de Registratiekamer herziene regeling opnieuw aan de belangenorganisatie 
voorgelegd, maar dat is geen vanzelfsprekendheid gebleken. 

De ervaring tot op heden leert, dat de wetgever met de in art. 15 WPR voorgeschreven 
voorbereidings- en goedkeuringsprocedure in de praktijk veeleer een conflict- dan een harmonie-
model heeft geïntroduceerd. De in deze procedureregeling ingebouwde spanning heeft vooral 
betrekking op de rol en inbreng van de organisatie van belanghebbenden. Afgezien van de 
toetsing op kwaliteits- en (strikte) rechtmatigheidsaspecten, is de kern van de beoordeling door de 
Kamer het discretionaire element, met name de vraag hoe de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van geregistreerden behoort door te werken in de gedragscode. Dat is echter tevens 
de inbreng van de belangenorganisatie in het zelfreguleringsproces. Op dit punt wringt het 
derhalve, met name in relatie tot de SWP. De Registratiekamer doet, zo was het verwijt, het werk 
van met name de SWP nog eens over. Dat door de Kamer tijdens de goedkeuringsprocedure 
aanpassingen van de gedragscode worden verlangd, als voorwaarde voor een 
goedkeuringsverklaring, werd dan snel opgevat als een verklaring van tekortschieten van de 
privacy-belangenorganisatie. In een latere fase spitste de kritiek van de SWP zich in het bijzonder 
toe op het verwijt, dat het beleid van de Registratiekamer onvoldoende zou zijn geëxpliciteerd, 
zodat hierop niet of onvoldoende kon worden geanticipeerd916. 

Had tijdens de voorbereidingsfase, voorafgaande aan enig ander contact, reeds (uitgebreid) 
overleg tussen sectororganisatie en de Registratiekamer plaatsgevonden, dan was de positie van 
de belangenorganisatie onder omstandigheden nog problematischer. Het alsnog door de 
sectororganisatie van de belangenorganisatie gevraagde overleg kon dan het karakter van een 
“verplicht nummer” aannemen, hetgeen een reële participatie van de zijde van de SWP 
blokkeerde. Het andere uiterste was dat, zoals veelvuldig in de marktsector gebeurde, sector- en 
belangenorganisatie zich als een gesloten blok tegenover de Registratiekamer opstelden, waarbij 
de sectororganisatie zich onder verwijzing naar het element van partij-autonomie in de 
zelfregulering, uitdrukkelijk liet voorstaan op de verkregen instemming van de SWP917. Ook dat 
was een minder gelukkige situatie, immers leidde ertoe dat SWP en Registratiekamer min of meer 
tegenover elkaar kwamen te staan, vooral indien de Kamer van mening was, dat de ter 
goedkeuring voorgelegde gedragscode (op onderdelen) de waarborgen van de wet uitholde918. 

                                                      
916 Met name in de eerste jaren van haar bestaan heeft de Registratiekamer periodiek overleg gevoerd met 
de SWP, met name over het goedkeuringsbeleid inzake gedragscodes en de beweegredenen voor specifieke 
beslissingen. In een latere fase zijn deze periodieke contacten echter verwaterd. 
917 Zoals eerder opgemerkt, heeft de SWP zich niet formeel aan een gedragscode willen committeren, maar 
de betrokkenheid beperkt tot het afgeven van een verklaring dat genoegzaam overleg in de zin van art. 15, 
tweede lid, WPR had plaatsgevonden. Ondanks dit overleg behield de gedragscode derhalve (formeel) een 
eenzijdig karakter. Niettemin werd een dergelijke verklaring van de SWP door de branche zelf opgevat als 
materiële instemming van deze organisatie met het bereikte onderhandelingsresultaat. De grens tussen 
beide benaderingen is echter diffuus, de verklaring werd immers pas afgegeven nadat als regel de nodige 
wijzigingen waren aangebracht. Zie ook J. Holvast en R. Ketelaar, a.w. p. 18: “In alle gevallen heeft de 
betrokkenheid van SWP geleid tot een concept-code op basis van een compromis. Als 
consumentenorganisatie heeft de stichting niet op alle punten het onderste uit de kan kunnen en willen 
halen. Een SWP-gedragscode zou veel stringentere privacyregels bevatten ... Dat telkens toch een 
‘verklaring van genoegzaam overleg’ is afgegeven, in overleg met de Consumentenbond en Konsumenten 
Kontact, heeft alles te maken met het verschil tussen ‘consensus’ en ‘genoegzaam overleg’. De uiteindelijke 
verantwoordelijkheid voor de code is daarom ook steeds bij de branche-organisatie gelegd.” 
918 Vgl. de in het vorige hoofdstuk beschreven problemen in enkele sectoren in verband met de 
interpretatie van het wettelijk begrippenkader (banken, verzekeraars). Zie ook het gebruik van periodiek 
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Op basis van de hiervoor genoemde ervaringen kan worden vastgesteld, dat de problemen in de 
uitvoeringspraktijk vooral veroorzaakt zijn doordat de wetgever met de regeling in art. 15 WPR 
een dubbel signaal heeft afgegeven. Met de indirect voorgeschreven participatie van een 
organisatie van belanghebbenden is de verwachting gewekt, dat zelfregulering – evenals dat in het 
pré-WPR-tijdperk het geval was – vooral regelgeving op basis van partij-autonomie zou zijn919. 
Overheidsbemoeienis is hier slechts mee verenigbaar, voorzover partijen er onderling niet 
uitkomen danwel als adviseur aan de zijlijn. Deze indruk is versterkt doordat een organisatie als 
de SWP niet voor haar inbreng in het zelfreguleringsproces werd gesubsidieerd en aldus werd 
gedwongen haar diensten als advieswerk te commercialiseren. 

Door het systeem van de WPR, waarin zelfregulering met name de functie heeft van op 
voorhand geconcretiseerde interpretatie van de wet, en de gedragscodes derhalve vooral fungeren 
als “in medebewind” vastgestelde sectorale uitvoeringsregelingen is, mede door de volledigheid 
van de materiële wettelijke voorschriften, van de gesuggereerde partij-autonomie echter slechts 
beperkt sprake. In een dergelijk stelsel is intensieve overheidsbemoeienis op haar plaats, met 
name indien, zoals bij de WPR het geval is, de wet een onmiskenbare waarborgfunctie heeft. De 
bron van alle frustraties is, dat de wet, met name door de participatieverplichting, autonome 
zelfregulering suggereert en feitelijk slechts ruimte schept voor zelfregulering als gebonden 
uitvoeringsvoorziening. Het is mijns inziens onontkoombaar, dat in een dergelijke setting een in 
de behartiging van het privacybelang gespecialiseerde organisatie als de SWP in de verdrukking 
komt. 

Anders dan in art. 15 WPR het geval is, kent de Data Protection Act 1984 geen verplichte 
participatie van de zijde van belanghebbenden/geregistreerden. Veeleer fungeert de Data 
Protection Registrar (of een ander overheidsorgaan) zelf als countervailing partner. Wel vraagt de 
Registrar in zijn Guidance Note 6 van 1986, aandacht voor inspraak van belanghebbenden. Naar 
blijkt uit de volgende passage, gaat deze stimulans echter nauwelijks verder dan een advies en een 
voornemen: “It would be helpful if representatives of the persons about whom data is held (data 
subjects) were consulted during the drafting of a Code of Practice. The Registrar will, where 
appropriate, seek the views of bodies representing data subjects before commenting on draft 
Codes submitted to him”. Omtrent de daadwerkelijke betrokkenheid van geregistreerden geven 
de bestaande codes of practice geen uitsluitsel. Volledig eenzijdige zelfregulering is echter 
aannemelijk. 

Als gevolg van de hiervoor gesignaleerde knelpunten, in het bijzonder het uitblijven van 
subsidiëring door het ministerie van Justitie en taakopvatting en beleid van de Registratiekamer, 
raakte het aanvankelijke enthousiasme van de SWP voor de figuur van de WPR-gedragscode 
gaandeweg bekoeld. De opgedane ervaringen evaluerende, mede in het licht van een nadere 
prioriteitenstelling binnen deze organisatie, heeft de SWP medio 1992 besloten zich terug te 
trekken als privacy-belangenorganisatie en zich derhalve niet meer beschikbaar te stellen voor 
overleg inzake de voorbereiding van nieuwe gedragscodes. De betrokkenheid bij lopende 
zelfregulerings-projecten werd daarentegen gecontinueerd. In mei 1994 zijn de Stichting 
Waakzaamheid Persoonsregistratie en het daarmee nauw gelieerde Centrum voor 
Privacyonderzoek failliet verklaard en zijn de activiteiten van beide organisaties beëindigd. Een 
opvolger heeft zich nog niet aangediend, zij het dat er wel initiatieven in die richting worden 
genomen920. Komt hier geen verandering in en handhaaft de Consumentenbond haar afhoudende 

                                                                                                                                                        
overleg van Registratiekamer en SWP, met name tot medio 1991, waarin van de zijde van de 
Registratiekamer onder meer haar beleid inzake afzonderlijke gedragscodes werd toegelicht. 
919 Zie hieromtrent onder meer J. Holvast en R. Ketelaar, a.w. pp. 18 en 19 en J.M.A. Berkvens, a.w. p. 27. 
920 Het streven is te komen tot de oprichting van een zelfstandige privacy-consumentenorganisatie met een 
verenigingsstructuur en een breed draagvlak (20 à 30.000 leden). Naar verwachting zal in 1995 met 
overheidssubsidie een haalbaarheidsonderzoek worden gedaan. 
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opstelling921, dan is het mogelijk dat sectororganisaties bij nieuwe gedragscodes of herziening van 
de bestaande, niet adequaat aan hun participatieverplichting kunnen voldoen. 

Wat het algemene inspraak-element in de goedkeuringsprocedure betreft kan nog het volgende 
worden opgemerkt. Concept-gedragscodes worden in het kader van de goedkeuringsprocedure 
door de Registratiekamer in de Staatscourant gepubliceerd met een verzoek om commentaar 
binnen een nader aangegeven periode922. De gepubliceerde tekst hoeft niet de aan de 
Registratiekamer voorgelegde tekst te zijn. Vaak gaat het om een aan de inmiddels gebleken 
kritiek van de Kamer aangepaste versie. Als regel wordt het tijdstip van publikatie in overleg 
vastgesteld en wel voorafgaande aan de definitieve besluitvorming door de Registratiekamer. 
Deze vindt eerst plaats na het verstrijken van de inspraak-termijn, onder verdiscontering van 
eventuele reacties. De respons is echter minimaal. In de meeste gevallen is in het geheel niet 
gereageerd. Een enkele keer is commentaar ontvangen van een niet in het voortraject 
participerende organisatie923. Reacties van geïnteresseerde burgers zijn nog niet bij de Kamer 
binnengekomen. Het gekozen medium: de Staatscourant, is daar zeker debet aan. De 
kostenfactor blijkt er echter aan in de weg te staan om het ontwerp van een gedragscode op 
ruimere schaal te publiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van advertenties in landelijke en 
regionale dagbladen. 

Gezien de met participatie van organisaties van belanghebbenden opgedane ervaringen, is er 
aanleiding om art. 15, tweede lid, WPR te herzien in die zin, dat de verplichting tot betrokkenheid 
van een organisatie van belanghebbenden als ontvankelijkheidseis komt te vervallen. In plaats 
daarvan kan de Registratiekamer worden verplicht om, voorafgaande aan haar besluitvorming, 
daartoe in aanmerking komende organisaties van belanghebbenden uitdrukkelijk in de 
gelegenheid te stellen om hun zienswijze te geven over een ter goedkeuring ingezonden 
gedragscode924. Ook in het systeem van de ontwerp-EG Richtlijn persoonsgegevens is de 
inspraak van betrokkenen gekoppeld aan de nationale autoriteit (art. 28, tweede lid)925. Op deze 
wijze kan tevens de noodzakelijke helderheid worden gecreëerd inzake het karakter van 
zelfregulering uit hoofde van de WPR en de rol van de Registratiekamer daarbij. Dit betekent 
niet, dat organisaties van belanghebbenden hiermede worden uitgesloten van participatie in de 
voorbereiding van een gedragscode. Integendeel. De voorgestelde wetswijziging beoogt maximale 
vrijheid, immers staat er niet aan in de weg, dat de sectororganisatie op eigen initiatief een 
organisatie van belanghebbenden bij de totstandkoming van een gedragscode betrekt. Meerzijdige 
zelfregulering of zelfregulering met een daadwerkelijke betrokkenheid van belangenorganisatie(s) 
in de vorm van genoegzaam overleg blijft dan in principe nog mogelijk. De aan de huidige 

                                                      
921 Er zijn tekenen, dat de Consumentenbond op dit punt voor een actievere opstelling kiest, met name 
indien het gaat om gedragscodes in de marktsector. Zie bijvoorbeeld de participatie van de 
Consumentenbond in het bestuur van de Stichting Nationaal Chipcard Platform. Zie ook het verslag van 
de voordracht van de directeur van deze organisatie tijdens een het Nationaal Chipcard Congres op 11 
oktober 1994 in NRC Handelsblad van die datum. Tot de aan de introductie van chipcards in 
betalingsverkeer en dienstverlening gekoppelde voorwaarden wordt uitdrukkelijk het privacy-aspect 
gerekend. 
922 Recent is van deze pubicatie afgestapt en wordt volstaan met een kort “Verzoek om schriftelijk 
commentaar” in de Staatscourant. De tekst van de gedragscode wordt daarin verkrijgbaar gesteld. Zie als 
illustratie de gedragscode gezondheidsonderzoek, Stcrt. 1995, 82. 
923 Zo heeft de SWP via de inspraak-procedure alsnog commentaar geleverd op de gedragscodes van 
Nefarma en de Bond KBO. 
924 Vgl. de van toepassingverklaring in art. 16, derde lid, WPR van afdeling 3:4 in de Awb betreffende de 
voorbereiding van een advies over een bij AMvB vast te stellen uitvoeringsregeling. 
925 Aan de voorziening dat de nationale autoriteit de gedragscode in het bijzonder toetst op conformiteit 
met de ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde nationale voorschriften, is de volgende bepaling 
toegevoegd: “Desgewenst neemt zij de opmerkingen van de betrokkenen of van hun vertegenwoordigers 
in ontvangst”. Voor de adviesfunctie op communautair niveau van de uit de nationale toezichtsautoriteiten 
samengestelde werkgroep, geldt een vergelijkbare regeling (art. 28, tweede en derde lid). 
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regeling verbonden frustraties in de uitvoeringspraktijk worden echter in dit voorstel opgeheven, 
hetgeen de transparantie van het zelfreguleringsproces naar verwachting zal bevorderen. 

Tevens is het advies om de inspraakprocedure ex art. 15, derde lid, te stroomlijnen via het van 
toepassing verklaren van de betreffende bepalingen in afdeling 3:4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (artt. 3:12 en 3:13). Belanghebbenden moeten op enig moment in de procedure in 
de gelegenheid worden gesteld om hun opvattingen kenbaar te maken inzake de beoogde 
goedkeuring van een gedragscode door de Registratiekamer. Het valt echter niet te verwachten, 
dat het aantal reacties hierdoor zal toenemen. 

7.9 Goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer 
De goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer inzake gedragscodes kan niet worden 
losgezien van haar overige wettelijke taken, met name van haar taken als toezichthouder en 
opsporingsinstantie in de artt. 37, tweede lid, en 50, vierde lid, WPR. Zie in dit verband de 
regeling van haar onderzoeksbevoegdheid in de artikelen 45 en 46 WPR, mede in relatie tot de 
ombuds- en adviestaak (art. 34, derde en vierde lid, WPR) en haar verplichting tot openbare 
rapportage van bevindingen (artt. 37, vijfde lid, jo. 16 tweede lid). Het afgeven van een 
goedkeuringsverklaring inzake een gedragscode is, zoals eerder uiteengezet, voor de Kamer 
tevens een vorm van zelfbinding, met name in relatie tot haar toezichtstaak. Want 
registratiehouders, bewerkers en overige belanghebbenden moeten er op kunnen vertrouwen, dat 
de door de Kamer in verband met een gedragscode ingenomen standpunten, tenzij “overruled” 
door een prevalerend rechterlijk oordeel of derogerende bijzondere omstandigheden, jegens hen 
worden gehonoreerd. 

Er is een directe relatie aanwijsbaar tussen de kwaliteit van de normstelling, met name uit een 
oogpunt van rechtszekerheid en conflictgevoeligheid, en het zich voordoen van 
uitvoeringsproblemen. Het belang van adequate uitvoeringsregelingen, waaronder de privacy-
gedragscode, is des te groter, nu de WPR slechts min of meer globale normen kent926. 

Zoals hiervoor reeds bleek, heeft de Registratiekamer vanuit deze achtergrond, substantiële 
invulling gegeven aan haar toetsingsbevoegdheid ex art. 15 WPR927. Het oordeel van dit 
overheidsorgaan vormt immers de verbindingsschakel van de gedragscode als produkt van 
zelfregulering met het wettelijk systeem. De goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer 
heeft derhalve materiële betekenis als linking pin tussen wet en gedragscode. 

Zoals eerder is toegelicht, valt de besluitvorming van de Registratiekamer in tweeën uiteen. Aan 
de inhoudelijke toetsing van de gedragscode door de Registratiekamer gaat een expliciete 
ontvankelijkheidsbeslissing vooraf. De Kamer mag ingevolge het tweede lid van artikel 15 een 
verzoek om goedkeuring pas in behandeling nemen, indien naar haar oordeel cumulatief aan de 
volgende vier ontvankelijkheidsvereisten is voldaan: 

1. de verzoeker(s) is/zijn representatief voor de betrokken sector; 

2. de betreffende sector is in de code nauwkeurig omschreven; 

3. de code is zorgvuldig voorbereid en 

4. de code is in genoegzaam overleg met organisaties van belanghebbenden voorbereid. 

                                                      
926 Dat deze relatie zich ook bij de privacy-bescherming voordoet, blijkt uit de Britse praktijk. De 
inwerkingtreding van de Direct Marketing Association Code of Practice in 1993 had als direct meetbaar 
positief effect een aanzienlijke vermindering van de bij de Data Registrar ingediende klachten. Deze liepen 
tot vrijwel nihil terug. Zie de volgende passage in het Tenth Report of the Data Protection Registrar, Juni 
1994, London 1994 (HMSO), p. 25: “The result has been that complaints to my Office about direct 
marketing have largely faded away.” 
927 Zie ook G. Overkleeft-Verburg, De Registratiekamer: taken, activiteiten en beleid in J. Holvast e.a., 
Privacybescherming in de particuliere sector, Zwolle 1991, p. 39 e.v. 
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De werking van deze ontvankelijkheidseisen in de uitvoeringspraktijk en het beleid van de 
Registratiekamer zijn hiervoor reeds besproken. Een beslissing hieromtrent wordt de betreffende 
sectororganisatie in beginsel schriftelijk bericht.  

Is de horde van de ontvankelijkheidstoetsing eenmaal genomen, dan volgt de materiële toetsing 
op basis van de volgende, in artikel 15, eerste lid, geformuleerde criteria: 

1. is de gedragscode in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de WPR en 

2. voldoet de voorgelegde regeling aan hieraan redelijkerwijs ter bescherming van de 
geregistreerden te stellen eisen. 

Deze toetsingscriteria moeten worden toegepast in het licht van nationale en internationale 
grondrechten en de daarop betrekking hebbende jurisprudentie, alsmede in het licht van het 
Europees Dataverdrag 1981 en de privacy-aanbevelingen van het Comité van Ministers van de 
Raad van Europa. Nu op 8 december 1994 het gemeenschappelijk standpunt is bepaald inzake de 
ontwerp-Richtlijn persoonsgegevens, werpt deze EG-regeling eveneens haar schaduw vooruit. In 
die zin heeft de Registratiekamer een functie als intermediair tussen nationale en internationale 
rechtsvorming. Daarnaast is de Registratiekamer in haar oordeelsvorming in het bijzonder 
gebonden aan de in de Awb gecodificeerde en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. 
Zie de hoofdstukken 2 en 3 alsmede art. 8:77 Awb. Afhankelijk van de sector in kwestie kan het 
zijn, dat de Registratiekamer tevens bijzondere wetgeving c.a. in haar oordeelsvorming moet 
betrekken, met name indien deze consequenties heeft voor de inrichting van de 
informatievoorziening. 

In mijn optiek is de Registratiekamer derhalve verplicht tot een integrale afweging van alle bij de 
te reguleren informatievoorziening in het geding zijnde belangen, zij het met bijzondere aandacht 
voor een adequate verdiscontering van het privacybelang van (potentieel) geregistreerden (vgl. 
met name de artt. 3:2 en 3:4 Awb)928. 

De goedkeuringsbevoegdheid van de Registratiekamer in art. 15, eerste lid, WPR, voorziet in een 
rechtmatigheids- en een doelmatigheids- of beleidscomponent. De toevoeging van het element 
“naar haar oordeel” in combinatie met het zesde lid, de bepaling dat het oordeel van de Kamer 
de rechter niet bindt, bakent de beslissingsmarge van de Kamer nader af. Zoals reeds eerder 
opgemerkt, is aan de bevoegdheid van de Kamer om een gedragscode al dan niet goed te keuren 
een zekere beleidsvrijheid inherent. Dit echter met de kanttekening, dat haar besluitvorming op 
rechtmatigheidsaspecten is onderworpen aan het oordeel van de rechter en haar discretionaire 
competentie in het bijzonder is begrensd door het gebod van onpartijdigheid, het verbod van 
détournement de pouvoir en de verplichting tot een evenredige belangenafweging, resp. de artt. 
2:4, 3:3 en 3:4 Awb. Art. 15, zevende lid, WPR voorziet in een motiveringsplicht. Als regel maakt 
de redengeving deel uit van de gepubliceerde goedkeuringsverklaring in de Staatscourant. 

De rechtmatigheidstoetsing vormt een belangrijke onderdeel van de beoordeling. In het bijzonder 
wordt gelet op een correct gebruik van het wettelijk begrippenkader. Normconformiteit staat 
voorop. Dezelfde begrippen mogen in een gedragscode derhalve geen andere betekenis krijgen 
dan in de WPR is gedefinieerd. Bovendien wordt kritisch getoetst op het risico van mogelijke 
normconversie929. Voorzover wettelijke bepalingen worden overgenomen, moet dat volledig 
gebeuren en mogen voorzieningen niet uit hun wettelijke context worden gelicht. Wordt de wet 

                                                      
928 In mijn visie heeft de Registratiekamer er derhalve voor te waken (teveel) een single issue orgaan te 
worden, slechts gericht op de behartiging van één enkel belang. Gaat het wel die kant uit, dan zal de roep 
om een “onafhankelijk” scheidsrechter toenemen, immers is de Registratiekamer “partij” geworden in 
plaats van hoeder van een evenwichtige belangenafweging. 
929 Dat dit een reëel gevaar van zelfregulering in de door de WPR bedoelde zin is, is meer dan eens 
gebleken. Het bewust door de betreffende sectororganisatie streven naar feitelijke modificatie van de 
wettelijke regeling, met name om de uitvoeringslasten ervan te beperken, kan hiertoe een motief vormen. 
In die zin kan de gedragscode ook fungeren als strategisch instrument. Het is dan aan de Registratiekamer 
om weerwerk te bieden. Vgl. de in het vorige hoofdstuk beschreven problemen omtrent de concretisering 
van de begrippen houder en persoonsregistratie. Zie ook hoofdstuk 11. 
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c.q. voorzieningen daarin niet “weggedrukt” door de overneming hieruit van bepalingen en een 
vermenging daarvan met regels van zelfregulering?930 Wordt de wet en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen nog als voldoende dwingend ervaren of bestaat het risico dat de wettelijke 
voorzieningen, “vertaald” in zelfregulering aan feitelijke rechtswerking inboeten? En niet in het 
minst: kan de gedragscode tot verwarring bij de geregistreerde inzake diens rechtspositie leiden? 
Dat de interpretatie door de Registratiekamer van wet en uitvoeringsregelingen hier een 
belangrijke rol speelt, is in het vorige hoofdstuk bij de bespreking van de afzonderlijke 
gedragscodes geïllustreerd. 

Een voorbeeld kan deze benadering verduidelijken. In vrijwel alle gedragscodes zijn 
geschillenregelingen opgenomen. Deze als zodanig welkome versterking van de rechtspositie van 
de geregistreerde kan echter onder omstandigheden de gebruikmaking van het wettelijk regime 
van rechtsbescherming frustreren. Twee punten zijn hierbij van belang: (a) het risico van het laten 
verlopen van de (korte) wettelijke beroepstermijnen door de voorschakeling van de 
geschillenregeling en (b) het effect een uitspraak in een (geformaliseerde) geschillenprocedure op 
de beoordelingsmarge van civiele rechter (bindend advies/marginale toetsing). 

Het beleid van de Kamer op dit punt is als volgt. Het scheppen van extra klachtvoorzieningen, 
toegesneden op de specifieke behoefte in een bepaalde sector wordt als zodanig positief 
gewaardeerd. Er wordt echter gewaakt voor het risico, dat geregistreerden door de regeling in de 
gedragscode op het verkeerde been worden gezet en min of meer dwingend worden toegeleid 
naar de eigen branche-voorziening. Om die reden stelt de Kamer de eis, dat in de gedragscode 
en/of in de toelichting tevens de alternatieven aan bod komen, met name de ombudsfunctie van 
de Kamer zelf en de mogelijkheid van beroep op de civiele rechter. Het is dan aan de 
geregistreerde zelf om een goed geïnformeerde keuze te maken. 

De rechtmatigheidstoetsing is door de Registratiekamer derhalve ingevuld als een toetsing op 
conformiteit met de WPR c.a. jo. specifieke op de sector van toepassing zijnde wetgeving, in het 
licht van de grondrechten en het (ontwerp) verdragsrecht en binnen de randvoorwaarden van de 
beginselen van behoorlijk bestuur. De tweede component in de beoordeling door de 
Registratiekamer is de doelmatigheids- of beleidstoetsing. Hierin is een (beperkte) sectorbepaalde 
effectiviteitstoetsing begrepen, met name betreffende de geschiktheid van de gedragscode als 
normatief instrument931. In dit verband wordt tevens getoetst aan de algemene beginselen van 
behoorlijke regelgeving932, zij het dat het eigen karakter van de gedragscode, met name de 
sectorspecifieke kenmerken daarvan, zoveel mogelijk wordt gerespecteerd. Wat dit onderdeel 

                                                      
930 Een voorbeeld uit de praktijk. In de DMIN-gedragscode is een centrale voorziening opgenomen inzake 
de blokkering van adressen c.a. in verband met toezending van direct mail en telemarketing 
(antwoordnummer 666 en telefonisch antwoordnummer). De vraag deed zich voor of deze voorziening, 
gebaseerd op een centrale registratie van “bezwaarden”, de blokkeringsverplichting op verzoek van de 
geregistreerde ex art. 14, tweede lid, zou mogen vervangen. De Registratiekamer heeft zich bij herhaling op 
het standpunt gesteld, dat de bevoegdheid van de geregistreerde om de rechtmatigheid van 
gegevensverstrekking aan derden ex art. 14, eerste lid, WPR door de houder (aan de bron) te blokkeren, 
niet kan worden vervangen door een melding bij een centraal punt, primair ten dienste van derden-
gebruikers van deze gegevens. De regeling van de antwoordnummers geldt derhalve slechts als aanvulling 
op het regime van art. 14, tweede lid, WPR. 
931 Wat de effectiviteit betreft moeten twee aspecten worden onderscheiden. Het eerste betreft de vraag of 
de gedragscode voldoet als zijn normatieve functie, derhalve kan gelden als richtinggevend in de 
uitvoeringspraktijk en beoordelingsmaatstaf bij de wetshandhaving. Een tweede aspect betreft de vraag of 
de gedragscode activerende werking heeft, dat wil zeggen een bijdrage levert tot de bereidheid van 
betrokkenen om de wet op een adequate, nader gestuurde wijze uit te voeren. Het activerende effect in 
laatstbedoelde zin is niet rechtstreeks meetbaar en kwantificeerbaar, vergt immers een ander type 
onderzoek. Wel kunnen hieromtrent aanwijzigingen worden geput uit de controle van/toezicht op naleving 
van de gedragscode binnen de sector. De invoeringstermijn is daarvoor echter nog te kort. Om die reden is 
de effectiviteitsfunctie van de gedragscode in deze (juridische) studie beperkt tot het eerste aspect, derhalve 
de vraag naar de normatieve effectiviteit. 
932 Zie de Aanwijzingen voor de regelgeving, uitgegeven door het Ministerie van Justitie 1992. 
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betreft, gaat het vooral om de inbreng van de expertise van de Kamer. Deze kan de privacy-
problematiek in de betreffende sector betreffen, onder meer blijkend uit de ontvangen klachten 
of haar deskundigheid inzake regelgeving933, maar ook betrekking hebben op de te verwachten 
uitvoerbaarheid van bepaalde voorzieningen in de gedragscode, mede tegen de achtergrond van 
elders, in andere sectoren of in het buitenland, opgedane ervaringen. Deze expertise is derhalve 
niet beperkt tot het juridisch aspect. Zowel de belangen van de geregistreerde als die van de 
registratiehouder komen hierbij aan bod. Vandaar dat de belangenafweging: het vinden van een 
evenwicht tussen de verschillende in het geding zijnde posities, in deze benadering een belangrijk 
element vormt. Het spreekt voor zich, dat een beoordeling vanuit dit gezichtspunt in belangrijke 
mate in dialoog met de sectororganisatie plaatsvindt. Centraal staat de vraag of de voorgelegde 
gedragscode voldoende realistisch is derhalve aansluit op de concrete werkprocessen, uitgaande 
van de gedachte, dat een “op de werkvloer” niet of onvoldoende als redelijk en uitvoerbaar 
ervaren regeling, een verminderde kans op naleving maakt. De Kamer treedt hier derhalve op in 
een dubbelrol, want zowel deskundig adviseur (voorlichtingsrol) als grensbewaker uit hoofde van 
de WPR. De inzet is echter steeds: de WPR-gedragscode als “levend recht”. 

De beleidscomponent in deze toetsingscategorie is het beste te omschrijven als de vraag naar de 
meerwaarde van de gedragscode. Zoals opgemerkt is het feit van zelfregulering als zodanig 
onvoldoende om als toereikend voor de afgifte van een goedkeuringsverklaring te gelden. Een 
gedragscode met louter papegaaibepalingen, derhalve een gehele of gedeeltelijke, soms anders 
geordende herhaling van wettelijke voorschriften, vormt geen bijdrage aan de rechtsvorming en 
veroorzaakt slechts ruis in de wetstoepassing. Aan zelfregulering als louter “window dressing”, 
het uitsluitend met geleende veren pronken, heeft de Kamer derhalve geen medewerking willen 
verlenen. Dit uitgangspunt staat er evenwel niet aan in de weg, dat wettelijke bepalingen wel 
kunnen worden overgenomen als verbindingselementen in een gedragscode, namelijk in die 
gevallen dat deze niet nader concretiseerbaar zijn en voor een goed begrip van de gedragscode als 
zodanig niet gemist kunnen worden. 

Wel was de Kamer in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de WPR bereid om wat de eis 
van meerwaarde betreft, enigszins “met de genade mee te werken” en met name de deur open te 
zetten voor zogenaamde opstapcodes, bedoeld als eerste fase in een tevoren overeengekomen 
groeiscenario. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, is dit beleid in de tweede helft van 
1991 echter bijgesteld, en werden sindsdien zwaardere substantialiteitseisen gesteld934. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de beleids- of opportuniteitstoetsing van de Kamer complementair 
is aan haar rechtmatigheidstoetsing. De door de Registratiekamer gestelde minimum-eis om voor 
goedkeuring in aanmerking te komen is derhalve, dat de gedragscode wat moet toevoegen aan het 
wettelijk systeem van de WPR met bodem, dat de negatieve werking van de gedragscode: 
toeneming van complexiteit in het regelingssysteem, tenminste wordt gecompenseerd. Het gaat 
dan om vragen als: (a) wat is de bijdrage van de gedragscode – via concretisering van wettelijke 
normen – aan de rechtsvorming; (b) versterkt de gedragscode via aanvullende voorzieningen de 
rechtspositie van de geregistreerde en (c) wat is de bijdrage van de gedragscode aan de 
transparantie en controleerbaarheid van het informatieproces? Hoever een sector daarin 
overigens kan en moet gaan, is een kwestie van mogelijkheden en haalbaarheid. Wil het aspect 
zelfregulering tot zijn recht komen, dan zal de Kamer zich moeten hoeden voor een te 
indringende bemoeienis met de inhoud van de gedragscode, deze althans wat de sector-specifieke 
kenmerken ervan betreft moeten respecteren935. Gaat het de Registratiekamer derhalve met name 

                                                      
933 Niet elke sectororganisatie beschikt over voldoende regelingscapaciteit c.q. ervaring op dat punt. 
934 Vgl. het beleid van de Britse Data Protection Registrar die ook de mogelijkheid van fasering in de 
normstelling accepteert: “However, the Registrar recognises that it may be appropriate in certain cases to 
phase the production of a Code. One or more of the Principles, or perhaps one of the aspects listed above 
(eg; Obtaining Data), could be covered in an interim Code, which would then be extended as soon as 
practicable to cover the remaining Principles or aspects.” (Guidance Nota 6, nr. 10). 
935 Zie de VOI-gedragscode als voorbeeld van een regeling waarin het sector-eigene in volgorde en 
uitwerking duidelijk overheerst. 
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om regelverfijning en -concretisering, eventueel aanvulling936, diezelfde regelverfijning c.a. 
impliceert voor de sector een inperking van vrije beslissingsruimte en het verder toetsbaar maken 
van het werkprocessen. Het moge duidelijk zijn, dat de onderhandelings-dimensie van de 
goedkeuringsprocedure hier het sterkst doorwerkt. 

In de uitvoeringspraktijk lopen de verschillende toetsings-dimensies door elkaar heen, met name 
in de onderhandelingsfase. Hiermee wordt doorgegaan tot het voor beide partijen, 
sectororganisatie en Registratiekamer, duidelijk is, “dat er niet meer in zit”. De Registratiekamer 
staat dan voor de keuze van het “ja of nee”937. In laatste instantie is dan de meerwaarde de van de 
gedragscode, afgemeten aan het wettelijk regime in de WPR bepalend, eventueel in combinatie 
met afspraken voor het vervolg. Zo is hiervoor reeds de “opstapcode” genoemd, bedoeld als 
eerste fase van een nader afgesproken ontwikkelingstraject. De goedkeuring van de COSSO-
gedragscode was daar een voorbeeld van. De beperkte goedkeuringstermijn van 3 jaar inzake de 
gedragscodes van DMIN en Postorderbond, zijn gebaseerd op de wens van de Kamer, de 
ontwikkelingen in deze sectoren nauwlettend te volgen en het hierop tijdig te kunnen inspelen via 
een verzoek tot verlenging van de goedkeuringsverklaring. 

De vraag kan worden gesteld of de Registratiekamer met haar hiervoor geschetste toetsingsbeleid, 
uitgaande van een actieve rol in het proces van toetstandkoming van gedragscodes, wel handelt in 
overeenstemming met haar wettelijke taak938. Onmiskenbaar heeft de Registratiekamer tot op 
heden (grote) invloed uitgeoefend op de inhoud van de gerealiseerde gedragscodes, zij het 
wisselend naar sector. Een vergelijking van de aan de Registratiekamer voorgelegde concepten 
met de uiteindelijk vastgestelde regelingen laat ingrijpende bijstellingen en aanvullingen zien939. 
Richtsnoer van de Kamer is daarbij steeds geweest, de potentiële bijdrage van de gedragscode aan 
de vermindering van de privacy-problematiek, met name door het benadrukken van de 
waarborgfunctie van de gedragscode voor geregistreerden en ondersteuning van de naleving van 
de WPR door registratiehouders via ontwikkeling en internalisering van sector-normen. Gezien 
het door de Kamer aan de realisering van gedragscodes gehechte belang, is de 
beïnvloedingscapaciteit van de Kamer daartoe maximaal ingezet940. 

Zoals eerder opgemerkt is de hantering van de toetsingsbevoegdheid van de Registratiekamer 
ook niet het eigenlijke punt van discussie. Waar het in de kern om gaat is de diametraal tegenover 
elkaar staande visies op wat zelfregulering in de context van de WPR is: zelfregulering in de 
eigenlijke betekenis van het woord, derhalve zelfbinding op basis van partij-autonomie, of 
zelfregulering als een verplichte, door private partijen in medebewind te realiseren 
uitvoeringsregeling, onderdeel van een van overheidswege gedirigeerde regelingsexcercitie. De 
toetsingsbevoegdheid van de Registratiekamer vormt, zoals eerder opgemerkt, de schakelfunctie 
van wet en gedragscode in laatstbedoelde zin, is als het ware het boegbeeld van het systeem van 

                                                      
936 Met name in de eerste jaren heeft de Kamer in het bijzonder aandacht gevraagd voor het 
beveiligingsaspect (art. 8 WPR). Om die reden is in een aantal gedragscodes een specifieke voorziening op 
dit punt opgenomen. 
937 Het bepalen van dit moment luistert zeer nauw, op het gevaar af dat bij een verkeerde inschatting van 
de regelingsruimte de voortgang van de procedure in het slop raakt. Zoals steeds weer blijkt, is het 
“convenants-karakter” van de goedkeuringsprocedure zeer sterk. In die zin is het realiseren van 
gedragscodes inderdaad een kwestie van: “trekken, duwen, zeuren en zuchten”. 
938 Vgl. Holvast en Ketelaar, a.w. p. 18: “Naar onze mening heeft de Registratiekamer een te brede invulling 
aan deze taak gegeven. (...) De Registratiekamer is naar onze mening op een onaanvaardbare manier naast 
toetsende instantie ook vorm- en inhoudbepalende instantie geworden”. Berkvens, a.w. p. 27, wil zelfs van 
geen enkele toetsing weten: “Het komt mij voor dat zij (geregistreerden, schr.) vooral gebaat zijn met 
duidelijkheid. Dat impliceert mijns inziens dat het belangrijk is dat er een gedragscode komt, ongeacht of 
die gedragscode een conformiteitstoets of een substantialiteitstoets kan doorstaan”. 
939 Zie voor een erkenning van de kwaliteitsverbetering van de gedragscodes van DMIN en Postorderbond 
door de bemoeienis van de Registratiekamer: J.U. Bentinck van Schoonheten, a.w. pp. 21/22. 
940 Er zijn aanwijzingen, dat realisering en onderhoud van gedragscodes bij de Registratiekamer inmiddels 
een duidelijk lagere prioriteit hebben gekregen. 
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geconditioneerde zelfregulering, en is daarmede tevens de steen des aanstoots voor aanhangers 
van een gedragscode in de eerstgenoemde betekenis. Wel kan worden vastgesteld, dat het 
ontbreken van adequate rechtsbescherming in een aantal gevallen negatief heeft uitgewerkt, 
immers geen externe “scheidsrechter” beschikbaar was om knopen door te hakken941. 

Het Britse systeem, met een de facto beperktere rol van de Data Protection Registrar inzake de 
realisering van gedragscodes, is evenmin vrij van spanningen. Zoals eerder beschreven moet de 
Registrar de totstandkoming van gedragscodes bevorderen, een taak die nader is ingevuld via 
voorlichting aan betrokkenen, onder meer in de vorm van richtlijnen (Guidance Notes 1 en 6) en 
aansporingen in het jaarverslag. Bovendien is de Registrar bereid op verzoek concepten van 
commentaar te voorzien, met name tegen de achtergrond van diens opvattingen inzake de 
sectorale concretisering van de zeer open geformuleerde Privacy Principles in de wet. 

Een gedragscode die de instemming van de Registrar heeft, wordt in de publieksvoorlichting 
actief ondersteund, onder meer door het schrijven van een voorwoord en positief commentaar in 
het openbare jaarverslag. Datzelfde, publiciteit genererende jaarverslag is echter ook de plaats 
voor kritische kanttekeningen indien de zelfregulering niet volgens de opvattingen van de 
Registrar verloopt (schandpaal-effect)942. Het is dan ook met name deze (kans op) negatieve 
publiciteit op basis van repressieve toetsing, in samenhang met wat als “overvragen” door de 
Registrar wordt ervaren, die spanningen tussen dit overheidsorgaan en met name de marktsector 
doet ontstaan. Uit gesprekken met betrokkenen is mij gebleken, dat de kritiek op het DPA-
systeem van codes of practice en in het bijzonder op de rol van de Registrar daarin vanuit het 
bedrijfsleven, met name voortkomt uit een besef van kwetsbaarheid voor negatieve beïnvloeding 
van de publieke opinie. Men acht zichzelf een (te) gemakkelijk slachtoffer, mede omdat men niet 
of nauwelijks verweer zegt te hebben. De Registrar zou bovendien onevenwichtig in zijn 
prioriteitsstelling zijn en vooral het vergrootglas op de privacy-aspecten in de commerciële 
bedrijfsvoering leggen, aldus de overheidsadministraties bewust buiten schot houdend943. 

Hoewel de Britse uitvoeringspraktijk enkele substantiële gedragscodes heeft opgeleverd, met 
name die voor het bankwezen, de verzekeringssector en de direct marketing-branche, is het totaal 
resultaat uit een oogpunt van sectorale normering via zelfregulering sinds de inwerkingtreding 
van de DPA in 1984 zeker niet beter dan in ons land op basis van de WPR. En dat terwijl de 
normering van de (geautomatiseerde) gegevensverwerking in de Data Protection Act zeer globaal 
is, want is gebaseerd op privacy-beginselen, een regelingsmethodiek die zich bij uitstek leent voor 
verdergaande rechtsverfijning en concretisering in codes of practice (management by objectives). 
Doordat het Britse systeem niet in periodieke vernieuwing van gedragscodes voorziet, is een 
aantal codes of practice bovendien gedateerd geraakt. Opmerkelijk is voorts, dat de Registrar in 
een aantal gevallen min of meer is gepasseerd, doordat de betreffende code of practice niet als 
privacy-gedragscode onder de DPA werd gerealiseerd, maar als consumentencode onder de Fair 
Trading Act 1973, voorzien van een voorwoord van de Director General of Fair Trading944. 

                                                      
941 In het systeem van de wet is deze functie aan de Registratiekamer toegedacht, (te optimistisch) uitgaande 
van een maatschappelijk evenwicht in georganiseerde belangen en corresponderende 
onderhandelingsmacht. 
942 Vgl. eerdere opmerkingen over de betekenis van publiciteit als scherpsnijdend zwaard. Dit geldt in het 
bijzonder voor de commerciële sector. De overheid lijkt op dit punt minder kwetsbaar vanwege haar 
“monopoliepositie”. Ook overheidsinstellingen zijn niet echt gelukkig met negatieve publiciteit. Deze werkt 
echter anders uit, het voortbestaan van een dergelijke organisatie is immers op geen enkel moment in het 
geding. Dit kan in de particuliere sector echter anders zijn. 
943 Wat voorts als bron van spanningen wordt genoemd is de “rivaliteit” tussen Registrar en sector uit een 
oogpunt van klachtbehandeling. Een effectieve gedragscode met een eigen sectorale klachtvoorziening, 
betekent immers dat de Registrar zijn bemoeienis met/greep op de sector de facto ziet teruglopen. 
944 Ingevolge de Fair Trading Act 1973 heeft de Director General of Fair Trading tot taak de 
totstandkoming en verspreiding van codes of practice als vorm van consumentenrecht in de commerciële 
sector te bevorderen: “ for guidance in safeguarding and promoting the interests of UK consumers”. Zie 
onder meer de Direct Marketing Association Code of Practice van 1993. 
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Dezelfde spanning tussen het deels overlappende privacyrecht en consumentenrecht doet zich 
derhalve ook in de UK voor. 

Uit een vergelijking van het Nederlandse met het Britse systeem van zelfregulering blijkt, dat 
vervanging van ons stelsel door een niet-geformaliseerde advies/voorlichtingsfunctie van de 
Registratiekamer en repressief toezicht in combinatie met de schandpaal-methode, geen uitweg 
uit de bestaande onvrede biedt. Publiciteit als actief gehanteerd druk- en handhavingsmiddel leidt 
in de marktsector per definitie tot confrontatie en polarisatie, hetgeen haaks staat op het karakter 
van zelfregulering: zelfbinding op vrijwillige basis. Bovendien komen hierdoor de voorwaarden 
voor adequate zelfregulering in gevaar, met name het daartoe noodzakelijke communicatieve 
klimaat, gericht op duurzame overreding en mentaliteitsbeïnvloeding in plaats van op publieke 
confrontatie. 

7.10 Kenbaarheid 
De kenbaarheid van de gedragscode is verzekerd door de publikatie ervan in combinatie met de 
goedkeuringsverklaring in de Staatscourant (art. 15, vierde lid)945. Als regel wordt de volledige 
tekst van de code gepubliceerd946. Zoals hiervoor is aangegeven, wordt de bekendmaking van het 
goedkeuringsbesluit tevens beheerst door afdeling 3.6 Awb (bekendmaking en mededeling). Art. 
15, vierde lid kan gelden als verbijzondering van art. 3:42 (algemene bekendmaking) en is 
derhalve zonder probleem inpasbaar in het regime van de Awb. Art. 3:41, de bekendmaking aan 
de aanvrager regelend, formaliseert de bestaande praktijk, waarbij de goedkeuringsverklaring aan 
vertegenwoordigers van de sectororganisatie wordt uitgereikt, of in uitzonderingsgevallen 
toegezonden. Een aanvulling vormt art. 3:43 Awb inzake de mededeling van het besluit aan de 
overige participanten. 

Tevens is in een aantal gedragscodes een specifieke voorziening opgenomen met betrekking tot 
de beschikbaarheid ervan via het ter inzage leggen van de gedragscode. Dit geschiedt als regel ten 
kantore van de leden en de branche-organisatie (COSSO, DMIN, Postorderbond en NVH). In 
enkele gevallen is uitdrukkelijk geregeld dat op verzoek een afschrift van de code wordt verstrekt 
(DMIN, Postorderbond en NVH). In de gedragscode van de Postorderbond is voorts bepaald, 
dat de branche-leden zoveel mogelijk melding maken van het bestaan van de gedragscode, 
alsmede van de daaruit voor de geregistreerde voortvloeiende rechten. In andere gevallen 
ontbreken bijzondere openbaarheidsbepalingen. Dat wil echter niet zeggen dat een dergelijke 
gedragscode niet op ruime schaal naar buiten wordt gebracht. Zo heeft de OAWS de 
gedragscode opgenomen in haar bureaugids (collectieve sector-presentatie); geven de VOI en de 
VMO/NVvM op ruime schaal bekendheid aan de gedragscode door middel van publieks-
brochures en heeft Nefarma de privacy-gedragscode aangehaakt aan de op ruime schaal 
verspreide Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak. Een ruime verspreiding is begrijpelijk 
omdat, zoals in het vorige hoofdstuk bleek, de gedragscodes in vrijwel alle gevallen een 
“marketing-functie” hebben. Deze impliceert derhalve dat de openbaarheid van de regeling actief 
door de sectororganisatie en de aangesloten leden wordt bevorderd. 

De publieke beschikbaarheid en van een gedragscode is echter niet steeds voldoende om de 
werking ervan te kunnen doorgronden. De normatieve dimensie ervan, blijkt vaak pas in 
concreto indien de code wordt geïnterpreteerd in verband met de statuten/bestuursbesluiten en 
eventuele overige regelingen met interne en/of externe werking. In sommige gevallen is de 
gedragscode ook expliciet toegeschreven op de inpassing in een breder normcomplex. Zie als 
illustratie de gedragscode van Nefarma, die uitdrukkelijk is bedoeld als aanhakend bij de voor de 
farmaceutische bedrijfstak geldende algemene gedragscode, partieel uitgewerkt in deelcodes. 

                                                      
945 Deze bepaling is aangepast aan de terminologie in de Awb via de Aanpassingswet Awb III, Stb. 1993, 
690. 
946 Hiervan is afgeweken bij de gedragscode van Nefarma. De hierin geïncorporeerde Guidelines on Good 
Clinical Practice for Trials on Medicinal Products in the European Community van de Committee for 
Proprietary Medicinal Products/CPMP (genoemd in art. 8 e.v. van Richtlijn 75/319/ EEG) zijn vanwege 
de omvang niet in de Staatscourant gepubliceerd. 
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Zelfregulering schept derhalve een eigen regelingssystematiek. Het ligt voor de hand dat de 
privacy-gedragscode daar een onderdeel van uitmaakt. Sterker nog, een dergelijke inpassing 
verdient in bepaalde gevallen zelfs aanbeveling om de normatieve dimensie ervan sterker in het 
bedrijfsproces te kunnen verankeren. De keerzijde is echter, dat niet alles gepubliceerd wordt wat 
rechtens relevant is, dat wil zeggen dat de normstelling niet steeds kenbaar is op basis van 
openbare bronnen. Hoewel bij de opstelling van de gedragscodes op dit aspect wellicht nog wat 
sterker kan worden gelet, is dit probleem niet geheel en al uit te bannen. 

Een tweede, hierbij aansluitende kanttekening betreft de dynamiek in sectorale 
organisatievorming en -verandering. Zoals in het vorige hoofdstuk is weergegeven, zijn in enkele 
jaren tijd vijf van de negen zelfregulerende sectororganisaties (VOI, Nefarma, DMIN, 
Postorderbond en COSSO) met een goedgekeurde privacy-gedragscode, onderwerp van een 
ingrijpend herstructureringsproces geweest, veelal gericht op schaalvergroting in verband met de 
Europese dimensie en verdergaande specialisatie/professionalisering. Deze ontwikkeling heeft 
ook de werking van de gedragscodes geraakt, al was het maar door de wijzigingen in 
schaalgrootte, doelstellingen en in het regelingscomplex zelf, in het bijzonder van de statutaire 
context. Deze dynamiek vormt derhalve een zelfstandig probleem met betrekking tot de 
kenbaarheid voor derden van sectorale normstelling. 

7.11 De Europeesrechtelijke dimensie van de gedragscode 
In het voorgaande is de gedragscode vooral bezien als instrument van privacybescherming. 
Zowel zelfregulering als de wettelijke conditionering daarvan zijn echter aan beperkingen 
onderworpen uit hoofde van het EG-Verdrag947, gericht op de voortschrijdende totstandkoming 
van een gemeenschappelijke markt (art. 2 EEG), in het bijzonder met betrekking tot het vrije 
verkeer van goederen, diensten, personen, en kapitaal. In die zin is sprake van een inherente 
spanning tussen privacybescherming948, van nature gericht op een inperking van de kring van 
informatiegerechtigden inzake persoonsgegevens door normering van opslag, gebruik en 
verstrekking, en de uitgangspunten van de gemeenschappelijke markt, toegesneden op 
voorkoming en bestrijding van concurrentiebeperkingen en dus ook op de facto gecreëerde 
informatiemonopolies949. 

Op dit moment zijn er nog aanmerkelijke verschillen in privacywetgeving in de EG-lidstaten. Het 
uiteenlopen van de nationale regelingen resulteert in concurrentieverschillen en daarmee in 
verstoring van de interne markt. Deze kunnen worden herleid tot algemene beperkingen in de 
wet, bijvoorbeeld van het grensoverschrijdende informatieverkeer950. Een privacywet kan echter 
ook voorzien in een verzwaard informatieregime voor een bepaalde sector. Zo is de direct 
marketing branche in het Duitse Bundesdatenschutzgesetz aan striktere grenzen gebonden dan in 
                                                      
947 Verdrag van 25 maart 1957, Trb. 1957, 91, tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, 
voor het laatst gewijzigd en gepubliceerd in PB EG C224 van 31 augustus 1992, verder af te korten als 
EEG. 
948 Vgl. de grondrechten als algemene beginselen van gemeenschapsrecht, derhalve als onderdeel van de 
communautaire rechtsorde. De jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake het recht op privacy heeft 
vooral betrekking op de uitoefening van haar opsporingsbevoegdheden ex art. 89 EEG door de Europese 
Commissie, in verband met de naleving van de artt. 85 en 86 EEG. Zie ook M.C. Burkens en H.R.B.M. 
Kummeling (red.), EG en grondrechten, Zwolle 1993, met name de volgende bijdragen: M.A.J. Leenders, 
Grondrechten als algemene beginselen van gemeenschapsrecht. De Jurisprudentie van het Hof van Justitie 
(p. 33 e.v.); M.C. Burkens, Gemeenschapsrecht en het EVRM (p. 71 e.v.) en L.F.M. Verhey, Europese 
integratie en privacy-bescherming (p. 219 e.v.). 
949 Vgl. het gebruik van privacy-argumenten als alibi om bestaande machtsposities (kennis is macht) te 
sauveren of te verstevigen. 
950 Vgl. de regeling van internationale aspecten in de artt. 47 t/m 49 in de WPR. Zie met name het verbod 
op grensoverschrijdende gegevensverstrekking en -verkrijging indien bij AMvB is verklaard dat door 
zodanig verstrekken of betrekken de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen ernstig kan 
worden benadeeld. Laatstgenoemde bepaling is niet toegepast en zal naar verwachting ook in de toekomst 
niet worden toegepast. De bepaling heeft louter een noodremfunctie. 
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ons land het geval is, hetgeen gevolgen heeft voor de (internationale) concurrentiepositie van de 
DM-branche aan weerszijden van de grens. Concurrentiebeperking kan voorts het al dan niet 
beoogde effect zijn van de wijze van organisatie van (gemeenschappelijke) informatievoorziening 
op sectoraal niveau (informatiecircuit). Dit geldt in het bijzonder voor de centrale 
branchebestanden, zoals de BKR-registratie van kredietnemers en het DMIN-bestand 
Antwoordnummer 666 van personen die geen mailings willen ontvangen. Beperking van de kring 
van participanten, door bijzondere lidmaatschapseisen, ballotage en selectie bij de afsluiting van 
deelnemerscontracten, impliceert de facto een informatiemonopolie dat concurrentieverstorend 
kan werken, onder meer via afscherming van de eigen markt. Bij gebreke van toegang staat een 
(buitenlands) bedrijf uit een oogpunt van concurrentieverhoudingen immers op (aanzienlijke) 
achterstand951. Zelfregulering kan worden uitgelokt, ondersteund, geconditioneerd en/of 
gesanctioneerd door middel van wetgeving en daarop gebaseerde uitvoeringsmaatregelen. De 
WPR is daarvan een voorbeeld. Verstoringen van de interne markt kunnen derhalve ook het 
resultaat zijn van privacy-wetgeving en zelfregulering in onderlinge samenhang, met name in 
geval van door privacy-overwegingen gemotiveerde toegangsbeperkingen tot centrale 
informatiebestanden. 

Het voorgaande impliceert, dat de inrichting van de informatievoorziening en de daarop 
betrekking hebbende collectieve zelfregulering via gedragscodes, zowel door de WPR als door het 
communautaire recht worden geconditioneerd en dat in uiteenlopende richtingen. De vraag is 
derhalve op welke wijze beide regimes op elkaar inwerken.  

De differentiatie in het EG-Verdrag in regelgeving betreffende de werking van de interne markt 
in relatie tot verschillende categorieën van economische activiteiten, correspondeert met 
uiteenlopende, nader af te bakenen informatieregimes952. Een eerste onderscheid is dat tussen 
gebonden en niet-gebonden informatievoorziening. Heeft het grensoverschrijdend 
informatieverkeer een hulpfunctie, vormt deze derhalve een noodzakelijke component van een 
specifieke transactie (accessoriteit), dan is de aard van de laatste bepalend voor het op de 
(begeleidende) informatievoorziening toepasselijke regime. Gegevensverkeer terzake van 
goederentransacties valt derhalve onder het regime inzake het vrije verkeer van goederen (art. 9 
e.v. EEG). Informatievoorziening als uitvloeisel van dienstverlening, bijvoorbeeld door een in 
een andere lidstaat gevestigde bewerker, valt daarentegen onder hoofdstuk 3 EEG inzake 
diensten. Zie voorts de bijzondere regimes inzake het vrije verkeer van personen en kapitaal. 
Resteert de categorie niet-gebonden gegevensverkeer, bestaande uit informatieprodukten en -
diensten met een min of meer zelfstandig karakter. De afbakening tussen beide, corresponderend 
met het van toepassing zijnde communautaire regime, is gebaseerd op de vorm van 
beschikbaarstelling van de informatie. Is sprake van gegevensverstrekking via een specifieke 
informatiedrager (CD-ROM, diskette e.d.), dan geldt het goederenregime. In andere gevallen, 
bijvoorbeeld gegevensverstrekking op verzoek uit een centrale database via elektronisch 
berichtenverkeer, is sprake van een dienst en is de daarop betrekking hebbende regeling van 
toepassing. 

Het communautaire recht voorziet zowel in publiekrechtelijke als in privaatrechtelijke 
instrumenten om verstoring van de interne markt tegen te gaan. Voor zover de nationale 
wetgeving van een lidstaat dit effect heeft, moet deze om rechtmatig te kunnen zijn, herleidbaar 
zijn op een verdragsrechtelijke beperkingsgrondslag. Wat de regeling van het vrije verkeer van 
goederen betreft gaat het in het bijzonder om de artt. 30 en 36 EEG, in samenhang 
met/aangevuld door de jurisprudentie van het Hof van Justitie inzake de rule of reason, de 
Dassonville/Cassis de Dijon-jurisprudentie953. Is het dienstenregime van toepassing, dan is de 
                                                      
951 Zie M.A. Fierstra, De communautairrechtelijke status van grensoverschrijdend gegevensverkeer in M.A. 
Fierstra, W.F. Korthals Altes en A.C.M. Nugter in Vrij verkeer van informatie in Europa, preadviezen, 
Amsterdam 1991. Fierstra noemt nog het voorbeeld van het weren van concurrerende aanbieders uit een 
gemeenschappelijk aanbod-/reserveringssysteem (p. 12). 
952 Zie ook Fierstra a.w., pp. 14 en 15. 
953 Zie P.J.G. Kapteyn en P. Verloren van Themaat (Laurence W. Gormley, editor), Introduction to the 
Law of the European Communities. After the coming into force of the Single European Act, Deventer-
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afwijkingsbevoegdheid van de lidstaten gebaseerd op de artt. 56 jo. 66 EEG in samenhang met 
het zgn. Webb-criterium c.a. in de jurisprudentie van het Hof954. In brede kring wordt thans 
aangenomen, dat de bestaande, de interne markt belemmerende regelingsverschillen in 
privacywetgeving bij de huidige stand van het communautaire recht, in samenhang met overigens 
geldende verdragsverplichtingen – art. 8 EVRM en het Europees Dataverdrag 1981 – op basis 
van de genoemde afwijkingsvoorzieningen zijn te rechtvaardigen955. De beoogde harmonisatie ex 
art. 100A EEG van privacyregulering via de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens zal 
hierin echter verandering brengen. De inwerkingtreding hiervan beperkt de nationale 
regelingsbevoegdheid in beginsel tot de door de richtlijn gelaten bandbreedte956. Daarmee komt 
de nationale afwijkingsbevoegdheid ingevolge de hiervoor genoemde verdragsbepalingen en 
jurisprudentie van het Hof uit een oogpunt van privacybescherming in verband met 
informatievoorziening te vervallen957. Na harmonisatie kunnen immers geen dispariteiten in 
wetgeving meer worden getolereerd. De bescherming van het recht op privacy in verband met 
informatievoorziening is dan immers verzekerd op communautair niveau, terwijl de aanpassing 
hiervan in verband met maatschappelijke en technische ontwikkelingen eveneens in die EG-
context gerealiseerd moet worden958. Harmonisatie als (dynamisch) legislatief proces impliceert 
derhalve een verschuiving in regelingsbevoegdheden van de lidstaten naar de gemeenschap959. 
Dat geldt ook voor de privacy-richtlijn. 

Heeft het voorgaande vooral betrekking op de (resterende) regelingsbevoegdheid van de 
lidstaten, daarnaast voorziet het EG-Verdrag in de artt. 85 en 86 in een kartelverbod en een 
verbod op misbruik van machtspositie, mits sprake is van (potentiële) negatieve invloed op het 
handelsverkeer tussen de lidstaten. Het kartelverbod ziet op concurrentiebeperkingen binnen de 
gemeenschappelijke markt door overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke 
gedragingen van ondernemingen en ondernemersverenigingen. Art. 85, derde lid, EEG bevat een 
ontheffingsmogelijkheid, te verlenen door de Commissie of de mededingingsautoriteit van de 

                                                                                                                                                        
Boston 1990, p. 387 e.v. alsmede R.H. Lauwaars en C.W.A. Timmermans, Europees Gemeenschapsrecht 
in kort bestek, Groningen 1991, p. 157 e.v. Wel geldt, dat privacybescherming niet als zelfstandige 
rechtvaardigingsgrond is geëxpliciteerd. 
954 Vgl. Kapteyn en Verloren van Themaat, a.w. p. 443 e.v. en Lauwaars en Timmermans, a.w. p. 186 e.v. 
955 Fierstra, a.w. pp. 22 en 31, ziet het echter wat somberder in. In EG-verband kan echter niet worden 
voorbijgegaan aan de bijzondere verankering van het grondrecht op privacy in het EVRM alsmede aan de 
uit de jurisprudentie van het Europees Hof in Straatsburg af te leiden regelingsverplichting van de lidstaten, 
nader uitgewerkt in het Europees Dataverdrag 1981. Toetsing door het Hof van nationale wetgeving op 
verboden beperkingen heeft echter (nog) niet plaatsgevonden. Het is denkbaar, dat het Hof van Justitie in 
een concrete zaak (op onderdelen) tot een ander oordeel komt. 
956 Vgl. de afbakening van de werkingssfeer van de richtlijn en de (beperkte) mogelijkheid van aanvullende 
voorzieningen in het nationale recht. 
957 Zie hieromtrent zeer uitgesproken: Kapteyn en Verloren van Themaat, a.w. pp. 388 en 396. Zie ook 
Lauwaars en Timmermans, a.w. p. 170. Weliswaar voorziet art. 100A, vierde lid, EEG in een geclausuleerde 
afwijkingsbevoegdheid van de niet-instemmende lidstaat indien de richtlijn bij gekwalificeerde meerderheid 
in de Raad is aanvaard, wat de privacy-richtlijn betreft zal deze situatie zich waarschijnlijk niet voordoen. 
Bij de vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt in de Interne Marktraad van 8 december 1994 
heeft het Verenigd Koninkrijk als enige lidstaat zijn bezwaren tegen de richtlijn gehandhaafd. De Britse 
wetgeving kent echter geen hoger beschermingsniveau dan in de ontwerp-richtlijn is uitgewerkt, een van de 
voorwaarden voor een later beroep op de afwijkingsbevoegdheid. 
958 Zie voor een tegengesteld standpunt: Verhey a.w. pp. 257 en 258, in navolging van A.C.M. Nugter, 
Transborder Flow of Personal Data within the EC, Deventer 1990. Hierin wordt echter het wezenlijke 
element van harmonisatie als legislatief proces op communautair niveau miskend. Vgl. ook de verplichting 
tot harmonisatie, uitgaande van een hoog beschermingsniveau in art. 100A, derde lid, EEG. Zie omtrent 
wezen en werking van harmonisatie met name Lauwaars en Timmermans, a.w. p. 217 e.v. 
959 Vgl. ook de uit de harmonisatie voortvloeiende verplichting om de implementatiewetgeving te 
interpreteren en toe te passen in het licht van de bewoordingen en objectieve doelstelling van de richtlijn 
(art. 189 EEG). 
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lidstaat (art. 88 EEG). Normadressaat van het verbod op misbruik van machtspositie is de 
afzonderlijke onderneming, al dan niet in samenwerking met andere. Deze normering van het 
commerciële marktgedrag heeft directe en horizontale werking. Ingevolge art. 89 EEG is de 
Commissie toezichthouder met onderzoeks- en beschikkingsbevoegdheid960. 

Het voorgaande mondt uit in de volgende conclusies. De bevoegdheid tot privacy-zelfregulering 
van sectororganisaties is zowel genormeerd door de WPR als door de artt. 85 en 86 EEG961. Het 
EG-mededingingsregime werkt op de volgende punten door. Allereerst op het materieel, al dan 
niet bewust creëren van sectorale informatiemonopolies, die als onderdeel van de sectorale 
infrastructuur vanwege hun essentiële functie voor de bedrijfsvoering, de facto 
concurrentiebeperkend zijn. Zie de hiervoor genoemde voorbeelden. De artt. 85 en 86 EEG 
vormen daarmee een (potentiële) bron van informatie- en participatierechten van derden-
belanghebbenden. Deze communautaire beperkingen van de zelfreguleringsbevoegdheid werken 
door in de toepassing van de WPR, in het bijzonder door de contextgebonden interpretatie van 
de artt. 4 en 5 (informatiebelang) en art. 11, eerste lid (derdenverstrekking). De interpretatie van 
de WPR ondergaat derhalve de invloed van het communautaire regime. De artt. 85 en 86 EEG 
stellen voorts grenzen aan de beleidsvrijheid van de Registratiekamer inzake gedragscodes, met 
name aan de met het oog op de afgifte van een goedkeuringsverklaring te stellen voorwaarden962. 
De Commissie ziet toe op de naleving van het communautaire mededingingsregime. Naar is 
gebleken toetst de Commissie in dit kader daadwerkelijk op concurrentiebeperkende 
informatiemonopolies963. 

7.12 Rechtsbescherming 
Hiervoor is reeds gesignaleerd, dat in art. 15, zevende lid, WPR is bepaald dat tegen beslissingen 
van de Registratiekamer inzake gedragscodes, derhalve tegen een (niet-) ontvankelijkheidsoordeel, 
een goedkeurings- of een weigeringsbesluit, geen voorziening van administratieve rechtspraak 
openstaat. Eenzelfde uitsluiting is opgenomen in de artt. 46 jo. 45 WPR, betreffende de 
uitoefening van repressief toezicht (controle) op verzoek (onderzoeks- en 
aanbevelingsbevoegdheid). Evenmin kan de wijze van taakuitoefening van de Registratiekamer 
ter toetsing aan de Nationale ombudsman worden voorgelegd. Weliswaar kan onder 
omstandigheden worden teruggevallen op de reservefunctie van de civiele rechter, met name via 
een Kort Geding of art. 6:162 BW, toegesneden op de toetsing van de privacy-gedragscode 
kennen deze rechtsgangen de nodige beperkingen. De zaken waar het op aankomt, vooral de 

                                                      
960 Vgl. Kapteyn en Verloren van Themaat, a.w. p. 500 e.v.; Lauwaars en Timmermans, a.w. p. 194 alsmede 
in het bijzonder M.A. Fierstra, Europees mededingingsrecht, Deventer-’s-Gravenhage 1993. Zie met name 
de door de auteurs geconstateerde overeenkomst in toetsingscriteria betreffende de publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke concurrentiebeperkingen. 
961 Vgl. in algemene zin: M. van Driel, Zelfregulering. Hoog opspelen of thuisblijven, Deventer 1989, p. 
209 e.v. en van dezelfde auteur: Zelfregulering als alternatief voor wetgeving. Een werkzaam concept van 
ruil en compromissen? in SEW 7 (1990) juli, p. 426 e.v. Zie ook: Elies Steyger, European Community Law 
and the Self-Regulatory Capacity of Society in Journal of Common Market Studies, Volume 31, No. 2, June 
1993, p. 173. Dat het Hof van Justitie (wettelijk geconditioneerde) zelfregulering toetst op basis van de artt. 
85 en 86 EEG blijkt o.m. uit de uitspraak van het Hof bij wijze van prejudiciële beslissing inzake de 
Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vs. Sociale Dienst (Zaak 311/85), gepubliceerd in SEW 4 (1988) april, 
p. 249 e.v. 
962 Vgl. de uit privacy-optiek/preventie van wetsovertreding aantrekkelijke voorwaarde van verplichte 
toetsing van de (potentiële) informatiegerechtigde op integriteit. 
963 Zo is de oorspronkelijk in de statuten van het BKR opgenomen beperking, dat deelnemers Nederlandse 
bedrijven moeten zijn, onder druk van de Commissie geschrapt. Vgl. de brief van de minister van 
Financiën aan de Tweede Kamer met betrekking tot de toetsing van de HIV-gedragscode van het Verbond 
van Verzekeraars aan het EG-mededingingsbeleid. Zie voorts de toepassing van de artt. 85 en 86 EG-
Verdrag door de Europese Commissie met betrekking tot zelfregulering door de banken, F.D. 22/24 
oktober 1994. 
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behoefte aan een rechterlijk declaratoir964, zijn in dit kader slechts beperkt/moeizaam als 
vordering formuleerbaar965. 

Vanwege de conflictgevoeligheid van de WPR wordt in toenemende mate de behoefte aan 
specifieke rechtsbescherming tegen de besluitvorming – of (fictieve) weigering ervan – door de 
Registratiekamer manifest966. Deze stoelt op de volgende knelpunten. In de eerste plaats in het 
vastlopen van enkele goedkeuringsprocedures, met name door fundamentele verschillen in 
opvatting tussen Registratiekamer en sectororganisatie over de uitleg van de WPR en de 
consequenties hiervan voor de sectorale informatiepraktijk. Zie vooral de in het vorige hoofdstuk 
beschreven gedragscodes van banken en verzekeraars. Zoals eerder geschetst, zijn er in het 
bestaande stelsel geen mechanismen om een eenmaal ontstane patstelling in een 
goedkeuringsprocedure te doorbreken. Bovendien zijn, anders dan verwacht, slechts in zeer 
beperkte mate WPR-procedures voor de (civiele) rechter gevoerd. Mede om die reden is een 
nadere uitkristallisering van de WPR via jurisprudentievorming, als compensatie van door de 
globaliteit in normstelling in de wet teweeg gebrachte rechtsonzekerheid, vrijwel achterwege 
gebleven. Een van de redenen is, dat de SWP dit “actiemiddel” bewust heeft geschuwd, want zich 
niet in staat achtte het financiële procesrisico te dragen. Bovendien zou het, gezien haar 
betrokkenheid in het voortraject bij de meest omstreden codes, vreemd zijn van deze 
belangenorganisatie het initiatief tot een dergelijke, primair op rechtsvorming inzake 
gedragscodes gerichte procedure te verwachten. Echter ook bij andere belanghebbenden bleek de 
bestaande rechtsonzekerheid inzake de implicaties van de WPR een bepalende factor om de stap 
naar de rechter niet te wagen967. 

De behoefte aan rechtsbescherming tegen (fictieve) beslissingen van de Registratiekamer heeft in 
het bijzonder betrekking op de volgende punten: (a) de weigering van een goedkeuringsverklaring 
om redenen van andersluidende wetsuitleg of privacybeleid (recht- en doelmatigheid); (b) een niet 
of niet tijdig beslissen; (c) de afgifte van een goedkeuringsverklaring (derden-belanghebbenden) 
en (d) de inzet van publiciteit als drukmiddel. De onvrede met het ontbreken van specifieke 
voorzieningen houdt vooral verband met de opvatting zonder verweer te zijn overgeleverd aan de 
beleids- en procedure-opvattingen van een overheidsorgaan, mede in samenhang met een 
bevoegdheidsgrondslag, de WPR, die een aanzienlijke mate van rechtszekerheid impliceert. Deze 
opvattingen krijgen reliëf in het licht van de positieve (commerciële) waarde van een 
goedkeuringsverklaring, terwijl het afbreukrisico in de vorm van door negatieve publieke 
beeldvorming veroorzaakte bedrijfsschade, met name als gevolg van door de Registratiekamer 
(bewust) gegenereerde publiciteit, aanzienlijk kan zijn968. 

                                                      
964 Zie J.M.A. Berkvens, a.w. p. 26: “Daarbij wreekt zich dat van een beslissing van de Registratiekamer 
expliciet geen administratief beroep open staat en er dus geen eenvoudige procedure bestaat om 
duidelijkheid te krijgen over de enige juiste interpretatie van een betwist begrip.” 
965 Vgl. de eis van spoedeisendheid voor een Kort Geding. Een gevaar is voorts, dat het aanspannen van 
een dergelijke procedure wordt uitgelegd als een vorm van obstructie c.q. frustratie van het functioneren 
van de Registratiekamer. 
966 Zie onder meer F. de Graaf, Haken en ogen aan de gedragscode voor persoonsregistraties in 
Computerrecht 1990/3, p. 122 en J.M.A. Berkvens, a.w. p. 26. Zie voorts in algemene zin F. de Graaf, 
Rechtsgangen rond persoonsgegevens, Computerrecht 1989/2, p87 e.v. 
967 Daarnaast doet zich het verschijnsel voor, dat voor zover procedures aanhangig worden gemaakt, de 
rechter niet geneigd is de principiële aspecten uit te lichten. 
968 Een bezwaar van een stelsel van geconditioneerde zelfregulering als dat in de WPR, gebaseerd op 
positieve en negatieve prikkels is, dat het kan worden ervaren als vorm van chantage van overheidswege. 
De wetgever zou zijn verantwoordelijkheid niet nemen, maar deze (ten onrechte) doorschuiven naar het 
bedrijfsleven. Dat de overheid hierbij negatieve publiciteit als prikkel inzet en daarmee een risico op 
(aanzienlijk) bedrijfsschade introduceert, vergroot het ressentiment tegen dit type maatregelen. Zoals eerder 
gesignaleerd voelen sectororganisaties zich daarmee klem gezet tussen de overheid en hun leden 
(burgemeester-in-oorlogstijd). Dat deze opvatting inzake de WPR ook leeft, is mij in gesprekken met 
branche-organisaties indringend gebleken. Een dergelijke opvatting is (sterk) contraproductief voor een 
klimaat waarin zelfregulering kan gedijen. 
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Het gebrek aan rechtsbescherming werkt tevens negatief uit op de taakuitoefening van de 
Registratiekamer. “Conflicten” blijven te lang slepen. Aan de gesignaleerde rechtsonzekerheid 
komt immers geen einde, terwijl een patstelling in opvattingen van sectororganisatie en 
Registratiekamer de standpunten verder kan verharden door het werven van medestanders voor 
een bepaalde visie969. Een dergelijke ontwikkeling heeft tevens autoriteitsverlies van de 
Registratiekamer tot gevolg. Dit temeer omdat stagnatie in de behandeling van een gedragscode 
tevens belemmerend werkt op de handhavingstaak van de Registratiekamer970. 

Dat er geen redenen kunnen zijn om de taakuitoefening van de Registratiekamer uit te zonderen 
van het bestaande systeem van rechtsbescherming, blijkt voorts uit de ontwerp-EG richtlijn 
persoonsgegevens. De hierin opgenomen regeling inzake taken en bevoegdheden van 
toezichthoudende autoriteiten in art. 30 impliceert, dat tegen beslissingen van de Registratiekamer 
beroep bij de rechter moet kunnen worden aangetekend. De taakuitoefening van de Kamer is 
derhalve in de richtlijn, in overeenstemming met de privacy-wetgeving in de belangrijkste EG-
lidstaten, rechtstreeks ingebed in een systeem van “checks and balances”.  

Eerder is gesignaleerd dat, aannemende dat een besluit van de Registratiekamer inzake het al dan 
niet goedkeuren van een gedragscode als besluit in de zin van art. 1:3 Awb is aan te merken, de 
uitsluiting hiervan van administratief beroep in art. 15, zevende lid, ter discussie staat. Omtrent de 
continuering van deze uitsluiting heeft in het kader van de aanpassingswetgeving immers niet de 
beoogde (expliciete) besluitvorming plaatsgevonden. Mijns inziens is verdedigbaar dat de Awb als 
latere en tot op zekere hoogte specifieke regeling, met name de openstelling van beroep bij de 
rechtbank in art. 8:1, mede in het licht van het voorgaande en de rechtsstatelijke functie van deze 
wet, heeft te gelden als te derogeren aan art. 15, zevende lid, WPR. Op basis van deze wetsuitleg 
is derhalve met de inwerkingtreding van de Awb adequate bestuursrechtelijke 
rechtsbescherming971 gecreëerd met betrekking tot het functioneren van de Registratiekamer, 
want is toetsbaar zowel op rechtmatigheids- als doelmatigheidsaspecten972. 

Hoewel met een dergelijke wetsuitleg de ergste kou uit de lucht zou zijn, moet terzake zo snel 
mogelijk duidelijkheid worden gecreëerd. Een wetswijziging in de vorm van een 
vervallenverklaring van de uitsluitingsbepalingen in de WPR, in combinatie met een interpretatie 
van de wetgever in de hiervoor bedoelde zin, ligt derhalve voor de hand. Een dergelijke 
voorziening kan worden aangehaakt bij de aanpassingswetgeving inzake de Derde tranche Awb. 

7.13 De regelingsbevoegdheid van de Kroon ex art. 16 WPR 
Sinds 1 juli 1992 kunnen bij AMvB voor een bepaalde sector nadere regels worden gesteld 
betreffende de artt. 4 t/m 6, 8 en 11 t/m 14 WPR, als alternatief voor het uitblijven van adequate 
zelfregulering. Van deze regelingsbevoegdheid is (nog) geen gebruik gemaakt. Aanvankelijk heeft 
deze bepaling als stok achter de deur wel bijgedragen tot de bereidheid om sectorale 

                                                      
969 Zoals elders in deze studie nader is/zal worden gemotiveerd, moet worden geconstateerd, dat mede 
door de geschetste ontwikkeling, een adequate implementatie van de WPR in (belangrijke) delen van het 
bedrijfsleven min of meer is mislukt. Zie de beschrijving van de sectorontwikkelingen in het vorige 
hoofdstuk. Dat betrokkenen deels in uiteenlopende rollen participeerden in het privacy-debat, is hierop 
mede van invloed geweest. 
970 Vgl. de in het vorige hoofdstuk beschreven gang van zaken betreffende de gedragscodes van banken en 
verzekeraars. Beide gedragscodes zijn nader geïmplementeerd, ondanks verklaarde bezwaren van de 
Registratiekamer tegen de daarin op kernpunten aangenomen interpretatie van de WPR (houderschap, 
persoonsregistratie en derden). Met een tekortschieten in de afhandeling van de goedkeuringsprocedure 
heeft de Kamer zich tevens de facto de mogelijkheid ontnomen om via gebruikmaking van haar 
(respressieve) toezichtsbevoegdheid een juiste naleving van de WPR te bevorderen. 
971 Rechtsbescherming door de bestuursrechter heeft het voordeel, dat aldus kan worden aangesloten bij de 
(consistente) privacy-jurisprudentievorming van de Afdeling Rechtspraak RvSt. inzake de Wob. Een 
belangrijk voordeel is voorts, dat de (financiële en procedurele) drempel om van deze rechtsgang gebruik te 
maken aanzienlijk lager is, dan geldt voor het aanspannen van een civiele procedure. 
972 Vgl. wat de doelmatigheidstoetsing betreft met name de bezwaarschriftprocedure in art. 7:1 e.v. Awb. 
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zelfregulering te realiseren. Met name in de eerste periode na de inwerkingtreding van de WPR 
werd dit argument door de branche-organisaties zelf gebruikt om de eigen achterban van nut en 
noodzaak van zelfregulering te overtuigen. Dit gold vooral voor de sectoren die gevoelig zijn 
voor publieke druk. Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, was de prikkel van de door art. 16 in 
uitzicht gestelde WPR-uitvoeringsregeling daarbij echter zeker geen doorslaggevende factor. 

Bovendien is de betekenis van art. 16 als delegatie-bepaling beperkt. De regelingsbevoegdheid is 
immers begrensd tot de particuliere sector. Het aantal branches met een voldoende karakteristiek 
informatiepatroon is hierin echter, anders dan in de openbare sector, beperkt. Bovendien hebben 
de meeste, zo niet alle voor nadere regulering in aanmerking komende sectoren inmiddels een 
gedragscode vastgesteld. Een voorbeeld is de gedragscode van de handelsinformatiebureaus. Wel 
zou art. 16 als grondslag kunnen worden benut om specifieke informatiepraktijken, ook in 
sectoren met gedragscodes, te reguleren in de vorm van concrete ge- en verboden. Hoewel op 
het eerste oog aantrekkelijk, mag de toepasbaarheid van dit regelingsinstrument niet worden 
overschat. De ervaring leert, dat de regulering van informatievoorziening op sectorniveau geen 
gemakkelijke zaak is, de abstracte normstelling zich immers licht onttrekt aan de “vloeibare” 
informatiewerkelijkheid. Een tweede beperkende factor betreft de aard van de bevoegdheid, 
begrensd als deze is door de materiële bepalingen van de WPR. Naar kan worden aangenomen 
zou een dergelijke uitvoeringsregeling primair zijn bedoeld om de registratiebevoegdheid van de 
houder in te perken of nader te conditioneren. Een dergelijke voorziening is per definitie 
conflictueus. 

In haar jaarverslagen over de jaren 1989-1991 en 1992-1993, respectievelijk uitgebracht in januari 
en augustus 1994, heeft de Registratiekamer de wenselijkheid/noodzaak van vaststelling van 
aanvullende uitvoeringsregelingen op sectorniveau als onderwerp laten rusten. Wel is de 
mogelijkheid om ingevolge art. 16 WPR nadere regels te stellen nog genoemd in de toelichting op 
het voorstel van Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Ook wat de 
informatievoorziening van de recherchebureaus betreft gaat de voorkeur echter uit naar 
zelfregulering973. 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de regelingsbevoegdheid van de 
Kroon ex art. 16 WPR de facto niet zozeer een alternatief is voor zelfregulering, als wel in de 
particuliere sector een nuttige noodremfunctie kan vervullen in geval van ontoelaatbare 
informatiepraktijken. Een nadere toespitsing op deze functie en een uitbreiding ervan tot de 
overheidssector lijkt bij een wetsherziening aangewezen.  

7.14 Bevindingen en conclusies 

Zelfregulering in het systeem van de WPR 
Met het oog op de gewenste sectorale rechtsvorming, voorziet de WPR in een instrumentalisering 
van de zelfreguleringsbevoegdheid van private samenwerkingsverbanden. De werking van 
positieve en negatieve prikkels resulteert de facto in een regelingsplicht voor de informatie-
intensieve branches/bedrijfstakken in de commerciële sector. Met het oog op de grondrechtelijke 
waarborgfunctie van de wet is de sectorale zelfregulering in sterke mate geconditioneerd via: (a) 
de wettelijke norm als regelingsmarge, (b) de (impliciete) organisatie van het zelfreguleringsproces 
en (c) goedkeuring/toezicht door de Registratiekamer. Derhalve is hiervoor gesproken van 
zelfregulering in medebewind. 

Het ambitieniveau van de wetgever was hoog. Naast een vergroting van regelingsbereik, zijn met 
collectieve zelfregulering de volgende functies beoogd: (a) sectorale rechtsverfijning en -vorming; 
(b) vergroting van transparantie en rechtszekerheid; (c) flexibiliteit en dynamiek in regelgeving en 
(d) beperking van de handhavingslasten voor de overheid. Aan het zelfreguleringsconcept lag een 
optimistische inschatting van het maatschappelijke krachtenspel ten grondslag: een evenwichtige 
                                                      
973 TK 1993-1994, 23478, nrs. 1-3. Zie met name p. 12 van de memorie van toelichting betreffende de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer door recherchebureaus. Vgl. de in het vorige hoofdstuk 
beschreven gedragscode van de NVH. 
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organisatie van in het geding zijnde belangen en gelijkwaardigheid van participanten in het 
zelfreguleringsproces. 

Gebrek aan consensus 
Het WPR-systeem van geconditioneerde zelfregulering is in de praktijk conflictgevoelig gebleken. 
Zelfregulering als concept veronderstelt autonome regelingsbevoegdheid in een overheidsvrije 
sfeer. Dit uitgangspunt staat haaks op zelfregulering in (gebonden) medebewind. Deze spanning 
heeft zich vertaald in sterk uiteenlopende opvattingen over karakter, functie en inhoud van de 
WPR-gedragscode en de inbreng van de Registratiekamer in het zelfreguleringsproces. Waar het 
in essentie om gaat is wie zeggenschap heeft over de sectorale rechtsvorming. Is de 
privacygedragscode een zelfstandige consumentenregeling, derhalve een produkt van contractuele 
overeenstemming tussen marktpartijen met de WPR als aanleiding? Of is de gedragscode vooral 
een in het WPR-regelingscomplex geïntegreerde uitvoeringsregeling, met de sectororganisaties in 
de positie van “mede-wetgever”?  

De wet geeft op dit punt tegenstrijdige signalen af. Enerzijds is de contractuele dimensie 
benadrukt door het als ontvankelijkheidseis opnemen van een participatieverplichting van 
organisatie(s) van belanghebbenden in de voorbereidingsfase. Deze benadering is nog eens 
versterkt door het in de parlementaire behandeling van de WPR gewekte verwachtingspatroon. 
Anderzijds vloeit uit het stelsel van de wet voort, dat de sectorale regelingsbevoegdheid door de 
volledigheid van wettelijke normstelling slechts een beperkte bandbreedte kent, terwijl de 
goedkeurings-/toezichtbevoegdheid van de Registratiekamer bedoeld is om een organische 
inbedding van de gedragscode in het regelingscomplex te verzekeren (koppelingsfunctie). 

De controverse spitst zich toe op de inhoud en hantering van de goedkeuringsbevoegdheid van 
de Registratiekamer. Is dit orgaan in beginsel gebonden aan de uitkomsten van een partij-
akkoord, derhalve in haar goedkeuring/toezicht beperkt tot een marginale toetsing, of draagt de 
Kamer op dit punt een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van een integrale recht- en 
doelmatigheidstoetsing. Het facultatieve karakter van de goedkeuring biedt geen oplossing uit dit 
dilemma. Aan een goedkeuringsverklaring van de Kamer wordt in de verschillende sectoren een 
zodanig belang gehecht, zowel uit commercieel oogpunt als om reden van rechtszekerheid, dat 
deze als het in de wet aangewezen sluitstuk van het zelfreguleringsproces geldt. Om die reden is 
zelfregulering zonder fiat van overheidswege geen alternatief. 

Banken, verzekeraars en de direct marketing sector zien de privacygedragscode vooral als produkt 
van zelfbinding op basis van partij-autonomie, derhalve als onderdeel van het consumentenrecht. 
De inbreng van de Registratiekamer is in deze opvatting beperkt tot een signalerings- en 
adviesfunctie ten behoeve van (contracts-)partijen en de wetgever. Dit is ook de visie van de 
voormalige SWP als meest betrokken organisatie van belanghebbenden geweest. Andere 
branches bleken zich daarentegen zonder (grote) problemen te kunnen voegen naar het stramien 
van de wet, met inbegrip van een substantiële rol van de Registratiekamer in het 
zelfreguleringsproces. De Registratiekamer heeft de gedragscode vooral opgevat als 
regelingsinstrument met een waarborgfunctie, onderdeel van het WPR-complex van gelede 
normstelling, en de hantering van haar goedkeuringsbevoegdheid ook daarop afgestemd. 

De gesignaleerde tegenstelling in opvattingen en de effecten daarvan op de implementatie van de 
wet houden voorts direct verband met het gebrek aan consensus over de WPR als zodanig. De 
sectorale zelfregulering heeft de tekortkomingen in het wetgevingsproces manifest gemaakt, met 
name het gebrek aan rechtszekerheid omtrent de basisnoties. Parallel hieraan nam de betekenis 
van de gedragscode toe en daarmee de druk op de kwaliteit van de sectorale regelgeving. De facto 
was sprake van continuering van het wetgevingsproces, zij het in een andere context, met de 
sectororganisaties en de Registratiekamer als deelnemers. 

Deze twee factoren zijn in de afgelopen periode in sterke mate van invloed geweest op verloop 
en resultaat van het sectorale zelfreguleringsproces. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, 
lopen de resultaten hiervan in de verschillende branches/bedrijfstakken sterk uiteen, evenals de 
mogelijkheden voor een verdere uitbreiding en verdieping. In dit verband is vastgesteld, dat 
terwijl in sommige sectoren (zeer) positieve resultaten zijn geboekt, in andere sectoren ontstane 
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problemen de naleving van de WPR hebben belast, onder omstandigheden zelfs uitdrukkelijk 
hebben bijgedragen tot het mislukken van een adequate implementatie van de wet. 

Ervaringen met de wettelijke goedkeuringsprocedure 
De in de wet geïndiceerde volgorde in de tijd van het zelfregulerings- en goedkeuringsproces, 
wordt in de uitvoeringspraktijk slechts beperkt in acht genomen. De reden is dat beide in de 
uitvoeringspraktijk veelal min of meer verweven zijn, immers de goedkeuringsfase is geïntegreerd 
in het zelfreguleringsproces. In totaliteit bezien bestaat dit uit een samenstel van drie 
afzonderlijke onderhandelingstrajecten. Te onderscheiden zijn: (a) het verenigingsrechtelijk 
besluitvormingsproces, (b) het verplichte (genoegzame) overleg met een organisatie van 
belanghebbenden en (c) de goedkeuringsprocedure als onderhandelingskader met de 
Registratiekamer. De sectororganisatie fungeert daarin als gangmaker en trait d’union. De keuze 
voor een andere volgorde van onderhandelingspartners vloeit voort uit de behoefte bij 
sectororganisaties aan (informeel) vooroverleg met de Registratiekamer als toezichtsinstantie, 
soms voorafgaande aan de beslissing tot zelfregulering, soms als middel tot afstemming op 
voorhand, vooruitlopend op een formeel verzoek om goedkeuring. Dit is bij wettelijke 
goedkeuringsrelaties ook een gebruikelijke figuur. Het is echter onontkoombaar, dat de positie 
van de belangenorganisatie hierdoor in het geding komt. Leer en werkelijkheid lopen derhalve 
regelmatig uiteen. Dit gegeven is, naast andere hierna te noemen argumenten, een reden om 
vereenvoudiging van het wettelijk regime te bepleiten in de vorm van het vervallen van de 
participatie-eis. 

Is er derhalve wat de ontvankelijkheidseisen in art. 15 WPR betreft aanleiding tot deregulering, de 
eveneens in dit artikel vastgelegde regeling van de goedkeuringsprocedure biedt daarentegen 
onvoldoende houvast door een tekort in formalisering. Vooral het ontbreken van 
beslissingstermijnen voor de Registratiekamer blijkt in de uitvoeringspraktijk een knelpunt te zijn. 
In enkele gevallen is de behandelingsduur van gedragscodes onaanvaardbaar uitgelopen. De 
verplichting van de Registratiekamer als bestuursorgaan tot een standpuntbepaling binnen een 
redelijke termijn, is in deze gevallen ten onrechte ondergeschikt gemaakt aan de 
onderhandelingsdimensie van de goedkeuringsprocedure. Hoewel de Awb op dit punt als 
richtsnoer kan gelden, met een maximale behandelingstijd van 6 maanden als uitgangspunt, is er 
aanleiding om de goedkeuringsprocedure op dit punt in het licht van de Awb nader te 
verbijzonderen, in het bijzonder door de opneming van beslistermijnen inzake de 
ontvankelijkheidstoetsing en de definitieve besluitvorming door de Registratiekamer. 

De inbreng van organisaties van belanghebbenden 
De uitgangspunten van de wetgever: organisatie van maatschappelijke belangen en voldoende 
countervailing power als voorwaarden voor een evenwichtige belangenafweging, zijn te 
optimistisch gebleken. Anders dan verwacht hebben de consumentenorganisaties niet direct 
willen participeren in het zelfreguleringsproces. Derhalve kreeg de voormalige Stichting 
Waakzaamheid Persoonsregistratie als (gespecialiseerde) privacy-consumentenorganisatie de facto 
in een aantal sectoren een monopoliepositie. Deze situatie heeft voor de nodige onvrede gezorgd. 
Bij enkele sectororganisaties, omdat men de representativiteit van de SWP in twijfel trok. Bij de 
SWP zelf, omdat men zich als gesprekspartner niet serieus genomen voelde. 

Het effect van de verplichte participatie van belangenorganisaties in de voorbereidingsfase is niet 
eenduidig. Enerzijds was sprake van een nuttige inbreng in het zelfreguleringsproces, voor zover 
het de SWP betrof met name van expertise inzake privacy-knelpunten en oplossingsstrategieën. 
Het probleembewustzijn in de betreffende sectoren is daardoor geactiveerd, mede tegen de 
achtergrond van de “actie-potentie” van de SWP. Deze participatie is echter geen garantie 
gebleken voor een juiste toepassing van de WPR c.a. (rechtmatigheid) en een evenwichtige, 
integrale belangenafweging, ook op wat langere termijn. 

Tevens is gebleken, dat de koppeling van zelfregulering aan preventief toezicht van 
overheidswege, voor een gespecialiseerde privacy-belangenorganisatie als de SWP een bron van 
frustraties vormt, met name door de tegenstelling tussen de aangehangen 
consumentenbenadering en de realiteit van integrale toetsing door de Registratiekamer. 
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Daarentegen is ook geconstateerd, dat de bij het zelfreguleringsproces betrokken 
belangenorganisaties en derhalve ook de SWP, zich niet formeel aan de uitkomsten ervan hebben 
willen verbinden. Hun betrokkenheid bleef beperkt tot de afgifte van een verklaring van 
genoegzaam overleg. De wettelijke regeling heeft derhalve in formele zin niet geleid tot 
meerzijdige zelfregulering. 

Voorts heeft de financiering van de participatie problemen opgeleverd. Door het uitblijven van 
subsidiëring van overheidswege moest de SWP haar inbreng in het zelfreguleringsproces als 
advieswerk commercialiseren. Vanwege onvrede met het toetsingsbeleid van de Registratiekamer 
heeft de SWP in een latere fase besloten niet meer in het zelfreguleringsproces te willen 
participeren. Inmiddels heeft deze belangenorganisatie door faillissement opgehouden te bestaan. 
Dit betekent dat de (impliciete) participatieverplichting in een aantal situaties niet meer kan 
worden nageleefd. 

Om de hiervoor genoemde redenen is geconcludeerd, dat er reden is om de 
participatieverplichting in de voorbereidingsfase te laten vervallen en de door de WPR 
geïmpliceerde drieslag in besluitvormingstrajecten, te vervangen door een duaal-model 
(sectororganisatie, achterban en Registratiekamer). In samenhang hiermee zou de 
hoorverplichting van de Registratiekamer moeten worden uitgebreid met een voorziening die de 
inbreng van eventuele belangenorganisaties zeker stelt. Met een dergelijke vereenvoudiging 
ontvalt tevens de basis aan een aantal, aan het bestaande systeem inherente frustraties. Een 
dergelijke vereenvoudiging biedt voorts optimale vrijheid, staat immers niet aan de eventuele 
meerzijdigheid van het zelfreguleringsproces in de weg. Wordt daarentegen geopteerd voor 
continuering van het bestaande model, dan is de beschikbaarheid en bereidheid tot participatie 
van een gespecialiseerde privacy-belangenorganisatie een noodzakelijke voorwaarde. In de 
bestaande constellatie is de consequentie, dat deze dan van overheidswege wordt gesubsidieerd. 

Het goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer 
De in de WPR als vorm van preventief toezicht geformaliseerde goedkeuringsbevoegdheid van 
de Registratiekamer, fungeert als koppelingsinstrument tussen wet en collectieve zelfregulering. 
Om die reden staat de normatieve c.q. (aanvullende) waarborgfunctie van de gedragscode in het 
beleid van de Kamer centraal. De rechtszekerheidsfunctie van de gedragscode is hiervan de 
keerzijde. Daarnaast heeft de Kamer steeds oog gehad voor de communicatieve functie van dit 
instrument, met name het stimulerende effect van sectorale zelfregulering op de naleving van de 
wet. Vanwege deze functies heeft de Kamer uitdrukkelijk prioriteit gegeven aan de bevordering 
van sectorale zelfregulering. 

In de studie is vastgesteld, dat de toetsingsbevoegdheid van de Registratiekamer wordt bepaald 
door de in art. 15, eerste en tweede lid, WPR genoemde criteria, in samenhang met het regime in 
de Awb en overige ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. Derhalve is sprake van een 
volledige recht- en doelmatigheidstoetsing, waarbij de rechtmatigheid niet alleen wordt afgemeten 
aan conformiteit met de WPR, maar tevens aan het overigens geldende recht, zoals grondrechten, 
verdragsverplichtingen en eventueel van toepassing zijnde bijzondere wetgeving De Kamer is 
derhalve verplicht tot een integrale belangenafweging, zij het met bijzondere aandacht voor de 
doorwerking van het recht op privacy van geregistreerden. Dit bestuursorgaan beschikt evenwel 
niet over het primaat op wetsuitleg inzake de WPR. Art. 15, zesde lid, WPR, bevestigt dat deze 
taak aan de rechter is voorbehouden, terwijl ook de beleidstoetsing van de Kamer aan (marginale) 
controle door de rechter kan worden onderworpen. 

Het is ook in deze zin, dat de Kamer haar toetsingstaak heeft opgevat. Een punt van discussie is 
de in het kader van haar doelmatigheidstoetsing gestelde (substantialiteits)eis, dat de gedragscode 
uit een oogpunt van rechtsvorming in relatie tot de WPR over toegevoegde waarde moet 
beschikken, wil deze voor de afgifte van een goedkeuringsverklaring in aanmerking kunnen 
komen. In het bijzonder gaat het dan om de vraag hoever de Kamer op dit punt mag gaan bij het 
stellen van eisen inzake de opneming in de gedragscode van aanvullende voorzieningen, 
bijvoorbeeld van een branche-geschillenregeling. Echter ook de rechtmatigheidstoetsing levert in 
de uitvoeringspraktijk spanningen op, met name door de noodzaak van concretisering van 
structurerende begrippen/elementen in de WPR, waardoor belangenconflicten worden uitgelicht. 
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Voorts is geconstateerd, dat het goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer enkele malen is 
bijgesteld, met name door een aanscherpen van de substantialiteitseis in verband met de zgn. 
opstapcodes en recent, door een bepleite verruiming van het toepassingsgebied van collectieve 
zelfregulering. 

In dit verband is betoogd, dat het afgeven van een goedkeuringsverklaring door de 
Registratiekamer rechtsgevolg heeft, immers als uitvloeisel van het vertrouwens- en 
gelijkheidsbeginsel haar onderzoeks- en sanctiebevoegdheid als in de WPR aangewezen 
toezichthouder nader modificeert. Een dergelijke verklaring heeft derhalve te gelden als besluit in 
de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb. Gebleken is, dat de WPR op dit punt in de 
aanpassingswetgeving niet is geharmoniseerd met de Awb. De voorgeschreven besluitvorming 
inzake de handhaving van de uitsluiting van rechtsbescherming in art. 15, zevende lid, WPR, 
heeft derhalve niet plaatsgehad. Om die reden moet alsnog worden vastgesteld of art. 15, zevende 
lid, derogeert aan het stelsel van rechtsbescherming in de Awb. In deze studie is het standpunt 
ingenomen, dat de Awb als prevalerende regeling heeft te gelden, zodat de uitsluitingsvoorziening 
in art. 15, zevende lid, WPR buiten toepassing moet blijven. 

Los hiervan is er aanleiding om de positie van de Registratiekamer als (zelfstandig) 
bestuursorgaan opnieuw te bezien, met name in relatie tot de diversiteit van haar taken, de 
toepasselijkheid van de Awb en de uitdrukkelijk gesignaleerde behoefte aan rechtsbescherming. 
In het bijzonder verdient hierbij aandacht het onderscheid tussen de adviestaak, de ombudstaak, 
de taak als bijzondere opsporingsinstantie en de taak als toezichthouder op de naleving van de 
WPR. Teveel lijkt de ombudsfunctie van de Kamer de beeldvorming inzake karakter en 
normering van haar overige taken te bepalen. De noodzaak hiertoe vloeit tevens voort uit de 
regeling van bevoegdheden van de Registratiekamer in de ontwerp-EG Richtlijn 
persoonsgegevens. Met name is de behoefte aan rechtsbescherming inzake de toezichtstaak van 
de Kamer manifest. Het ontbreken daarvan in de afgelopen periode heeft negatief uitgewerkt op 
het proces van sectorale rechtsvorming en de implementatie van de WPR in het algemeen. 
Bovendien is het gezag van de Kamer hierdoor in negatieve zin beïnvloed. 

Bij het voorgaande past nog de volgende kanttekening. De diversiteit aan taken van de 
Registratiekamer: normering, geschillenbehandeling en handhaving, kan zeer positief uitwerken. 
In de uitvoeringspraktijk gesignaleerde knelpunten kunnen moeiteloos worden verdisconteerd in 
het goedkeuringsbeleid. De verschillende taken kunnen elkaar echter ook in de weg zitten. 
Zelfregulering in de door de WPR bedoelde zin en actieve handhaving daarvan door 
sectororganisaties vergt een stimulerend, overredend goedkeuringsbeleid en een klimaat van 
(wederzijds) respect en vertrouwen. Dit temeer, omdat zelfregulering onderhoud vergt in de 
vorm van regelmatige contacten tussen Registratiekamer en sectororganisaties. Deze opstelling 
stelt echter grenzen aan de profileringsdrang en -dwang van de Registratiekamer in de publiciteit, 
als uitvloeisel van haar ombudsfunctie en het publieke verwachtingspatroon. In die zin is sprake 
van een inherente spanning tussen de bestuurlijke taak van de Kamer en haar waakhondfunctie. 

De resultaten van sectorale zelfregulering 
In het vorige hoofdstuk is gebleken, dat de op de WPR gebaseerde collectieve zelfregulering in de 
verschillende sectoren tot zeer uiteenlopende resultaten heeft geleid.  

In een aantal voor de privacybescherming belangrijke sectoren zijn de uitkomsten van het 
zelfreguleringsproces zeker (voorzichtig) positief tot zeer positief te noemen. Met name wat de 
normatieve functie van de gedragscode betreft als maatlat voor de uitvoeringspraktijk en middel 
tot aanscherping van de rechtspositie van de geregistreerde, kan worden vastgesteld dat de 
zelfregulering in deze sectoren aan het door de wetgever beoogde doel heeft voldaan. In die zin is 
in enkele gevallen reeds sprake van een min of meer volwaardige privacy-sectorregeling, terwijl in 
andere branches nog mogelijkheden bestaan tot verdergaande uitbreiding en verdieping van de 
gedragscode. Via de gedragscode en de inzet daartoe van de sector- en belangenorganisaties is 
bovendien belangrijke voortgang geboekt bij de bewustwording van de privacyproblematiek als 
aanzet tot mentaliteitsbeïnvloeding en attitudevorming. De koppeling van zelfregulering en 
preventief toezicht heeft bovendien positief uitgewerkt op de snelheid waarmee de WPR in delen 
van het bedrijfsleven werd geïmplementeerd. In die zin vervulde de goedkeuringsprocedure een 
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belangrijke initiërende en platformfunctie, als aanleiding tot gericht overleg van sectororganisaties 
en Registratiekamer over de uitvoering van de WPR.  

Wel past hier de kanttekening dat zoals eerder opgemerkt, zelfregulering permanent onderhoud 
vergt, zowel van sectororganisaties als van de Registratiekamer. Vandaar dat de uitvoeringslasten 
van dit regelingsinstrument relatief hoog zijn. Dit heeft vooral te maken met de dynamiek in 
bedrijfsactiviteiten en sectorale organisatiepatronen, in combinatie met de inherente koppeling 
van normering en handhaving. De gedragscode kan derhalve geen rustig bezit zijn. Om haar 
werking te behouden en zo mogelijk te verstevigen, moet zelfregulering steeds opnieuw worden 
bevestigd en geactualiseerd. Eerst dan kan ook de potentie van flexibiliteit en dynamiek van dit 
regelingsinstrument worden benut. De hiermee gemoeide inzet van de Registratiekamer gaat 
derhalve verder dan de bij wet voorziene periodieke hertoetsing van de gedragscode, vergt 
immers de bereidheid tot het onderhouden van een contactennetwerk met het oog op een 
regelmatige (her)bezinning op de werking en handhaving van de gedragscode en de 
mogelijkheden tot verdere uitbreiding en verfijning ervan. Om die reden kan het voorgaande 
slechts een voorlopig oordeel over de in enkele sectoren gebleken effectiviteit van de gedragscode 
als vorm van sectorale regeling zijn. Over de effectiviteit van zelfregulering op (wat) langere 
termijn zijn immers nog geen uitspraken te doen. Wel staat vast, dat het uiteindelijke succes van 
zelfregulering als sectoraal regelingsinstrument in belangrijke mate afhangt van de vraag of 
sectororganisaties en Registratiekamer bereid zijn om hierin blijvend te investeren.  

Is het voorgaande de debetzijde van de balans, er is ook nog een creditzijde te noemen. In enkele 
gevallen is in de goedkeuringsprocedure een patstelling ontstaan, omdat standpunten en ambities 
van sectororganisaties en Registratiekamer niet verenigbaar bleken, de onderhandelingsfase werd 
gerekt en de wet niet voorziet in een beslissende instantie. Als primair aanwijsbare oorzaak geldt 
het eerder gesignaleerde gebrek aan consensus over de uitgangspunten van de WPR. Daarmee is 
tegelijkertijd de zwakke plek in het bestaande stelsel aangegeven. Is het overleg eenmaal in een 
patstelling geraakt, dan resulteert deze gemakkelijk in een verdergaande externe polarisatie van 
standpunten, met een negatief uitstralingseffect op het gezag van wet en Registratiekamer. 
Hoewel te verwachten is dat de gedragscodes van banken en verzekeraars op enige termijn wel 
een goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer zullen krijgen, is de aldus aangerichte schade 
slechts beperkt herstelbaar.  

Aan deze ervaring kan derhalve de conclusie worden verbonden, dat een minimum-consensus 
over inhoud en werking van de basisregeling een voorwaarde is voor succesvolle zelfregulering. Is 
dat niet het geval, dan is het risico van contraproductieve effecten op de uitvoering van de wet als 
zodanig groot. Dit doet zich in het bijzonder voor als de mogelijkheid tot het doorbreken van 
geschilpunten (materieel) niet beschikbaar is, met name door het ontbreken van adequate 
rechtsbescherming. 

Voorts is gebleken, dat het toepassingsgebied voor sectorale zelfregulering beperkt is. 
Zelfregulering is vooral aangewezen voor krachtige rechtsvormende/zelfhandhavende sectorale 
samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat het aantal aldus te realiseren 
gedragscodes/uitvoeringsregelingen in beginsel beperkt is. Het onderzoek heeft voorts 
aangetoond, dat de optimistische verwachtingen omtrent het gebruik van dit regelingsinstrument 
voor zelfbinding op autonome grondslag, met name ter regulering van nieuwe produkten en 
werkwijzen, (vooralsnog) ongegrond zijn gebleken. De privacy-zelfregulering blijft in beginsel 
beperkt tot een verbijzondering van de materiële normen in de WPR in combinatie met daarop 
toegesneden aanvullende voorzieningen. Deze uitkomst spoort met de zelfreguleringspraktijk 
voor de inwerkingtreding van de WPR. Deze was beperkter dan vaak verondersteld en bovendien 
vooral toegesneden op de rechtspositie van de geregistreerde (inzage- en correctierecht), een 
invulling die met de inwerkingtreding van de WPR als mogelijkheid is komen te vervallen. 

Conclusie 
De met het instrument van collectieve zelfregulering in de WPR opgedane ervaringen 
rechtvaardigen per saldo het handhaven van de gedragscode als middel tot sectorale 
zelfregulering, met inbegrip van (facultatief) preventief en repressief toezicht door de 
Registratiekamer. 
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De vergelijking van de Nederlandse zelfreguleringspraktijk met die op basis van het Britse stelsel 
in de Data Protection Act 1984, is inspirerend. De hieruit resulterende inzichten geven echter 
geen aanleiding tot deregulering en het terugbrengen van de rol van de Registratiekamer tot die 
van stimulator en adviseur op verzoek. Weliswaar gaat de voorkeur van een deel van het 
bedrijfsleven in deze richting, het onderzoek wijst echter uit dat het Britse systeem even 
conflictgevoelig is als het onze, terwijl in algemene zin geen betere resultaten worden geboekt. 
Wel zijn in het bestaande systeem een aantal bijstellingen nodig om aantrekkelijkheid en 
effectiviteit van de gedragscode als regelingsinstrument te vergroten. 

De belangrijkste randvoorwaarde voor adequate sectorale zelfregulering is, dat in het 
wetgevingsproces een minimale consensus wordt bereikt over doelen en middelen van de nieuwe 
privacy-wet. Bovendien moet de rechtszekerheidsfunctie van deze regeling uitdrukkelijk aandacht 
krijgen. Voor dit aspect heeft in het verleden te weinig aandacht bestaan. Wordt de betekenis van 
structurerende begrippen en de implicaties van basisnoties opnieuw in belangrijke mate 
doorgeschoven naar de uitvoeringspraktijk, dan blijft de gedragscode een conflictgevoelig 
instrument, tevens vatbaar voor gebruik als middel tot oppositie en obstructie. Om de 
conflictpotentie van de privacy-wetgeving te beperken, zal ook gestreefd moeten worden naar 
een zo scherp mogelijke definiëring van informatierelaties in de wet. Op dit punt zijn er zeker 
mogelijkheden. De afweging tussen wat de wetgever behoort te beslissen en de aan de 
uitvoeringspraktijk over te laten maatwerktoepassingen, zal derhalve opnieuw moeten worden 
gemaakt, met name aan de hand van de in de uitvoeringspraktijk gebleken knelpunten. Wel is de 
consequentie van een grotere rol van de wetgever in de privacyregulering, dat de regelingsruimte 
voor sectororganisaties corresponderend vermindert, evenals het toepassingsgebied voor 
zelfregulering. 

Het verdient voorts aanbeveling om de wettelijke regeling van de goedkeuringsprocedure deels te 
vereenvoudigen en deels nader te structureren, in het bijzonder door opneming van 
beslistermijnen voor de Registratiekamer. Er is tevens reden om de positie van organisaties van 
belanghebbenden te heroverwegen. In verband met de uitdrukkelijk gebleken behoefte aan 
rechtsbescherming tegen de besluitvorming van de Registratiekamer en de in de ontwerp-EG 
Richtlijn persoonsgegevens voorziene uitbreiding van bevoegdheden van dit orgaan, is voorts een 
herbezinning nodig op de consequenties van de verschillende taken van de Registratiekamer, met 
name op de bestuursrechtelijke inbedding daarvan in relatie tot de Awb. 

Hoewel met deze voorzieningen de voor zelfregulering noodzakelijke infrastructuur 
(aanmerkelijk) kan worden verbeterd, is hiervan geen volledige uitbanning van gesignaleerde 
problemen te verwachten. Instrumentalisering van de zelfreguleringsbevoegdheid van private 
samenwerkingsverbanden impliceert onvermijdelijk de incorporatie in het regelingssysteem van 
de daarmee samenhangende, eerder in deze paragraaf beschreven spanningen tussen 
regelingsautonomie en wettelijke conditionering. Om die reden moet de beheersing van de 
conflictpotentie van de gedragscode als sectoraal regelingsinstrument centraal staan. Geheel 
geécarteerd kan deze echter niet, hooguit gemitigeerd. En dan nog kan de wet slechts faciliteiten 
bieden en is de vormgeving van de zelfreguleringsfunctie vooral een zaak van persoonlijke inzet 
van betrokkenen in de uitvoeringspraktijk. 

 


