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8 De WPR-gedragscode in relatie tot het algemeen 
wetgevingsbeleid 

8.1 Inleiding 
De dereguleringsoperatie in het begin van de jaren tachtig heeft de belangstelling voor de functie 
en mogelijkheden van vormen van zelfregulering opnieuw gewekt, mede in het perspectief van 
een versterkte subsidiariteits- en proportionaliteitstoetsing van nieuwe (en bestaande) 
wetgeving974. Daarmee werd in beleidsmatige zin het stof afgeblazen van een reguleringsvariant 
die in onze pluriforme rechtstraditie, gebaseerd op beginselen van subsidiariteit, soevereiniteit in 
eigen kring en professionaliteit, traditioneel een belangrijke plaats heeft ingenomen. De nadruk 
lag daarbij vooral op (verdergaande) deregulering van de marktsector, waarbij overheidsregulering 
en zelfregulering primair als – onderling uitwisselbare – regelingsalternatieven werden 
beschouwd. 

In hoofdstuk 5 is de ontwikkeling van norm en regelingssystematiek van de WPR beschreven. 
Hieruit blijkt, dat de – partiële – keuze voor de figuur van geconditioneerde zelfregulering als 
regelingsstrategie in de WPR niet zozeer werd gemaakt op grond van de (principiële) uitkomsten 
van het dereguleringsdebat in die jaren, als wel primair uit de behoefte om daarmee politiek en 
maatschappelijk de toch al gekozen opzet te rechtvaardigen en daarvoor in parlement en 
samenleving voldoende steun te genereren. 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft in zijn rapport Rechtshandhaving van 
1988 opnieuw gepleit voor zelfregulering, met name voor toepassing van de geconditioneerde 
variant inzake economische consumentenbescherming en technische normering 
(volksgezondheid, veiligheid en milieu). Voorts heeft de Commissie voor de toetsing van 
wetgevingsprojecten dit thema in haar Jaarberichten sinds 1987 stelselmatig aan de orde gesteld, 
in combinatie met specifieke, op benutting van de maatschappelijke zelfreguleringsfunctie 
toegesneden aanbevelingen in een aantal door haar uitgebrachte rapporten. De aandacht voor 
zelfregulering in het dereguleringsproject heeft voorts een nieuwe impuls gekregen door de 
discussie in de wetgevingstheorie over het sturingsdeficit in de verzorgingsstaat, de frictie tussen 
sturingsambitie en -effectiviteit van de instrumentele beleidswetgeving. Deze is geconcentreerd 
rond een tweetal, onderling samenhangende thema’s: de herijking van de rol van de wet in 
verband met nieuwe sturingsconcepties en het primaat van de politiek als centrale sturings- en 
zingevingsinstantie. De opvattingen hieromtrent zijn beleidsmatig uitgekristalliseerd onder het 
kabinet Lubbers III, in het bijzonder in de Nota Zicht op Wetgeving. Het primaat van de wet 
blijft hierin behouden, zij het gemodificeerd door een uitgesproken voorkeur voor toepassing van 
nieuwe besturingsconcepties, waaronder de figuur van geconditioneerde zelfregulering. Als 
uitgangspunt van wetgevingsbeleid geldt derhalve, dat zoveel mogelijk wordt ingespeeld op het 
zelfregulerend vermogen van de samenleving, zij het (normatief) geconditioneerd door/ingebed 
in een wettelijke regeling. De Wet persoonsregistraties is in wetgevingstheorie en -beleid steeds 
als belangrijke illustratie gebruikt. Met een beroep op deze regeling zijn uiteenlopende posities 
beargumenteerd. 

Dit derde hoofdstuk in het drieluik over werking en effectiviteit van de WPR-gedragscode heeft 
een tweeledig doel. Als eerste: de toetsing van opvattingen omtrent zelfregulering in 
wetgevingsbeleid en -theorie aan de ervaringen met deze regelingsvariant op collectief niveau in 
de WPR-uitvoeringspraktijk975. Daartoe is de theorie- en beleidsvorming inzake zelfregulering als 

                                                      
974 Zie met name het Eindbericht van de Commissie vermindering en vereenvoudiging van 
overheidsregelingen (Commissie-Geelhoed), TK 1983-1984, 17 931, nr. 9, p. 43 e.v. Zie voor de 
consumentensector het Jaarrapport Overheidsbeleid Consumentenaangelegenheden 1983-1984, TK 1984-
1985, 18747, nrs. 1-2. 
975 De WPR kent tevens zelfregulering op uitvoeringsniveau in de vorm van een verbijzondering van de 
wettelijke normstelling in een reglement of aanmeldingsformulier. De vraag wordt wel gesteld of deze 
toepassingsvariant als zelfregulering in de vorm van (autonome) zelfbinding kan worden opgevat. Zoals 
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sturingsconcept geanalyseerd en beschreven, gevolgd door een inventarisatie van de met 
zelfregulering op basis van de WPR, opgedane ervaringen, zowel in positieve als negatieve zin976. 
De tweede doelstelling ziet specifiek op het leereffect in de wisselwerking tussen theorie en 
praktijk. Als min of meer vaststaand kan worden aangenomen, dat de wetgeving als gevolg van de 
eind 1995 verwachte vaststelling van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens, per 1 
januari 1999 ingrijpend moet zijn herzien. Dit heeft voor de WPR het bijzondere voordeel van 
een herkansing uit een oogpunt van in de achterliggende periode gebleken tekortkomingen en 
gemiste kansen. Om die reden heeft de confrontatie van theorie en praktijk ook directe 
praktische betekenis: de kritische toetsing van de theorie op nieuwe gezichtspunten met het oog 
op de herinrichting van de privacywetgeving. 

Het plan van behandeling is als volgt. In paragraaf 8.2 worden de denkbeelden omtrent 
zelfregulering in wetgevingstheorie en -beleid geanalyseerd. Vanwege diens invloed op het debat 
komen theorievorming en achterliggende opvattingen van Teubner uitvoerig aan de orde. In het 
bijzonder wordt nagegaan hoe deze inzichten hebben doorgewerkt in de wetgevingstheorie, met 
name in opvattingen inzake (bestuurskundige) sturingsconcepties, het primaat van de 
politiek/wetgever jo. het zelfregulerend vermogen van maatschappelijke verbanden en de 
normatieve instrumentalisering van zelfregulering als wettelijke regelingsvariant. In het 
perspectief van deze theoretische noties handelt het derde onderdeel van deze paragraaf over de 
uitgangspunten omtrent zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid, zoals vastgelegd in de 
kabinetsnota Zicht op Wetgeving en de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992. In paragraaf 8.3 
worden de in wetgevingstheorie en -beleid ingenomen posities inzake: (a) de definiëring van 
vormen van zelfregulering, (b) de verschijningsvormen ervan en (c) de toepassing van 
zelfregulering als regelingsvariant, nader geïnventariseerd en besproken, mede tegen de 
achtergrond van de aan ons rechtssysteem ten grondslag liggende beginselen. 

Als inleiding op een confrontatie van theorie en praktijk inzake zelfregulering als regelingsvariant, 
gebaseerd op de met de privacy-gedragscode in de WPR opgedane ervaringen, is in paragraaf 8.4 
een korte samenvatting opgenomen van de uitgangspunten in de aan de WPR ten grondslag 
liggende regelingsstrategie. In het verlengde hiervan is in paragraaf 8.5 een overzicht opgenomen 
van in de uitvoeringspraktijk gebleken voor- en nadelen van een systeem van geconditioneerde 
                                                                                                                                                        
hierna zal worden betoogd is de grens tussen toepassing/uitvoering en (aanvullende) 
normstelling/zelfbinding diffuus. Derhalve mag worden aangenomen, dat deze reglementering op 
uitvoeringsniveau inderdaad zelfregulerende elementen bevat. Zie ook de artt. 21 en 26 WPR. Twee 
redenen waren doorslaggevend om deze regelingslaag in dit hoofdstuk buiten beschouwing te laten. 
Allereerst de aanmerkelijke verschillen uit een oogpunt van regelingsvrijheid tussen de collectieve en de 
enkelvoudige zelfreguleringsvariant. Een tweede reden betreft de specifieke aandacht in wetgevingsbeleid 
en -literatuur voor de WPR-gedragscode. 
976 Zie E.M.H. Hirsch Ballin met betrekking tot het belang van wetsevaluatie voor de theorievorming in 
‘Wetsevaluatie en wetgevingsbeleid: een slotbeschouwing’, opgenomen in: J.H.T.H. Andriessen, J.M.J. 
Baaijens, E.M.H. Hirsch Ballin en I.Th.M. Snellen (red.), Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid, 
Zwolle 1987 pp. 69 en 70 (tevens opgenomen in de bundel Rechtsstaat & Beleid, Een keuze uit het werk 
van E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle 1991, pp. 400 en 401.) : “Toch kan wetsevaluatie met enige extra 
intellectuele inspanning meer gaan betekenen: wetsevaluatie zou een bijdrage kunnen leveren tot groter 
inzicht in de bestuurlijke doordringbaarheid van de samenleving en de mate waarin overheidsbeleid daar 
greep op kan krijgen, alsmede in de wijze van beïnvloeding van processen in de samenleving. Om daartoe 
te komen bestaat behoefte aan ‘meta-evaluatie’ van uitgevoerde wetsevaluaties, niet alleen uit het oogpunt 
van verbetering der evaluatiemethodes, maar ook om – ten behoeve van het wetgevingsbeleid – te komen 
tot theorievorming over de verhouding tussen wettelijk te regelen overheidsinterventietypen en processen 
in de samenleving. Lukt het om tot een zodanige theorievorming te komen, dan mag men daarvan een 
beter inzicht verwachten in de geschiktheid van bepaalde middelen die door de overheid ingevolge de 
wetgeving worden ingezet. Men zou met name moeten kunnen komen tot sterkte- en zwakte-analyse van 
diverse juridische instrumenten. (...) Als men erin zal slagen om de uit afzonderlijke wetsevaluaties 
verkregen kennis omtrent de wijze waarop door wetgeving processen in de samenleving kunnen worden 
beïnvloed, ingang te doen vinden in de besluitvorming, kan wetsevaluatie alsnog een factor van belang 
worden in een wetgevingsbeleid dat gericht is op het vermijden van onnodige lasten voor overheid en 
samenleving” 
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zelfregulering, ten dele ontleend aan de in de hoofdstukken 6 en 7 van deze studie beschreven 
ervaringen met werking en effectiviteit van de WPR-gedragscode. Overheerste in deze 
hoofdstukken de positieve toonzetting door een toespitsing op de met het WPR-model behaalde 
resultaten, in deze inventarisatie zullen daarentegen ook de in algemene zin gebleken risico’s en 
nadelen van een dergelijk systeem worden belicht. 

De empirisch relevant gebleken aspecten zijn voorts op volledigheid en overeenstemming 
vergeleken met de in de literatuur gerapporteerde voor- en nadelen van zelfregulering. In de 
afsluitende paragraaf 8.6 met bevindingen en conclusies, komen alle lijnen samen en wordt de 
balans opgemaakt van de wederzijdse toetsing van theoretische inzichten en praktijkervaringen. 
De betekenis van de aan de werking van het zelfreguleringsregime in de WPR ontleende 
inzichten voor het algemeen wetgevingsbeleid is een belangrijk aandachtspunt. De doorwerking 
van de inzichten inzake geconditioneerde zelfregulering in de op stapel staande herziening van de 
WPR is dat eveneens. In dit verband komt tevens de regeling van de gedragscode in het ontwerp-
EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens aan de orde. Als regelings-/resultaatsverplichting 
vormt deze immers de randvoorwaarde voor nieuwe wetgeving. 

8.2 Denkbeelden over zelfregulering in wetgevingsleer en -
beleid 
In het in de afgelopen periode gevoerde debat over de herijking van de rol van de wetgever als 
centrale sturingsinstantie in de verzorgingsstaat, vooral in relatie tot de zelfreguleringscapaciteit 
van maatschappelijke verbanden, heeft het rechtstheoretische werk van Gunther Teubner een 
belangrijke rol gespeeld. Met name diens theorie van reflexief recht wordt in het algemeen 
wetgevingsbeleid gehanteerd als onderbouwing van het als vorm van modern recht bepleite 
concept van geconditioneerde zelfregulering. De WPR geldt als prototype van een nieuw 
sturingsconcept, aangeprezen als uitweg uit de aan de traditionele, “command-and-control” 
wetgeving verbonden sturingsproblematiek. Vanwege dit, aan Teubners inzichten ontleende 
verwachtingspatroon, volgt eerst een samenvatting van diens werk en de wijze waarop zijn 
opvattingen in theorie en beleid zijn verwerkt. 

8.2.1 De theoretische inzichten van Gunther Teubner 
Teubner neemt in zijn theorie van reflexief recht, in aanzet gepubliceerd in 1983977, de 
zelfreguleringscapaciteit van functioneel gedifferentieerde maatschappelijke verbanden tot 
uitgangspunt. Uit een oogpunt van wetgevingsbeleid is derhalve sprake van een 
paradigmawisseling. Anders dan het instrumentele bestuursrecht, wil het reflexieve recht niet 
rechtstreeks sturen op uitkomsten, maar indirect, via het stellen van structurele en/of procedurele 
randvoorwaarden, op maatschappelijke – gedecentraliseerde – besluitvormingsarrangementen: 
“The role of reflexive law is to structure and restructure semi-autonomous social systems (...) by 
shaping both their procedures of internal discourse and their methods of coordination with other 
social systems” (p. 255). Het reflexieve recht is derhalve sterk procedureel georiënteerd: “reflexive 
law tends to rely on procedural norms that regulate processes, organization, and the distribution 
of rights and competencies” (p. 255). In de visie van Teubner moet de wetgever de zelfregulering 
van maatschappelijke verbanden doelgericht construeren en faciliteren. De “design of 
organizational structures” staat daarom centraal, in het bijzonder de nadruk op 
“constitutionalization” via de (verplichte) participatie van “countervailing powers”. Dit is ook de 
consequentie van het radicale element in Teubners theorie: de afwijzing van de direct normatieve 
waarborgfunctie van het recht, met name van rechtsbeginselen en grondrechten: “Reflexive law, 
unlike formal law, does not accept “natural” subjective rights. Rather it attempts to guide human 
action by redefining and redistributing property rights” (p. 255)978. 

                                                      
977 Gunther Teubner, Substantive and reflexive elements in modern law, Law & Society Review, Volume 
17, Nummer 2 (1983), pp. 239 t/m 285. 
978 Dat Teubner een civilist van Oostduitse origine is, klinkt op meerdere plaatsen in zijn werk door. Dit 
heeft dan ook in het bijzonder betrekking op de mogelijkheden van overheidssturing van het economisch 
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Teubner heeft zijn opvattingen nader beargumenteerd, genuanceerd en onderbouwd in zijn in 
1989 uitgegeven werk: Recht als autopoietisches System979. Hierin baseert hij zijn opvatting dat 
directe sturing van maatschappelijke fenomenen via het recht in beginsel onmogelijk is op de leer 
van de autopoiese. Maatschappelijke systemen zijn door hun autopoietisch en dus zelfreferentiële 
karakter operationeel gesloten – echter informationeel open – en wel zodanig: “daß Systeme die 
Fixpunkte ihrer Operationsweise nicht (wie im Paradigma offener Systeme angenommen) in 
Umweltbedingungen suchen, denen sie sich möglichst optimal anpassen, sondern in sich selbst; 
genauer: in einer Selbstbeschreibung, welche als internes Steuerungsprogramm die 
Systemprozesse so organisiert, daß es in seinen Operationen dieser Selbstbeschreibung entspricht 
und mithin durch seine Operationen sich kontinuierlich selbst erzeugt” (p. 23)980. In Teubners 
opvatting zijn zowel de maatschappij als het recht, de politiek, de wetenschap en formele 
organisaties als autopoietisch systeem gedefinieerd. 

In het licht hiervan formuleert Teubner de vraag naar het sturingspotentieel van het recht als 
volgt: “Im Umgang mit dieser doppelten Autonomie – der Autopoiese von Recht und der von 
gesellschaftlichen Teilsystemen – steckt nun die moderne Problematik der Rechtssetzung. Wenn 
Autonomie ex definitione Selbstregulierung ist, wie soll dann Gesetzgebung als Fremdregulierung 
möglich sein?” (p. 88). Of anders gezegd: “Wie soll man durch Gesetzgebung aus dem 
geschlossenen Zirkel des Rechts ausbrechen und in die geschlossenen Zirkel der 
gesellschaftlichen Welten eindringen?” (p. 90)981. Volgens Teubner niet door 
instrumentele(beleids)wetgeving, gericht op rechtstreekse (normatieve) sturing van 
maatschappelijke processen. In zijn visie zijn slechts indirekte interventies mogelijk, met name via 
strukturele koppelingen tussen afzonderlijke systemen. Op dit punt komt de hiervoor 
weergegeven theorie van het reflexieve recht weer in beeld: “Fremdregulierung durch 
Selbstregulierung” (p. 102)982. 

Een aanknopingspunt voor sturing kan worden gevonden in de interferentie van gelijksoortige 
maatschappelijke deelsystemen. Deze zijn immers gevormd “aus dem gleichen Stoff”: de 
maatschappelijke omgeving als autopoietisch systeem eerste orde. Om die reden zijn de 
maatschappelijke subsystemen tot op zekere hoogte diffuus. Elementen van maatschappij en 
deelsysteem vallen communicatief samen, participeren immers in deels hetzelfde 
communicatienetwerk, zodat recht en maatschappij onderling koppelbaar blijven (p. 108). Deze 

                                                                                                                                                        
bestel (Wirtschaftspolitik). Teubner legt derhalve een sterke nadruk op de mogelijkheden van het 
privaatrecht en lijkt niet of nauwelijks affiniteit te hebben met de waarborgfunctie van het publiekrecht. 
979 Gunther Teubner, Recht als autopoietisches System, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1989. Zie 
voor een uitgebreide bespreking de bijdrage van Helen Stout en Josien Stoop aan de rubriek Recensies in 
RegelMaat 1991-1, p. 28 e.v. 
980 De leer van de autopoiese is als verbijzondering van de systeemtheorie, oorspronkelijk in de biologie 
ontwikkeld, vooral met het oog op de conceptualisering van moleculaire cel-biologische en neurale 
processen. Zie: H.R. Maturana and F.J. Varela, Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living, 
Dordrecht/Boston/London 1980. Deze oorspronkelijk voor levende mechanismen ontwikkelde theorie is 
in de sociale wetenschappen overgenomen en toegepast op sociale fenomenen, waaronder het recht. 
981 Hier moet worden benadrukt, dat Teubner de termen autonomie en zelfregulering in een specifieke 
betekenis gebruikt, want ingekleurd door de achterliggende opvatting omtrent het autopoietisch karakter 
van sociale systemen. Teubner vat deze betekenis kernachtig samen in de volgende formule: “Autonomie 
ist Zirkularität”. (p. 94) 
982 Rechtstheoretisch heeft het reflexieve recht een tweeledig doel, is zowel analytisch als normatief van 
karakter. Analytisch als het er om gaat de maatschappelijke funktie van het recht vast te stellen. De theorie 
is voorts als normatief bedoeld bij het ontwerp van een regelingsstrategie en de concrete inzet van het 
instrumentarium. Zie Teubner in Recht als autopoietisches System a.w. p. 86. Overigens blijft de relatie 
tussen autopoiese en reflexief recht in het werk van Teubner nogal vaag, om niet te zeggen mystiek. Zie 
hieromtrent ook: Helen Stout en Josien Stoop in Autopoiese aan de Maas, ofwel: instrumentele wetgeving 
reddeloos verdronken, een vraaggesprek met Gunther Teubner in RegelMaat 1991-1, p. 5. 



 

G.Overkleeft-Verburg 271 www.overkleeft-verburg.nl 

interferentie relativeert derhalve het uitgangspunt van geslotenheid983. De kosten in bijwerkingen 
van deze regelingsmethode zijn echter hoog door: “regulative Normierung prinzipiell kein 
Verhalten zu motivieren vermag, für das es auf Eigeninitiative, Innovation und positives 
Engagement ankommt” (p. 112). Deze problemen zijn echter te vermijden indien gebruik 
gemaakt wordt van de figuren van de overeenkomst en het subjektieve recht, in combinatie met 
wat Teubner noemt een “Optionspolitik”. De sturing via het recht is in deze visie derhalve 
beperkt tot het aanbod van geclausuleerde opties, al dan niet in combinatie met positieve of 
negatieve prikkels. De consequenties van deze regelingsmethode zijn niet gering. Het recht 
verliest daarmee zijn rechtszekerheidsfunctie evenals zijn conflictregulerend potentieel. Teubner 
heeft echter vooral oog voor de voordelen: “dann setzt das Recht auf Evolution im regulierten 
System” (p. 116). 

De systeemkoppeling via maatschappelijke organisaties biedt in zijn visie echter meer 
sturingsperspectief, zowel als communicatieve omweg (systeeminterferentie) alsook als methode 
om het centrale stuursysteem van organisaties te beïnvloeden: “Die Politik gewinnt hier 
gleichzeitig einerseits den Zugang zu den Rechtssetzungsinstanzen, die die Produktion von 
Rechtsnormen steuern und andererseits zu den zentralen Mechanismen der 
organisationssteuerung von Unternehmen, Gewerkschaften und anderen Verbänden” (p. 119). 
Het recht heeft dan vooral de hiervoor reeds beschreven functie van “procedural regulation”. 

Tijdens een studiedag op 24 september 1991 in Leiden over de betekenis van zijn 
reflexiviteitsconcept voor de Nederlandse wetgevingspraktijk heeft Teubner zijn ideeën over de 
regelingspotentie van vormen van wettelijk geconditioneerde en gestructureerde zelfregulering 
nader uiteengezet984. Reflexief recht is in zijn visie, als bepleit alternatief voor de gebruikelijke 
command-and-control methodiek, vooral de juridische laat-moderne reconstructie van sociale 
zelfregulering985. In die zin is sprake van regulering en dus instrumentalisering van de 
zelfregulering, met name door de juridisch gesanctioneerde herverdeling van macht via 
dwingende vormgeving van het “institutional design” van maatschappelijke instellingen986. 

                                                      
983 Dat maatschappelijke subsystemen in Teubners visie minder gesloten zijn dan in eerste instantie 
gesuggereerd, blijkt ook uit diens oplossingsrichting in geval van systeemconflicten, namelijk via de 
mogelijke coördinatiefunktie van open privaatrechtelijke normen: “Die Treu und Glauben”-Formel wird 
dann dazu eingesetzt, die Unbestimmtheit dadurch abzuarbeiten, daß die externen Anforderungen 
innervertraglich neu-konstituiert und miteinander abgestimmt werden.” (p. 143) Zie ook W.J. Witteveen, 
Schrijft de wet zichzelf? in N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle 1992, p. 
62 e.v. 
984 Zie zijn bijdrage aan de bundel: G.C.M. Teubner, Reflexief recht: de kracht van niet-statelijk recht in 
N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle 1992, p. 43 e.v. 
985 Volgens Teubner hangt het succes of falen van wetgeving af van de specifieke kwaliteiten van de 
verstrengeling van verscheidene recursieve betekenisprocessen. Bij reflexieve wetgeving gaat het derhalve 
om het probleem van de structurele koppeling van verschillende autopoietische systemen. Om dat te 
bereiken schetst hij vier scenario’s, elk met een hoog trial and error- gehalte in combinatie met de steeds 
weer onderstreepte noodzaak van empirisch onderzoek. Het door hem als meest kansvol aangewezen 
scenario is dat van de juridisering van bindende instituties/formele organisaties, via de reconstructie van 
organisatieprocessen. Zie Teubner, Reflexief recht a.w. p. 81 e.v. 
986 Teubner zegt het aldus: “Als beleidsmakers mij om advies zouden vragen of hun hervormingsgezinde 
ontwerp voor maatschappelijke zelfregulering aan de aspiratie van het reflexieve recht voldoet, zou ik de 
volgende toets aanleggen: waar zijn de procedures die waarborgen dat vertegenwoordigers van belangen 
voldoende toegang hebben tot de zelfregulerende instelling? Hebben bijvoorbeeld de ‘cliënten’ van de 
instelling genoeg voice om zich te laten horen? Is er een forum dat een serieus debat over 
beleidsalternatieven en andere visies toestaat? Zijn er procedurele waarborgen die overduidelijke 
machtsverschillen in bedwang houden? Zijn er mechanismen om te bemiddelen en te arbitreren bij interne 
conflicten?” (Reflexief recht a.w. p. 73). 
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Aan Teubners theorie van het reflexieve recht ligt een radicale staats- en maatschappijvisie ten 
grondslag, gebaseerd op een sterke aversie tegen (centrale) politieke sturing987. Hiervan blijkt 
vooral uit zijn reacties in een vraaggesprek met Stout en Stoop988. Hij meent dat de idee van de 
sociale en democratische rechtsstaat, met name de waarborgfunctie daarvan, in het licht van de 
moderniteit, de voortschrijdende functionele differentiatie van de maatschappij, moet worden 
herzien. In zijn theorie is dan ook geen plaats voor individuele grondrechten989. Wel ziet hij 
ruimte voor een herinterpretatie hiervan in de vorm van institutionele garanties, met name ter 
bescherming van de autonomie van sociale activiteiten en sociale netwerken tegen de politiek. De 
betekenis van uniforme rechtsprincipes wordt door hem op eenzelfde manier gerelativeerd en 
qua functie teruggebracht tot organisatorische procedurebeginselen (due process of law, fair 
procedure). Dat reflexieve regulering, resulterend in uiteenlopende vormen van groepsrecht, ten 
koste gaat van de rechtszekerheid wordt toegegeven, echter gezien als “minor problem” in relatie 
tot de door de politieke waan van de dag veroorzaakte instabiliteit van het recht. Teubner maakt 
vooral bezwaar tegen de exclusief politieke interpretatie van het recht990. Hij bestrijdt derhalve de 
opvatting dat het politieke proces de juridische besluitvorming legitimeert. Hij wil de politieke 
greep op het recht derhalve vervangen door sociale controle, uitgaande van de idee dat het 
probleemoplossend vermogen van sociale subsystemen groter is dan dat van het politieke 
systeem. In deze visie heeft het reflexieve recht met name een instrumenteel doel: de 
ontmanteling van de wetgevingsfunctie als methodiek van centrale politieke sturing en de 
vervanging daarvan door daartoe gepolitiseerde en geconstitutionaliseerde maatschappelijke 
subsystemen991. 

8.2.2 Zelfregulering in de wetgevingstheorie 
In de wetgevingsliteratuur hebben Teubners ideeën als mogelijke uitweg uit de impasse van het 
uit een oogpunt van sturingsambitie tekortschietende instrumentele beleidsrecht, veel aandacht 
gekregen992. Zo heeft Snellen in zijn rede Boeiend en geboeid uit 1987 gepleit voor een bijstelling 
van het paradigma van centrale overheidssturing993. Snellen neemt hierbij een middenpositie in, 
immers wijst met een beroep op de bestaande effectiviteitsproblemen – onder meer als uitvloeisel 
van de zelfreferentialiteit van maatchappelijke systemen – op de noodzaak van uitbreiding en 
nadere verfijning van de bestaande sturingsarrangementen. Zonder de mogelijkheid van 
                                                      
987 Vgl. ook de bespreking van Teubners ontkenning van de mogelijkheid van normatief beleidsrecht, mede 
tegen de achtergrond van het WRR-Rapport Rechtshandhaving (1988), door P.C.M. van Seters, Dilemma’s 
van modern beleidsrecht in de bundel Reflexief recht a.w. p. 29 e.v. 
988 Helen Stout en Josien Stoop, vraaggesprek a.w., p. 5 e.v. Zie hieraan voorafgaand van dezelfde auteurs: 
Het falen van de wet. Een inleiding tot het autopoietische denken van Gunther Teubner, pp. 3 en 4. 
989 Deze conclusie is gebaseerd op een analyse van het in dit hoofdstuk genoemde werk van Teubner en 
het interview dat Helen Stout en Josien Stoop met hem hadden. Zie hun bijdrage Autopoiese aan de Maas, 
ofwel: instrumentele wetgeving reddeloos verdronken, Regelmaat 1991-1, p. 5. 
990 Teubner zegt het aldus: “Mijn voorkeur gaat uit naar een beeld waarin de politiek een (klein) onderdeel 
is van de sociale actie, misschien zelfs wel een onderdeel met een nogal gering probleemoplossend 
vermogen. Volgens mij moet het recht gezien worden in relatie tot andere aspecten van de maatschappij in 
hun directe onderlinge relatie en niet als gekanaliseerd door de parlementaire politiek.” Zie Vraaggesprek 
a.w. p. 6. 
991 Teubner is overigens de eerste om toe te geven dat er tussen theorie en uitvoeringspraktijk nog een hele 
weg te gaan is. Zowel in zijn bijdrage aan de bundel Reflexief recht als in het interview met Stout en Stoop 
a.w. benadrukt hij keer op keer de noodzaak van empirische analyse en toetsing van zijn ideeën op 
effectiviteit. Hij onderkent ook uitdrukkelijk de aan zijn concept van sociale zelfregulering verbonden 
risico’s uit een oogpunt van machtsmisbruik en monopolisering van posities. 
992 Zie voor de positionering van Teubner in het wetgevingsdebat: H.D. Stout, De betekenissen van de wet, 
Hoofdstuk 8, Sturing als vorm van sociaal gedrag, Zwolle 1994. Zie in dit verband ook: N.J.H. Huls & 
H.D. Stout, Reflecties op reflexief recht in de bundel Reflexief recht a.w., p. 1 e.v. 
993 I.Th.M. Snellen, Boeiend en geboeid, Ambivalenties en ambities in de bestuurskunde (oratie), Alphen 
aan den Rijn 1987. 
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inhoudelijke normatieve sturing door de wet als zodanig af te wijzen, pleit hij voor een meer 
realistisch perspectief: een minder centrale rol van de overheid als sturingsinstantie in combinatie 
met een gerichte benutting van de regelingspotentie van maatschappelijke subsystemen994. 

In zijn bespreking van de grenzen die de rechtsstaat aan overheidssturing stelt signaleert Hirsch 
Ballin zowel een besluitvormings- als een regelingsprobleem, respectievelijk (a) een overbelasting 
van het politieke systeem, als gevolg van een onjuiste verdeling van verantwoordelijkheid tussen 
staat, maatschappelijk middenveld en individuele rechtsgenoten en (b) een tekort in het sturend 
vermogen van de wet door aan de aard van bepaalde activiteiten in het maatschappelijk 
middenveld inherente beperkingen in doordringbaarheid met wettelijke normen995. In het licht 
van deze probleemanalyse pleit hij voor wetgeving die gebruik maakt van het zichzelf sturend 
vermogen van het maatschappelijk middenveld, derhalve aansluitend bij de structuur, de wijze 
van functioneren en de eigensoortige normativiteit van de sector van de samenleving die zij wil 
reguleren. Beïnvloeding op afstand via de wet is hierbij het uitgangspunt, hetzij door stimulansen 
tot zelfregulering of door andere vormen van indirecte regulering. Hiermee wordt in zijn visie een 
tweeledig doel gediend. Enerzijds een verlichting van de regelingsdruk op het maatschappelijk 
middenveld, met name van de gesubsidieerde/bekostigde sector (onderwijs, welzijn e.d.). 
Anderzijds beoogt hij aldus een herstel van de sleutelpositie van de wet in de rechtsvorming996. 
Teubner komt er in deze analyse slechts beperkt aan te pas. Op diens inzichten wordt een beroep 
gedaan ter motivering van de opvatting, dat achter het actuele handhavings- en kostenprobleem 
een meer fundamenteel, rechtsvorming door wetgeving betreffend probleem steekt, namelijk dat 
van de verhouding tussen de op velerlei wijzen op elkaar inwerkende maatschappelijke 
subsystemen997. In tegenstelling tot Teubners theorievorming neemt Hirsch Ballin echter 
uitdrukkelijk stelling tegen de druk om de wijze van institutionalisering van maatschappelijke 
verbanden vergaand te gaan reguleren, bijvoorbeeld via wettelijke voorschriften inzake de interne 
besluitvorming, terwijl hij Teubners nadruk op autopoiese evenmin als richtsnoer bij regelgeving 
hanteert998. 

                                                      
994 Zie tevens zijn bijdrage Nieuwe vormen van sturing in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen, W.J. Witteveen 
(red.), De terugtred van regelgevers, Meer regels, minder sturing? Zwolle 1989, p. 289 e.v. Hierin benadrukt 
hij dat geen van de door hem genoemde sturingsvormen (beleidsvorming door beeldvorming, sturing met 
sleutelparameters, door structurering en door procedurering) een exclusieve plaats moeten krijgen, want 
zijn bedoeld als een uitbreiding van het bestaande instrumentarium en aanpassing daarvan in complexe 
situaties (p. 301).. 
995 Zie: E.M.H. Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat, opgenomen in: 
M.A.P. Bovens, W. Derksen en W.J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle 1987, p.91 e.v.; tevens 
opgenomen in de bundel Rechtsstaat & Beleid a.w. p. 383 e.v. Zie ook: E.M.H. Hirsch Ballin, 
Rechtsvorming door wetgeving, Aanzet voor een post-instrumentalistische wetgevingstheorie in de bundel 
Rechtsstaat & Beleid a.w. p. 403 e.v. 
996 Zie ook de volgende passage: “Mijn bedoeling was, aan te geven hoe rechtsvorming door wetgeving de 
haar in een democratische en sociale rechtsstaat toebedachte sleutelrol in de vervulling van de publieke taak 
kan vervullen, ook al ziet men wetgeving niet langer als instrument waarmee de overheid de samenleving 
kan besturen, en ook al aanvaardt men de waarde van zelfregulering, een eigen normativiteit en een 
eigensoortige cultuur van verbanden in de samenleving: sociale subsystemen die naast de subsystemen van 
recht en politiek juist in een democratische en sociale rechtsstaat hun waarde en hun door grondrechten 
beschermde plaats hebben” in: Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving a.w. p. 415. 
997 Zie Hirsch Ballin, Rechtsvorming door wetgeving a.w. p. 408. 
998 Zie hieromtrent de volgende passage: “Spanningsvelden zijn er met name bij het stellen van eisen inzake 
de interne besluitvorming en de zogenaamde democratisering van gesubsidieerde instellingen. Er is een 
tendens om hierbij welzijnsinstellingen, scholen, ziekenhuizen e.d. als politieke microcosmossen te willen 
organiseren, met voorbijgaan aan hun eigen aard en identiteit” in: Hirsch Ballin, Regelen op 
afstand/Rechtsstaat& Beleid a.w. pp. 393 en 394. Vgl. voorts E.M.H. Hirsch Ballin, Ministeriële 
verantwoordelijkheid, verzelfstandiging en sturing, Een beschouwing over ministeriële 
verantwoordelijkheid en de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde in: P.H.A. Frissen e.a., Het 
managen van verandering door verzelfstandiging, Den Haag 1993, p. 47 e.v. Hierin wordt afstand genomen 
van de door Teubner geïntroduceerde leer van de autopoiese: “In de eerste plaats heb ik duidelijk willen 
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Frissen heeft zich daarentegen volledig vereenzelvigd met de hiervoor weergegeven opvattingen 
van Teubner, resulterend in wat hij ziet als het doorprikken van de mythe van de sturende staat, 
de opvatting dat de sturing van de samenleving geschiedt binnen het algemene zingevingskader 
van de politiek999. Zijn keuze is de versplinterde staat als antwoord op een gefragmenteerde en 
gedifferentieerde samenleving1000. Met een beroep op de opvattingen in de sociale wetenschappen 
opteert hij derhalve voor een volledige paradigmawisseling in het wetgevingsbeleid: het loslaten 
van het “piramide-denken” van de sturende overheid in combinatie met het primaat 
van/vertrouwen in maatschappelijke zelfsturing en zelfregulering (archipel-vorm). In samenhang 
hiermee zou het democratiebegrip moeten vermaatschappelijken via horizontale controle- en 
verantwoordingsrelaties binnen maatschappelijke verbanden. In deze visie is de rol van de 
politiek teruggebracht tot – van zelfregulering afgeleide – metasturing, toegesneden op de 
kwaliteit van de maatschappelijke besluitvorming: de vraag of hierin voldoende “checks and 
balances” zijn ingebouwd, of er sprake is van machtsevenwicht en of alle maatschappelijke 
groepen in de besluitvorming kunnen participeren. De taak van de wetgever is dus vooral het 
structureren en procedureren van maatschappelijke besluitvormingsarrangementen en het leggen 
van verbindingen tussen autonome maatschappelijke sectoren. Het streven naar harmonisatie en 
uniformeren van normen is in deze opvatting omtrent bestuurlijke vernieuwing immers geen taak 
van de wetgever1001. 

In een later artikel van Van de Donk en Frissen zijn de hiervoor weergegeven opvattingen 
genuanceerd en aangevuld, mede in het perspectief van wat zij de geïnformeerde samenleving 
noemen1002. De voorkeur voor zelfregulering in combinatie met meta-regulering als nieuwe 
sturingsconceptie is hierin gehandhaafd. De eerdere opvattingen van Frissen zijn, mede in reactie 
op de kritiek daarop, echter aanzienlijk bijgesteld. De noodzaak tot een heroriëntatie op de 
wetgevingsfunctie wordt nu vooral gemotiveerd met een beroep op bestuurskundige inzichten en 
– als nieuw element in de discussie – de informatisering van overheid en samenleving: “De 
geïnformatiseerde samenleving is in belangrijke mate zelf-sturend en zelfregulerend. Technologie 
is immers vrij beschikbaar en maakt maatschappelijke actoren competenter. Wetgeving zal 

                                                                                                                                                        
maken dat de normatieve overwegingen, die aan de ‘besturing op afstand’ ten grondslag liggen, niet louter 
te maken hebben met het staatsrechtelijke streven om – door de detailbemoeienis terug te schroeven – het 
politieke primaat en de democratische controle op het openbaar bestuur te versterken. Ook 
rechtssociologische inzichten betreffende ‘autopoiesis’ (maatschappelijke subsystemen die zichzelf van de 
buitenwereld afsluiten) zijn daarbij op de keper beschouwd van ondergeschikte betekenis. Evenals bij de 
sturing van niet-statelijke verbanden zijn veeleer rechtsstatelijke motieven bij de genoemde overwegingen 
doorslaggevend geweest. Sturing op afstand is een vereiste van de sociale rechtsstaat” (p. 64). 
999 De alles-of-niets-benadering is opmerkelijk. Er wordt in de theorievorming geen of onvoldoende – op 
uitvoeringservaring of empirisch onderzoek gebaseerd – onderscheid gemaakt tussen wel en niet 
succesvolle elementen van centrale sturing. Evenmin wordt voldoende gedifferentieerd tussen de 
verschillende onderwerpen/terreinen waarop de regelgeving is gericht c.q. de specifieke kenmerken van de 
verschillende regelingsobjecten. 
1000 P.H.A. Frissen, De versplinterde staat, over informatisering, bureaucratie en technocratie voorbij de 
politiek (oratie), Alphen aan den Rijn 1991. 
1001 Zie P.H.A. Frissen, Zelfregulering en besturingsconcepties, Enkele bestuurskundige opmerkingen in de 
bundel Overheid en zelfregulering a.w., p. 169 e.v. alsmede diens bijdrage aan de uitgave De lege plek van 
de macht. Over bestuurlijke vernieuwing en de veranderende rol van de politiek, Amsterdam 1993 (De 
Balie), p. 45 e.v. Zie voor kritiek op deze benadering vanuit rechtsfilosofische optiek: R.F. Foqué, 
Rechtsstatelijke vernieuwing, een rechtsfilosofisch essay, in dezelfde uitgave p. 18 e.v. en vanuit een 
juridische invalshoek: N.J.H. Huls, Over splinters en balken (Mattheus 7:3), Een repliek aan Frissen vanuit 
het recht in: Ph. Eijlander, P.C. Gilhuis en J.A.F. Peters, Overheid en zelfregulering. Alibi voor 
vrijblijvendheid of prikkel tot actie?, Zwolle 1993, p. 177 e.v. Zie omtrent de dominante, instrumentele 
visie van bestuurskundigen op het recht: I.Th.M. Snellen, Domeinconflicten tussen recht en beleid (oratie), 
Alphen aan den Rijn 1989. 
1002 W.B.H.J van de Donk en P.H.A. Frissen, Informatisering, sturing en wetgeving in: Ph. Eijlander, 
P.H.A. Frissen, P.C. Gilhuis, J.H. van Kreveld en B.W.N. de Waard, Wetgeven en de maat van de tijd, 
Zwolle 1994, p. 35 e.v. 
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daardoor noodzakelijkerwijze veranderen in de richting van gecombineerde zelfregulering en 
meta-regulering” (pp. 61 en 62). Het verwijt in de kritiek dat metasturing normatieve indifferentie 
zou impliceren, wordt gepareerd met: “Uiteraard is de voorkeur voor meta-regulering en 
zelfregulering gebaseerd op een – empirische en soms ideologische – (h)erkenning van 
maatschappelijke pluriformiteit, complexiteit en differentiatie en de daarmee samenhangende 
erkenning van grenzen aan centrale regulering. Dit sluit echter normstelling geenszins uit. Veeleer 
wordt gezocht naar minimale en adequate niveaus van normstelling en naar de adequate schaal 
van materiële normstelling.” (p. 63). Hiermede zijn de opvattingen van Teubner min of meer 
achter de horizon verdwenen, immers zodanig aangepast, dat deze niet meer als richtinggevend 
zijn aan te merken1003 en Frissen a.w. pp. 36 en 37.>. 

Bij Eijlander, sterk pleitbezorger van het concept van geconditioneerde zelfregulering als 
regelingsmethodiek en delegatie-categorie, overheerst het instrumentele perspectief op 
zelfregulering als regelingsvariant, echter ingebed in het bestaande normatieve kader1004. Er vindt 
derhalve een transformatie van Teubners ideeëngoed plaats. De nadruk op zelfregulering wordt 
gemotiveerd met diens opvattingen inzake autopoiese/zelfreferentialiteit1005, terwijl het element 
conditionering, anders dan bij Teubner en Frissen, tevens een materieel-normatieve component 
kent in vorm van een materiële verdiscontering van grondrechten, fundamentele waarden en 
belangen alsmede van internationale (verdrags)verplichtingen/aanspraken. Hiermede wordt de 
zelfregulering ingebed in wat genoemd wordt: een bestuurlijk en rechtsstatelijk verantwoord 
wetgevingsbeleid1006. De Wet persoonsregistraties geldt in zijn visie als een geslaagd voorbeeld 
van een verantwoord evenwicht in de verhouding overheidsregulering-zelfregulering1007. 

Ziegler-Jung heeft onderzocht of de WPR in de door Teubner bedoelde zin, elementen van 
reflexief recht bevat1008. Wat de privacy-gedragscode betreft is haar conclusie bevestigend. 
Terecht wijst zij echter op het spanningsveld tussen de autonome regelgevende inbreng van het 
maatschappelijk veld en de controle van overheidszijde en/of de instrumentele functie van de 
wet. Of aldus in de WPR een effectieve databescherming is gecreëerd, moet nog uit empirisch 
onderzoek blijken. In een later artikel heeft zij de bruikbaarheid en rechtsstatelijke implicaties van 
het concept wettelijke geconditioneerde zelfregulering in relatie tot de WPR opnieuw aan de orde 
gesteld1009. De “tegenstelling” in het denken over geconditioneerde zelfregulering laat zich op 
                                                      
1003 Vgl. ook de relativering van het noviteitskarakter van dit sturingsconcept door de opvallende 
verwantschap met de pluriforme rechtstraditie. Het nieuwe zou dan veeleer moeten worden gezien in de 
door deze concepties gemarkeerde breuk met de maakbaarheidsidealen en sturingsambities uit de jaren 
zestig en zeventig. Het nieuwe zou voorts betrekking hebben op de versterkte aandacht voor flexibiliteit 
van sturingsarrangementen, voor het contract als reguleringsmechanisme in plaats van de regel en voor de 
idee van meta-sturing als alternatief voor directe, inhoudelijke interventies. Zie Van de Donk<$IDonk, 
W.B.H.J. van de 
1004 Zie: Ph. Eijlander, De wet stellen, Beschouwingen over onderwerpen van wetgeving, Zwolle 1993, 
hoofdstukken 9 en 10. Zie voorts zijn bijdrage Zelfregulering en wetgevingsbeleid aan de bundel Overheid 
en zelfregulering a.w., p. 129 e.v. alsmede zijn bespreking van de uitgave Stimulerende wetgeving - 
preadviezen voor de Vereniging voor wetgeving en wetgevingsbeleid in RegelMaat, afl. 1994/1, p. 42 e.v. 
1005 Vgl. de kritiek van W.J. Witteveen, Schrijft de wet zichzelf? in de bundel Reflexief recht a.w. p. 58. 
Deze wijst er terecht op, dat er een belangrijk verschil is tussen autopoiese en gecoördineerde 
zelfregulering, immers sprake is van uiteenlopende systeembegrippen. 
1006 Eijlander formuleert zijn visie als volgt: “We moeten ons niet de vraag stellen of we wetgeving óf 
zelfregulering moeten hebben. Het gaat om wetgeving én zelfregulering en de relatie tussen beide. Aldus 
komen we tot het concept van de wettelijk gestructureerde en genormeerde zelfregulering.” Eijlander, diss. 
a.w. p. 183. 
1007 Zie Eijlander, diss. a.w. pp. 184 t/m 188 en 193 en in zijn bijdrage aan de bundel Overheid en 
zelfregulering a.w. p. 138. 
1008 B.R. Ziegler-Jung, Elementen van reflexief recht in de WPR? in de bundel Reflexief recht a.w., p. 131 
e.v. 
1009 B.R. Dorbeck-Jung, Wettelijk geconditioneerde zelfregulering; symbolisch concept of instrument met 
gevolgen? in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 141 e.v. 
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basis hiervan goed illustreren. Enerzijds is volgens Dorbeck-Jung wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering slechts als alternatief voor traditionele wetgeving op te vatten, als de wettelijke 
condities daadwerkelijk ruimte laten voor “regulerende autonomie”. Anderzijds pleit zij echter 
voor een zodanige invulling van het concept, dat de wet door middel van conditionering de 
garanties biedt dat beschermenswaardige belangen voldoende aan bod komen. Het 
toepassingsgebied van de wettelijk geconditioneerde zelfregulering hangt daarmee af van de 
kwaliteit en effectiviteit van de wettelijke condities. De nadruk verschuift derhalve naar de laatste 
categorie. 

Deze lijnen doortrekkend, komen Stout en Huls met een pleidooi voor een Wet op de 
zelfregulering, als ultieme vorm van instrumentalisering van deze normeringsvariant vanuit het 
gezichtspunt van de wetgever1010. Hierin zou moeten worden vastgelegd aan welke inhoudelijke 
en procedurele voorwaarden zelfregulering dient te voldoen om als alternatief voor wetgeving te 
kunnen gelden. De voorgestelde regeling kent een tweeledig doel. In de eerste plaats de 
bevestiging van het primaat van de politiek: “Maatschappelijk belangrijke beslissingen dienen 
door een democratisch gekozen en gelegitimeerd orgaan te worden genomen. Het afstaan van 
regelgevingsbevoegdheid is onmiskenbaar een maatschappelijk ingrijpende beslissing. (...) 
Zelfregulering betekent derhalve niet het afschuiven van verantwoordelijkheden door de 
wetgever naar anderen. Integendeel, het primaat van de politiek wordt in de vertaling van het 
reflexieve concept opnieuw bevestigd” (p. 231). Tevens is deze wet bedoeld om inhoud te geven 
aan de rechtsstatelijke dimensie van het normeringsproces: “Ten behoeve van de rechtsstatelijke 
en bestuurlijke kwaliteit van de regelstelling is een wettelijk kader waarin de taakomschrijving, de 
terugkoppelingsmechanismen, de evenwichtigheid, de rechtsstatelijke vereisten alsmede de 
handhavingsmechanismen zijn genormeerd, gewenst” (p. 231)1011. Aldus zijn de door Teubner 
ontwikkelde reguleringscondities, toegesneden op autonomie en democratie, in de vorm van een 
voorwaardenschema opnieuw geformuleerd in termen van rechtsstatelijke regelgeving. Deze 
voorwaarden – (a) heldere taakomschrijving, bevoegdheden, procedureregels en eventuele 
financiële kaders; (b) voorwaarden voor een evenwichtige belangenafweging; (c) 
terugkoppelingsmechanismen en (d) rechtsstatelijke kwaliteitseisen – werken tevens als 
toetsingskader. Het begrip wettelijk geconditioneerde zelfregulering krijgt daarmee het karakter 
van een wettelijk geregeld keurmerk. Op deze punten getoetst is de conclusie van Stout en Huls, 
dat de wettelijke regeling van de gedragscode in de WPR als een goed voorbeeld van wettelijk 
geconditioneerde en gestructureerde wetgeving kan gelden. 

8.2.3 Zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid 
Teubners inzichten hebben rechtspolitieke relevantie gekregen door het – onder verwijzing naar 
diens theorievorming1012 – opnemen van het concept van de wettelijk gestructureerde en 

                                                      
1010 N.J.H. Huls & H.D. Stout, Reflexiviteit, autopoiese en rechtsstatelijkheid in de bundel Reflexief recht 
a.w. p. 219 e.v. 
1011 Stout en Huls hebben hun voorstel voor een Wet op de zelfregulering gebaseerd op de in de hiervoor 
genoemde bijdrage van Ziegler-Jung opgenomen criteria van reflexief recht, de vuistregels voor 
zelfregulering in de bijdrage van D.W.P. Ruiter aan de bundel Reflexief recht a.w. p. 125 e.v. en het 
pleidooi voor aanwijzingen voor zelfregulering van J.M. Polak, Aanwijzingen voor zelfregulering? in de 
bundel Bestuur en norm (Crince Le Roy-bundel), Deventer 1986, p. 213 e.v. Huls heeft het pleidooi voor 
een Wet op de zelfregulering herhaald in zijn bijdrage: Over splinters en balken (Mattheus 7:3). Een repliek 
aan Frissen vanuit het recht, in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 177 e.v. 
1012 Opmerkelijk is dat deze verwijzing slechts diens artikel in Law & Society Review uit 1983 geldt en niet 
de uitwerking hiervan in de uitgave Recht als autopoietisches System uit 1989. Zie ook de volgende 
passages in de bijdrage van de toenmalige staatssecretaris van Justitie aan de bundel Reflexief recht a.w.: 
“De inzichten van Teubner liggen mede ten grondslag aan de nota Zicht op wetgeving” (p. 19) en 
“Autopoiese kan worden vertaald met zelfproduktie. (...) Voor de wetgeving is hiervoor het begrip 
geconditioneerde zelfregulering gemeengoed geworden” (pp. 19 en 20), A. Kosto, Complementaire 
verhoudingen bij de wetgeving, p. 19 e.v. Hierin wordt wel verwezen naar Teubners latere werk. 



 

G.Overkleeft-Verburg 277 www.overkleeft-verburg.nl 

geconditioneerde zelfregulering1013 in de kabinetsnota Zicht op Wetgeving van 19911014. 
Zelfregulering geldt hierin als uitwerking van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid als 
kwaliteitseisen voor het overheidsoptreden via wetgeving1015. De uitwerking ervan staat echter 
haaks op Teubners uitgangspunten. Zoals hiervoor is aangegeven ontkent deze immers 
principieel de mogelijkheid van normatieve sturing op centraal niveau via wetgeving, onder 
terugdringing van de rol van de wetgever tot structurering en procedurering van decentrale, op 
zelfregulering gebaseerde besluitvormingsprocessen1016. De normatieve sturingspotentie van de 
wet is in de nota Zicht op wetgeving daarentegen – terecht – als beginsel van de rechtsstaatsidee 
gehandhaafd1017. Wat de afstemming tussen wetgeving en zelfregulering betreft is, in het 
verlengde van Teubners theorie, bij de uitwerking van de beginselen subsidiariteit en 
proportionaliteit het accent echter komen te liggen op de conditionering van de zelfregulering als 
regelingsmethodiek en delegatie-categorie. Zelfregulering is aldus geïnstrumentaliseerd, want 
ondergeschikt gemaakt aan de materiële sturingsambitie van de wetgever. Op dit punt ligt er een 
directe lijn naar de WPR, in het bijzonder naar de regeling van de privacy-gedragscodes. Deze wet 
wordt in de Nota Zicht op Wetgeving – in retrospectief – aangemerkt als exemplarisch voor het 
gebruik van dit “nieuwe” sturingsconcept1018. 

                                                      
1013 De opvattingen van Teubner klinken tevens door in andere, recent geïntroduceerde sturingsconcepties, 
zoals incentive en outputsturing. Deze zijn echter verder buiten beschouwing gelaten. Bovendien is er een 
relatie aanwijsbaar tussen dit type, op zelfregulering gefocuseerde denken en de recente “revival” van het 
privaatrecht als bepleite bron van regulering van informatiebetrekkingen. 
1014 Beleidsplan voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het algemeen wetgevingsbeleid, gericht op 
de verbetering van de rechtsstatelijke kwaliteit van het overheidsbeleid van 5 maart 1991, TK 1990-1991, 
22008, nrs. 1-2. Zie de aankondiging hiervan in de Regeringsverklaring van het kabinet-Lubbers III, Stcrt. 
1989, 231, met inbegrip van de bijzondere aandacht voor het thema zelfregulering: “Een belangrijk thema 
zal zijn hoe het meest effectief aansluiting kan worden gezocht bij het zelfregulerend vermogen binnen de 
samenleving en haar verschillende geledingen.” 
1015 Vgl. ook de inleiding van E.M.H. Hirsch Ballin als regeringscommissaris en voorzitter van de 
Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten over de herijking van de rol van de wetgever tijdens 
een symposium op 21 december 1988, Stcrt. 1988, 250. Zelfregulering komt hierin vanuit twee 
gezichtspunten aan de orde. Enerzijds vanuit dereguleringsperspectief, de principiële herijking van de 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en maatschappelijke verbanden: “Dit maakt het van 
belang te zoeken naar mogelijkheden om die processen in de samenleving op zo’n wijze te beïnvloeden dat 
de overheid niet regulerend, financierend en controlerend de verantwoordelijkheid van de 
eerstbetrokkenen afneemt.” Een tweede gezichtspunt onder verwijzing naar Teubner betreft de 
regelingsmethodiek: “Het gaat hier dus om een wijze van taakvervulling door de overheid waarbij zoveel 
mogelijk aansluiting wordt gezocht bij vormen van normering en toetsing in de samenleving.” Zie voor een 
verslag van het Symposium van overheidsregulering naar zelfregulering NJB 1989, nr. 13, p. 423 e.v. Zie 
tevens het jaarverslag van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten, TK 1988-1989, 20800 
VI, nr. 13, p. 7. 
1016 Het is een probleem, dat de hiervoor beschreven wetgevingstheorie zich vooral bezig houdt met de 
effectiviteitsproblemen van het instrumentele beleidsrecht en de verzorgingsstaat. Dit leidt tot een (te) 
beperkt blikveld, waarbij de discussie zich concentreert op enkele, uit het totaalbeeld geïsoleerde 
rechtsfiguren. Deze tendens wordt versterkt doordat de historische dimensie, met name het zicht op de 
pluriforme elementen in de eigen rechtstraditie, in het debat ontbreekt, hetgeen eveneens van invloed is op 
de weinig kritische wijze waarop de inzichten van uit een andere rechtstraditie afkomstige rechtstheoretici 
in het debat worden verwerkt. 
1017 Er moet immers onderscheid worden gemaakt tussen centrale sturing als basis van en voorwaarde voor 
de sociale rechtsstaat (gemeenschappelijkheid, solidariteit) en de omvang van de aan de overheid 
opgedragen taken uit een oogpunt van verantwoordelijkheidsverdeling tussen staat en samenleving (de 
kwestie van maatvoering). Zie ook P.C.M. van Seters, Dilemma’s van modern beleidsrecht in de bundel 
Reflexief recht a.w. p. 29 e.v. 
1018 Zie ook de volgende passage in de Nota Zicht op Wetgeving: “In het verlengde van dit besef ligt de 
groeiende overtuiging dat overheidssturing principieel en praktisch op grenzen stuit. (...) Daarom moet bij 
het reguleren van maatschappelijke processen steeds naar alternatieven voor de klassieke gedetailleerde 
wijze van overheidsregulering worden gezocht: sturing op afstand, incentive-sturing, output-sturing, 
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In de Aanwijzigingen voor de regelgeving van 1992 is het (traditionele) subsidiariteits- en 
proportionaliteitsperspectief dominant, mede in het verlengde van de dereguleringsinspanningen, 
het streven naar een sober en terughoudend wetgevingsbeleid. In het bijzonder de aanwijzigingen 
7 en 8, respectievelijk betreffende de “of” en “hoe”-vraag van nieuwe regelgeving, vormen 
hiervan de uitdrukking. In aanwijzing 8 is het uitgangspunt geformuleerd, dat bij het bepalen van 
de keuze voor een vorm van gerichte overheidsinterventie, zoveel mogelijk wordt aangesloten bij 
het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector(en). Uit de toelichting blijkt, dat met name 
moet worden bezien of het zelfregulerend vermogen door overheidsmaatregelen kan worden 
versterkt of ondersteund. Eerst als zelfregulering ondersteunende maatregelen niet tot het 
beoogde resultaat (kunnen) voeren, komt direct overheidsingrijpen in beeld. De Een min of meer 
horizontale complementariteit van regelgeving en zelfregulering is derhalve het uitgangspunt, 
waarbij wetgeving eerst in beeld komt indien de resultaatsnorm met zelfregulering niet kan 
worden gehaald. 

In de Nota Zicht op Wetgeving is het aan de wetgever toegekende primaat in 
regelingsbevoegdheid daarentegen versterkt, uitgaande van de idee dat zelfregulering een vorm 
van – actief gewilde – overgelaten/gedelegeerde regelingsbevoegdheid is1019. Hiermee wordt 
voorbijgegaan aan de in ons rechtssysteem via grondrechten en rechtsbeginselen gestelde grenzen 
aan het overheidsingrijpen. Binnen de hierdoor gecreëerde vrijheidssfeer, is zelfregulering geen 
produkt van gedelegeerde regelgeving, maar een uitdrukking van autonome zingeving en 
zelfbinding1020. Zie in deze context ook de dikwijls aangehaalde beschouwing van Enschedé over 
de meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels1021. 

Het “op elkaar stoten” van wetgeving en zelfregulering is een uitvloeisel van de zich uitbreidende 
zorgplichten en ordeningstaken van de overheid, in combinatie met de institutionalisering en 
beperking van klassieke vrijheidsrechten. Het is in deze context, uitgaande van het 
subsidiariteitsbeginsel, dat kan worden geopteerd voor regelingsstrategieën bestaande uit een 
combinatie van wetgeving en zelfregulering. Ons rechtssysteem biedt daarvan ook vele 
voorbeelden1022. In deze zin heeft Geelhoed de verschijningsvormen van zelfregulering, bezien 
                                                                                                                                                        
netwerk-sturing, verzelfstandiging, deregulering en decentralisatie. Dit stelt nieuwe eisen aan het 
wetgevingsbeleid. Het kabinet zal, waar mogelijk, stimuleren tot het hanteren van deze nieuwe 
sturingsconcepties. (...) Er zal als gevolg daarvan zo mogelijk meer ruimte voor zelfregulering gelaten 
worden. Zonodig zullen overheidsregels daarvoor het materiële en procedurele kader bieden, terwijl de 
uiteindelijke zelfregulering kan worden bewaakt door een kwaliteitstoetsing achteraf: de wettelijk 
gestructureerde en genormeerde zelfregulering.” (p. 19). Zie met betrekking tot het met de WPR-
gedragscode gelegde verband ook: A. Kosto a.w. p. 24. 
1019 In deze zin is de eerder, ook door Donner (J.P.H. Donner, De relativiteit van zelfregulering) in de 
bundel Overheid en zelfregulering a.w., p. 155 e.v. aangehouden terminologie, waarbij in aansluiting op de 
regelingsbevoegdheid van lagere overheden onderscheid is gemaakt tussen zelfregulering op basis van 
respectievelijk autonomie en medebewind, tot op zekere hoogte misleidend. De taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden onderling is van een andere orde dan de verhouding 
tussen overheid en burger/maatschappij. In dit perspectief bezien kent het concept van Teubner dan ook 
totalitaire trekken als vorm van (ongebreidelde) kolonisering van maatschappelijke verbanden. 
1020 Zie vooral: Laurent Cohen-Tanugi, Le droit sans l’état, sur la démocratie en France et en Amérique, 
Presses Universitaires de France, Paris 1985. Vgl. J.P.H. Donner, De relativiteit van zelfregulering in de 
bundel Overheid en zelfregulering a.w., p. 155 e.v. 
1021 Ch.J. Enschedé, Over de meervoudigheid van maatschappelijke normstelsels, Enkele rechtstheoretische 
opmerkingen in Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Afd. 
Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 47 - No. 5, Amsterdam 1984. 
1022 Zie om in de privacy-sfeer te blijven: de aan het derdenverstrekkingensysteem in de WPR derogerende 
werking van buitenwettelijke, dus vooronderstelde en op zelfregulering gebaseerde 
geheimhoudingsverplichtingen (art. 11, derde lid); de aansluiting in de Wet op het consumentenkrediet op 
zelfregulering inzake de BKR en de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen, mede 
bedoeld als ondersteuning van de uitvoering van het in 1990 in de Stichting van de Arbeid gesloten 
Minderhedenakkoord inzake het binnen een periode van 5 jaar creëren van 60.000 extra banen voor 
allochtonen minderheden. 
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vanuit de optiek van de wetgeving, nog eens globaal geïnventariseerd1023, terwijl door de discussie 
over sturingsconcepties en handhavingsproblemen in samenhang met evaluatie-onderzoek steeds 
meer empirische informatie over de effectiviteit van dit type arrangementen beschikbaar komt1024. 
Dit is echter een andere insteek dan het instrumentalistische perspectief op zelfregulering als 
regelingsmethodiek in Zicht op Wetgeving, waarbij maatschappelijke verbanden zonder 
voorbehoud als potentiële gedelegeerde wetgevers worden aangewezen, onder voorbehoud van 
nadere programmering door de wetgever. Aan deze benadering kleeft het risico, dat het 
bijzondere karakter van zelfregulering onvoldoende in de regelingsstrategie wordt 
verdisconteerd1025. Daarmee dreigt tevens de werkelijke betekenis van Teubners rechtstheorie, het 
besef van zelfreferentialiteit van maatschappelijke subsystemen – althans voor zover verstaan als 
de contextuele herinterpretatie van externe normering –, te worden veronachtzaamd1026. 

8.3 Geconditioneerde zelfregulering als regelingsvariant 
Uit het voorgaande blijkt, dat het in de eerste helft van de jaren tachtig geïnitieerde 
dereguleringsbeleid, in het door het ministerie van Justitie ontwikkelde algemeen 
wetgevingsbeleid, een normatieve en instrumentele component heeft gekregen in een voorkeur 
voor zelfregulering als regelingsvariant. Deze is vooral gemotiveerd met een verwijzing naar de 
hiervoor weergegeven theoretische analyses van Teubner omtrent autopoiese/zelfreferentialiteit 
van maatschappelijke subsystemen en de noodzaak van herijking uit een oogpunt van 
verantwoordelijkheidsverdeling van (complementaire) posities van overheid en 
samenlevingsverbanden. Op basis van deze inzichten wordt het onvermogen van de wetgever tot 
directe normatieve sturing verklaard. Het bepleite alternatief is indirecte sturing via zelfregulering, 
derhalve in een door de wetgever geconditioneerde variant. 

Hoewel de autoriteit van Teubner veelvuldig is ingeroepen1027, zijn diens analyses niet als zodanig 
overgenomen in het wetgevingsbeleid. In hoofdzaak terecht, omdat de consequenties van 
Teubners opvattingen omtrent de principiële onwenselijkheid van centrale normatieve sturing in 
ons rechtssysteem niet aanvaardbaar zijn en de <N>beweerde (algemene) onmogelijkheid ervan 
in de rechtspraktijk wordt gelogenstraft1028. Teubners inzichten zijn in de Nota Zicht op 

                                                      
1023 L.A. Geelhoed, Deregulering, herregulering en zelfregulering in de bundel Overheid en zelfregulering 
a.w., p. 33 e.v. 
1024 Zie de bijdragen vanuit de uitvoeringspraktijk in de bundels Reflexief recht a.w. en Overheid en 
zelfregulering a.w. Zie ook het eerder genoemde WRR-Rapport Rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage 1988. 
1025 Zie de kritiek van J.P.H. Donner in zijn bijdrage aan de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 155 
e.v. 
1026 Vgl. L. Schaap, M. van Twist en R. in ‘t Veld, De eigenwijze samenleving, sturing van gesloten 
systemen in Bestuur nr. 10/november 1990, p. 263 e.v. Zie voorts de bijdrage van R. in ‘t Veld, 
Zelfregulering en overheidssturing, in de bundel Overheid en zelfregulering a.w., p. 53 e.v., alsmede diens 
bijdrage aan de studiemiddag wetgevingsvraagstukken op 20 november 1991. Zie het verslag van deze 
bijeenkomst van de hand van N.Th. van Schelven in Regelmaat, 1992-1, pp. 28 en 29. 
1027 Vgl. de eigen, pluriforme rechtstraditie, verband houdend met het consensuskarakter van het 
democratisch stelsel. Zelfregulering, gebaseerd op als fundamenteel opgevatte beginselen als subsidiariteit 
en souvereiniteit in eigen kring, vormt één van de pijlers daarvan. Dat geldt eveneens voor de 
combinatie/verwevenheid van wetgeving en zelfregulering. In dit licht bezien wekt de aan Teubners 
opvattingen toegekende betekenis verbazing. Zie ook de verzuchting van Jacobs: “Als dus heden ten dage 
over de volle breedte van het bestuur zelfregulering en decentralisatie van wetgeving in zwang zijn, dan zou 
men een grote belangstelling voor de sociaalrechtelijke ervaringen met de cao/avv mogen verachten. Maar 
dat wil nog wel eens tegenvallen,” A.T.J.M. Jacobs, De sociale partners als wetgever in de bundel Wetgeven 
en de maat van de tijd a.w. p. 222. 
1028 Vgl. het rechtssysteem als in belangrijke mate door “trial and error” uitgezuiverde ervaringswetenschap. 
Dit laat onverlet, dat de sturingsambitie van de overheid op grenzen stuit. Dit geldt in het bijzonder voor 
het instrumenteel bestuursrecht. Het vraagstuk van maatvoering is echter geen reden om, zoals Teubner 
doet, normatieve sturing door de wetgever als zodanig te ontkennen. Zie in dit verband ook het succes van 
de WPR: de regeling van de rechtspositie van de geregistreerde in de vorm van een inzage- en 
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Wetgeving en (een deel van) de wetgevingsliteratuur1029 derhalve bijgesteld in die zin, dat 
weliswaar zelfregulering tot uitgangspunt wordt genomen, deze echter door een normatieve 
invulling van de conditioneringscomponent vooral tot een sturingsmethodiek van de wetgever is 
gemaakt1030. Het primaat van de wetgever (en de politiek) is aldus in stand gehouden, zelfs 
bevestigd, zij het dat deze – bij voorkeur – meer indirect zou moeten sturen via niet alleen 
structurele en procedurele, maar ook normatieve conditionering van de zelfregulering1031. 
Hiermee is voorbijgegaan aan de bijzondere kenmerken van zelfregulering als vorm van 
autonome zelfbinding in groepsverband, nog eens benadrukt in het aspect zelfreferentialiteit in 
de theorie van Teubner. Evenmin zijn de potentiële (neven)effecten van een dergelijke 
instrumentalisering van de zelfregulering onderzocht. Deze beleidsvoorkeur is derhalve vooral 
gemotiveerd met een verwijzing naar het (veronderstelde) succes van op een dergelijke 
regelingsstrategie gebaseerde wetgeving, waaronder de WPR. 

Definities van zelfregulering 
Naar steeds weer blijkt, wordt de discussie over de (potentiële) betekenis van zelfregulering als 
regelingsvariant bemoeilijkt door uiteenlopende opvattingen omtrent de inhoud van het begrip 
zelfregulering. De met de divergerende inzichten omtrent zelfregulering corresponderende 
definities van het fenomeen zelfregulering zijn in dit kader illustratief. Eijlander, als representant 
van de instrumentele visie, opteert voor een verruimd begrip zelfregulering: “Ruim opgevat 
houdt zelfregulering in dat aan maatschappelijke organisaties een bepaalde verantwoordelijkheid 
wordt overgelaten of opgedragen in het kader van de regelgeving zelf of de uitvoering, controle 
en handhaving daarvan”.1032 Geelhoed houdt daarentegen de traditionele definitie aan, uitgaande 
van de op autonome zelfbeschikking gebaseerde groepsbeslissing: “Zelfregulering is een vorm 
van bindende normstelling door een representatief kader uit de groep van belanghebbenden.”1033 
Zo ook Donner: “Van zuivere zelfregulering is slechts sprake wanneer de betrokken organisaties 
uitsluitend op eigen gezag en gebruik makend van algemene privaatrechtelijke rechten en 
middelen regulerend en ordenend optreden.”1034 De omschrijving van Eijlander heeft nauwelijks 
onderscheidend vermogen, kan immers mede de categorie “bestuur door particulieren” 
omvatten1035, terwijl er voorts een sterk wetgevingsgericht, hiërarchisch concept aan ten 
grondslag ligt. Het “eigene” van zelfregulering, de contextuele normstelling en handhaving, wordt 

                                                                                                                                                        
correctierecht. Met name het relatief snel en moeiteloos geaccepteerde inzagerecht heeft geleid tot 
(potentiële) transparantie van informatieverhoudingen en daarmee tot een (diepgaande) beïnvloeding van 
de materiële (contractuele) relaties. 
1029 In de kring van bestuurskundigen kunnen de ideeën van Teubner op aanzienlijk meer steun rekenen 
dan bij (wetgevings)juristen en rechtstheoretici het geval is. 
1030 Zie hieromtrent de volgende passage uit Teubner, Recht als autopoietisches System, a.w. p. 81: “Auf 
die Diskussion, welche politische Funktionen die Theorie der Autopoiese hat, möchte ich mich nicht 
einlassen. Wer kann vorweg entscheiden, welches politische Lager welche Version von Autopoiese auf 
welche Weise instrumentalisiert. Anknüpfungspunkte gibt’s genug: Neo-konservative 
(Subsidiaritätsprinzip), neo-liberale (marktförmige Selbstregulierung), neo-sozialistische (Autonomie 
demokratisierter gesellschaftlicher Teilbereiche) oder neo-ökologische (autonome Netzwerke). Zu den 
traditionellen politischen Koordinaten des Links-rechts-Schemas steht Selbstorganisation quer.” 
1031 Overigens is in zoverre de tegenstelling minder absoluut, dat ook procedurele conditionering 
doelgericht is, derhalve – zij het indirect – normatieve sturing beoogt. 
1032 Eijlander, diss. a.w. p. 229. Daarnaast onderscheidt Eijlander nog de zgn. zuivere zelfregulering. 
Hiervan is sprake indien maatschappelijke organisaties geheel zelf verantwoordelijk zijn voor de regelgeving 
op een bepaald terrein en tevens voor de uitvoering, controle en handhaving van die regelgeving. Zijn 
uitgangspunt is echter de ruime omschrijving (p. 181), evenals in de Nota Zicht op Wetgeving het geval is. 
1033 Geelhoed in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 49. 
1034 Donner in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 159. 
1035 Zie ook J.A.F. Peters, Zelfregulering en organisatievorming in de bundel Wetgeven en de maat van de 
tijd a.w. p.137 e.v. 
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hiermede miskend. Om die reden genieten de (smallere) definities van Geelhoed en Donner de 
voorkeur. 

Verschijningsvormen van zelfregulering 
Geelhoed hanteert bij zelfregulering de volgende onderverdeling: (a) ‘vrije’ of ‘zuivere’ 
zelfregulering, (b) ‘vervangende’ zelfregulering, (c) ‘geconditioneerde’ zelfregulering en (d) de 
‘convenanten’1036. Deze vier categorieën zijn als volgt beschreven. De eerstgenoemde groep vrije 
zelfregulering, betreft groepsgewijze zelfbinding op eigen initiatief binnen de grenzen van 
algemeen geldende rechtsregels. De overheid/wetgever komt er derhalve niet aan te pas. De 
categorie vervangende zelfregulering betreft (formeel) zelfregulering op eigen initiatief, echter 
onder “pressie” van de overheid via een expliciet opgedrongen keuze tussen zelfregulering of 
wetgeving, waarbij de resultaatsnorm – al dan niet als produkt van onderhandeling – door de 
overheid is geformuleerd. De rol van de wetgever is in dit geval teruggebracht tot een 
reservefunctie1037. Bij geconditioneerde zelfregulering gaat het initiatief eveneens uit van 
betrokkenen, is hun regelingsvrijheid echter beperkt door primair in specifieke wetgeving 
vastgelegde randvoorwaarden1038. In dit geval zijn wetgeving en zelfregulering complementair. Als 
vierde categorie onderscheidt Geelhoed de convenanten, als overeenkomst van overheid en 
private belanghebbenden waarin gedragsregels worden vastgelegd. Wederzijdse zelfbinding op 
contractuele basis (coalitiefunctie), zowel van organisaties (naar hun achterban) als van de 
overheid zelf is hiervan het kenmerk. 

Relativering van het onderscheid tussen typen zelfregulering 
Het onderscheidend criterium in de typologie van Geelhoed is de in de mate van intensiteit 
oplopende relatie tussen wetgeving en zelfregulering. De nadruk kan echter ook op andere 
gezichtspunten worden gelegd, met name op de vraag naar de materiële vrijheid tot zelfregulering 
(regelingsautonomie), alsmede op de door wet en recht direct of indirect gelaten ruimte tot 
autonome zelfbinding (regelingsmarge). In dit perspectief is de categorie vervangende 
zelfregulering een vreemde eend in de bijt, zegt immers niet meer dan dat maatschappelijke 
verbanden via van overheidswege, als onderhandelingspartner (horizontaal bestuur) uitgeoefende 
druk worden uitgelokt/”gedwongen”, om door gebruikmaking van hun autonome 
zelfreguleringsbevoegdheid beleidsdoeleinden te verwezenlijken1039. Niet de positie van de 
wetgever is derhalve bepalend voor deze categorie, maar de van overheidswege uitgeoefende, 

                                                      
1036 Vgl. een enigszins andere indeling bij M. van Driel, Zelfregulering, Hoog opspelen of thuisblijven, 
Deventer 1989, pp. 2 en 3. 
1037 Zie als illustratie de parlementaire behandeling van het Initiatief-wetsontwerp op de medische 
keuringen, TK 1993-1994, 23259, nr. 6. 
1038 Het conditionerende element kan ook op een niet-wettelijke grondslag zijn gebaseerd. Vgl. het 
uitlokken van zelfregulering via subsidieregelingen e.d. In deze studie gaat het echter primair om de 
wettelijk geconditioneerde variant. Overigens moet het inititatief van betrokkenen worden gerelativeerd. 
Geconditioneerde zelfregulering staat voor een regelingsmodel met prikkels om tot zelfregulering over te 
gaan. 
1039 Vgl. in deze sector de zelfregulering inzake reclame-uitingen. Zie de volgende passage in de Notitie van 
de Stuurgroep Reclame van september 1994: “Zodra de overheid een dwingende rol speelt bij de 
totstandkoming, en in het bijzonder van de invulling van zelfregulering, is van zelfregulering geen sprake 
meer. In dit geval zal het bedrijfsleven ofwel zich moeten beperken tot vaststelling van de door haarzelf 
beoogde normering ofwel moeten afzien van initiatieven om tot zelfregulering over te gaan. Beter is dan 
dat de overheid haar eigen verantwoordelijkheid neemt en eventueel aanstuurt op het sluiten van een 
convenant met het bedrijfsleven of tot wetgeving overgaat. (...) Te allen tijde moet worden voorkomen dat 
door druk vanuit de overheid binnen het systeem van zelfregulering aan het bedrijfsleven onacceptabele 
beperkingen van de vrijheid van commerciële meningsuiting worden opgelegd.” 
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resultaatsgebonden druk1040. Terwijl de zelfregulering formeel een produkt van eigen initiatief 
blijft, kan de materiële situatie een vorm van “zelfbinding op bevel” zijn. 

De door Geelhoed onderscheiden categorie convenanten is een specifieke verschijningsvorm van 
de categorie vervangende zelfregulering. Het kenmerkende van deze categorie is de 
onderhandelingsdimensie als instrument van horizontaal bestuur, waarbij de overheid zich ook 
zelf expliciet bindt, tenminste via het vertrouwensbeginsel. De “pressie” van overheidswege is 
daarmee verzacht, immers ingebed in wederzijdse belangenbehartiging. Voor de gebruikmaking 
van de zelfreguleringsbevoegdheid voor beleidsdoeleinden wordt derhalve een prijs betaald. 
Eijlander merkt terecht op, dat het niet juist is om de convenantsfiguur volledig als zelfregulering 
aan te merken. Daarvoor is doel en inhoud ervan te zeer uiteenlopend1041. Dit doet echter niet af 
aan de constatering, dat een bepaalde convenantscategorie, gericht op duurzame normering van 
activiteiten, materieel is aan te merken als vorm van zelfregulering door maatschappelijke 
verbanden, namelijk op grondslag van – statutaire en door het bevoegde orgaan (de 
ledenvergadering) eventueel specifiek geïnstrueerde – vertegenwoordigingsbevoegdheid van zijn 
representanten (bestuur)1042  

Het onderscheid tussen vrije en wettelijk geconditioneerde zelfregulering is bij nadere 
beschouwing minder overtuigend dan gesuggereerd. Tussen een conditionering van de 
zelfregulering op basis van respectievelijk algemene en specifieke wetgeving bestaat immers geen 
principieel verschil. Bovendien is het onderscheid tussen beide categorieën wetgeving niet steeds 
even scherp. 

Dat vrije zelfregulering het resultaat is van zelfstandige wilsvorming in groepsverband is 
onmiskenbaar. De aanduiding geconditioneerde zelfregulering geeft daarover echter geen 
uitsluitsel. Het onderscheid hangt af van de inhoud van de specifieke wetgeving, met name van 
de vraag of deze expliciete aansporingen tot zelfregulering bevat. Zo kan de vaststelling door een 
sectororganisatie van een WPR-gedragscode onder omstandigheden als een min of meer door de 
wet “verplichte” activiteit worden aangemerkt, terwijl de (beleidsmatig bevorderde) vaststelling 
van een anti racisme-code op grond van de Algemene wet gelijke behandeling1043 jo. art. 1 Grw. 
                                                      
1040 Zie hieromtrent het Inititatief-wetsontwerp Van Boxtel op de medische keuringen, TK 1993-1994, 
23259, nr. 6, gericht op een dwingende beperking naar aantal en intensiteit van de medische keuringen. Het 
wetsontwerp voorziet in art. 7 in een aansporing aan representatieve organisaties van werkgevers en 
werknemers, verzekeraars, consumenten en patiënten om via geconditioneerde zelfregulering nader inhoud 
te geven aan de globaal geformuleerde uitgangspunten in deze regeling. De discussie in de TK gaat in het 
bijzonder over de vraag of wetgeving opportuun is, nu in de verzekeringssector door het moratorium op 
erfelijkheidsonderzoek en de HIV-gedragscode als produkten van vrije zelfregulering positieve resultaten 
zijn behaald, terwijl de vaststelling van een KNMG-protocol met betrekking tot de aanstellingskeuring ook 
in die sector potentieel succesvol lijkt. Het kabinet heeft, in aansluiting op het standpunt van het vorige 
kabinet, doen weten, vooralsnog geen aanleiding tot wetgeving te zien (brief van de minister van VWS van 
21 december 1994). De motie-Dankers, die een opschorting van de wetsbehandeling beoogde om het 
proces van zelfregulering een kans te geven, kreeg echter onvoldoende steun. Zie TK 1994-1995, 23259, 
nr. 10 en Handelingen TK van 7 en 8 februari 1995, 44 en 45 (hoofdlijnendebat). Zie tevens de 
behandeling van de privacy-gedragscode van het Verbond van Verzekeraars in hoofdstuk 6. 
1041 Eijlander in de bundel Wetgeven en de maat van de tijd a.w. p. 103. Zie het kabinetsstandpunt inzake 
het advies van de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten over convenanten, TK 1992-1993, 
22800 VI, nr. 4. 
1042 Zie ook de gebruikelijke expliciete legitimatie daartoe in de statuten van veel sectororganisaties. De 
realisering van zelfregulering is dikwijls gekoppeld aan de overleg-/lobbyfunctie van het bestuur richting 
overheid. Vgl. ook als element van het convenant het inherente commitment van het 
bestuur/onderhandelaars om de gemaakte afspraken bij de eigen achterban te doen aanvaarden en 
uitvoeren. 
1043 Deze wet voorziet niet in preventief, wel in een vorm van repressief toezicht via de 
onderzoeksbevoegdheid van de Commissie gelijke behandeling. Tot op zekere hoogte is sprake van 
overlappende normering tussen de WPR c.a. en de AWGB. Zie in dit verband de in hoofdstuk opgenomen 
beschrijving van de ABU-gedragscode en de met de Registratiekamer gemaakte afspraken inzake de 
integratie hierin van de anti discriminatie-code. 
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als een produkt van eigen initiatief moet worden beschouwd1044. In beide gevallen gaat het echter 
om door specifieke wetgeving normatief geconditioneerde zelfregulering. Het bijzondere van de 
WPR is dan het structurele en procedurele element in combinatie met een eveneens aan de 
toetsingscriteria van de Registratiekamer inherente resultaatsnorm. 

In de indeling van Geelhoed blijft voorts de belangrijke categorie van de wet aanvullende 
zelfregulering onderbelicht. Weliswaar kan deze worden gezien als een subcategorie van de vrije 
zelfregulering, de rechtmatigheid daarvan wordt echter als regel tevens bepaald door inhoud en 
reikwijdte van specifieke wetgeving. Om die reden is in zijn indeling eerder sprake van een 
zelfstandige tussencategorie. 

De verschillende varianten zijn wel te onderscheiden, maar in de praktijk niet steeds te scheiden, 
komen derhalve anders dan wordt aangenomen, dikwijls in combinaties voor. Zo vormt de 
privacy-gedragscode op grond van de WPR een combinatie van geconditioneerde, vervangende 
en vrije/aanvullende zelfregulering, terwijl de gedragscode in combinatie met de 
goedkeuringsverklaring als convenant kan worden gekwalificeerd. Door de toetsingscriteria van 
de Registratiekamer in art. 15, eerste lid, WPR zijn immers tevens de tot de categorie 
vrije/aanvullende zelfregulering behorende bepalingen in de gedragscode onder het bereik van de 
Registratiekamer gebracht, terwijl indien gelet wordt op de delegatie van regelingsbevoegdheid 
aan de Kroon in art. 16, de gedragscode tevens als voorbeeld van vervangende zelfregulering kan 
worden bestempeld. 

De regelingsmarge, de ruimte voor zelfregulering, is een afzonderlijk aandachtspunt. Deze wordt 
bepaald door grondrechten, regelingsvrije ruimte en wetgeving, zowel algemeen als specifiek. De 
omvang daarvan kan niet worden afgeleid uit Geelhoeds typologie, maar moet in concreto 
worden vastgesteld. 

Hierbij is te onderscheiden tussen: 

3. a. verwijzing naar/incorporatie in de wet van via zelfregulering vast te stellen normen1045; 

4. b. regulering als concretisering/verbijzondering (toepassing) van globaal geformuleerde 
wettelijke normen; 

5. c. verdergaande zelfbinding via zelfregulering binnen de door de wet gelaten ruimte en 

6. d. aanvulling van wettelijke normstelling door zelfregulering. 

Ook hier geldt weer, dat dit (theoretische) onderscheid, bepalend voor de afbakening tussen 
(uitvoering van) regelgeving en zelfregulering, in de praktijk niet steeds even gemakkelijk 
vaststelbaar is1046. 

Om de hiervoor genoemde redenen verdient een andere indeling in het wetgevingsbeleid de 
voorkeur. Niet de aard van het achterliggende wettelijk kader is dan als afbakeningscriterium 
decisief, maar de vraag of de zelfregulering op eigen initiatief/vrije wilsvorming is gebaseerd, dan 
wel dat de wet daartoe indirect, via een samenstel van regels, “dwingt”. Een dergelijk 
onderscheid, om en nabij uitkomend op een materieel onderscheid tussen zelfregulering op basis 

                                                      
1044 Vgl. echter de druk om discriminatie in de sport via anti-discriminatiecodes van landelijke 
sportorganisaties aan te pakken. Zie ook het rapport Discriminatie naar nationaliteit in reglementen van 
landelijke sportorganisaties van de Nederlandse Sport Federatie (juni 1993) met richtlijnen voor onderzoek 
en herziening. Zie hieromtrent: TK 1992-1993, 22800 XVI, nr. 102 en TK 1994-1995, 23900 XVI, nr. 15. 
1045 Vgl. art. 7 in het initiatief-Wetsontwerp op de medische keuringen: “Representatieve organisaties van 
de werkgevers, respectievelijk de verzekeraars, representatieve organisaties van werknemers, respectievelijk 
de consumenten en patiënten en de representatieve organisatie van de artsen kunnen gezamenlijk afspraken 
maken over de omschrijving van het doel van de keuring, als bedoeld in het eerste lid van artikel 2, het 
verrichten van keuringen als bedoeld in het eerste lid van artikel 4, en over de vragen en medische 
onderzoeken, als bedoeld in de artikelen 3 en 6.” TK 1993-1994, 23259, nr. 6. 
1046 Vgl. de parallel met autonome regelingsbevoegdheid en die uit hoofde van medebewindswetgeving in 
de Provinciewet en de Gemeentewet. 
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van autonomie of in medebewind, leidt bovendien tot verheldering van het regelingsconcept uit 
een oogpunt van gebondenheid, zowel betreffende het initiatief als de regelingsmarge. Hier hangt 
een zeker inzicht in de regelingsmarge mee samen. Deze zal immers als regel groter zijn in de 
autonome, dan in de medebewindsvariant. 

Er is echter nog een andere reden om voor een zekere “globalisering” in terminologie te pleiten. 
De variatie in vormen van zelfregulering en hun betekenis voor het rechtsverkeer is groot. Een 
verbijzondering in nader gedefinieerde categorieën van zelfregulering als afzonderlijke 
regelingsvarianten, kan derhalve gemakkelijk leiden tot een denken in min of meer normatief 
gestandaardiseerde regelingsfiguren en een versmalling in regelingsoptiek. De nadere invulling 
van het begrip geconditioneerde zelfregulering door Eijlander in zijn bijdrage aan de bundel 
Wetgeven en de maat van de tijd1047, kan hierbij als illustratie dienen. Als (algemene) kenmerken 
van deze figuur noemt hij, dat: “- de wetgever zich beperkt tot het stellen van enige (materiële of 
procedurele) randvoorwaarden; - burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties een 
aanzienlijke vrijheid hebben bij de invulling van het wettelijk kader; - de overheid een voorname 
plaats heeft bij de controle op het eindresultaat” (p. 101). Op deze “model-definitie” van 
kenmerken en hun gesuggereerde samenhang valt het nodige af te dingen. Zoals eerder 
opgemerkt, is de term geconditioneerde zelfregulering immers een koepelterm met een 
bescheiden identificerend en differentiërend vermogen. Het is derhalve, anders dan wat hieruit in 
normatieve zin zou kunnen worden afgeleid, zeker geen wet van Meden en Perzen, dat het 
zwaartepunt in de materiële normstelling bij deze zelfreguleringsvorm verschuift naar de 
zelfregulerende organisatie, en in laatste instantie naar het toezichtsorgaan. Niet alleen blijft aldus 
de noodzaak onderbelicht om bij de instrumentenkeuze en de relatie daartussen een specifiek 
evenwicht te creëren, met name in de verhouding regelgeving en zelfregulering, maar ook kan een 
dergelijke invulling een alibi gaan vormen voor een (te) gemakzuchtige wetgever. 

Toepassing van zelfregulering als regelingsvariant 
Geelhoed1048 plaatst de inzet van zelfregulering als alternatief voor publieke regelgeving in het 
perspectief van actuele ontwikkelingen: de technologische dynamiek, de internationalisatie en de 
groeiende heterogeniteit van en dynamiek binnen de samenleving. Deze hebben het sturend 
vermogen van de overheid aangetast, resulterend in de noodzaak tot: (a) herpositionering van de 
overheid op een bepaald beleidsterreinen, (b) herschikking van doeleinden, 
verantwoordelijkheden en instrumentarium van publiek beleid en (c) herijking van het in 
wetgeving vastgelegde beleidsinstrumentarium. Herpositionering heeft betrekking op de 
introductie van een grotere marktwerking. Zelfregulering ligt dan niet voor de hand, komt 
immers snel in strijd met de EG-mededingingsregels. Herschikking kan ruimte scheppen voor 
vervangende zelfregulering. Herijking, met name op het terrein van de volksgezondheids-, de 
veiligheids-, de kwaliteits- en milieuwetgeving, biedt voorstanders van (geconditioneerde) 
zelfregulering het meeste perspectief. Wel wijst Geelhoed daarbij uitdrukkelijk op de 
voorwaarden waaronder zelfregulering een nuttig instrument kan zijn en blijven, met name 
terughoudendheid in van overheidswege uitgeoefende druk en het honoreren van gewekte 
verwachtingen (vertrouwensbeginsel): “De staatsrechtelijke regel dat de formele wetgever toch 
het laatste en beslissende woord toekomt, blijft uiteraard van kracht, maar hier is wijsheid om dat 
primaat slechts als laatste remedie te gebruiken.” (p. 51) 

Bij Hirsch Ballin is de toepasbaarheid van zelfregulering of andere instrumenten van indirecte 
sturing gekoppeld aan de aard van de materie, voor zover de doordringbaarheid hiervan met 
wettelijke normen tekortschiet. Hij onderscheidt de volgende vijf categorieën: (a) door 
vakgenoten vast te stellen technische normen; (b) vormen van maatschappelijke zorg waarbij de 
persoonlijke beoordeling domineert; (c) activiteiten die hun waarde voor het algemeen belang aan 

                                                      
1047 Eijlander in de bundel Wetgeven en de maat van de tijd a.w. p. 93 e.v. 
1048 Geelhoed in de bundel Overheid en zelfregulering a.w., p. 33 e.v. 
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een creatieve prestatie ontlenen, (d) instabiliteit van het regelingsobject en (e) de noodzaak van 
specifieke deskundigheid1049. 

Zoals eerder opgemerkt, heeft Eijlander vooral oog voor de wettelijk geconditioneerde 
zelfreguleringsvariant als instrument van wetgevingsbeleid. Deze zou in het bijzonder moeten 
worden overwogen bij: (a) de normering van de activiteiten van professionals; (b) indien de 
belangen van het individu of de groep niet te veel verschillen van het belang dat de wet beoogt te 
dienen en (c) indien (volledige) overheidsregulering niet of slechts zeer moeizaam is te 
controleren en te handhaven1050. De eerste categorie sluit aan bij de bestaande traditie op dit 
punt, zij het dat Donner terecht waarschuwt voor de risico’s van gesanctioneerde 
monopolievorming en de anonimiserende werking van de groepsbeslissing uit een oogpunt van 
individuele onafhankelijkheid en verantwoording1051. De tweede onderscheiden categorie doet 
weinig overtuigend aan. Een parallellie in belangen lijkt juist een reden om terughoudend met 
regelgeving te zijn, derhalve ook met opgelegde zelfregulering1052. Zelfregulering in de als derde 
onderscheiden categorie kan problematisch zijn, want waar overheidsregulering controle- en 
handhavingsproblemen oplevert, kunnen/zullen die zich ook bij zelfregulering voordoen. 

Donner heeft daarentegen weinig vertrouwen in de betekenis van zelfregulering, met name in de 
geconditioneerde variant, voor het wetgevingsbeleid1053. Vooral op principiële gronden bepleit hij 
terughoudendheid bij de vermenging van zelfregulering en wetgeving. Allereerst omdat de 
wetgever aldus nieuwe dwangverbanden schept met minder waarborgen voor een rechtvaardige 
verdeling van lasten en risico’s in de relatie met derden. Een tweede bezwaar betreft een vervagen 
van het fundamentele onderscheid tussen de publieke en de private sfeer: “Onbedoeld ligt in die 
wijze van zelfregulering potentieel een gevaarlijke tendens besloten. De betrokkenheid van 
belangen- en andere maatschappelijke organisaties verschaft de verwezenlijking van publieke 
doelen een legitimatie. De wetgever kan op die wijze nog verder in de particuliere sfeer ingrijpen 
dan wanneer het om overheidsregelgeving gaat; het zijn immers betrokkenen zelf die de regels 
vaststellen.” (p. 164) Hiermee raakt zijn kritiek de kern: de potentieel in het gebruik van 
zelfregulering besloten zijnde uitbreiding van het sturingsvermogen van de staat c.q. de 
verruiming van het bereik van de wetgever. De wezenlijke kwesties zouden hiermee uit de weg 
gegaan worden: “Die werkelijke vragen betreffen de noodzaak en mogelijkheden van ordening in 
een geleidelijk fundamenteel veranderende samenleving. Zelfregulering in wetgevingsbeleid dreigt 
veeleer een poging te worden van de wetgever om de grenzen van zijn vermogen nog weer eens 
te verleggen en nog wat tijd te winnen” (p. 165). 

Zoals hiervoor reeds gesignaleerd, betogen Van de Donk en Frissen dat de geïnformatiseerde 
samenleving – de toenemende doorwerking van communicatie- en informatietechnologie – het 

                                                      
1049 Zie Hirsch Ballin, Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat in de bundel Rechtsstaat & 
Beleid, a.w. p. 392. Het verdient opmerking, dat deze beschouwing sterk is toegesneden op het 
maatschappelijk middenveld als verstatelijkt particulier initiatief (semi-overheid). In verband met de 
financiering c.a. zijn deze sectoren reeds onderworpen aan regelgeving, zodat de nadruk ligt op de 
(her)inrichting daarvan. Door de gelijkstelling van instituties zoals scholen, ziekenhuizen en 
welzijnsinstellingen met bedrijven en andere samenlevingsverbanden van de privésfeer (p. 393) blijft het 
essentiële verschil tussen regulering van de (semi-)publieke en de private sector uit een oogpunt van 
regelingsmarge van de wetgever onderbelicht. Zijn bij de hiervoor genoemde institituties vooral de 
positieve facetten van de klassieke en/of de sociale grondrechten in het geding, verplichtend tot een 
activerende zorgverplichting van de overheid, in de particuliere sector overheerst daarentegen het 
overheidsingrijpen afwerende element in de klassieke grondrechten. 
1050 Eijlander in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 136. 
1051 Donner in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. pp. 162 en 163. 
1052 Zie ook B.R. Dorbeck-Jung, Wettelijk geconditioneerde zelfregulering; symbolisch concept of 
instrument met gevolgen? in de bundel Overheid en zelfregulering a.w. p. 147 e.v. Zij wijst erop, dat het 
conditionerende element in de wettelijke regeling nu juist bedoeld is om conflicterende belangen te 
overbruggen. 
1053 Donner in de bundel Overheid en zelfregulering, a.w. p. 155 e.v. 
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primaat van zelfregulering, in combinatie met vooral op structurering en procedurering 
toegespitste meta-sturing vergt. Zelfregulering is in deze visie derhalve feit, noodzaak en norm 
van moderniteit. Met name bij Frissen is de wetgever naar het tweede plan verschoven. 
Regelgeving moet in zijn visie immers de waargenomen ontwikkeling van functionele, 
maatschappelijke en bestuurlijke differentiatie, volgen. Voor een directe, normatief-sturende rol 
van de overheid/wetgever ziet hij derhalve geen plaats meer. 

Ter afronding nog de in de kabinetsnota Zicht op Wetgeving geformuleerde uitgangspunten van 
wetgevingsbeleid. Hierin komt geen onderscheid voor naar toepassingsgebieden. Kern van het 
kabinetsbeleid is het voornemen om waar mogelijk te stimuleren tot het hanteren van de nieuwe 
sturingsconcepties: “Het zal streven naar evenwichtige combinaties van overheidsregulering op 
centraal en decentraal niveau, als uitdrukking van overheidsverantwoordelijkheid en regulering 
door maatschappelijke organisaties en burgers. Er zal als gevolg daarvan zo mogelijk meer ruimte 
voor zelfregulering gelaten worden. Zo nodig zullen overheidsregels daarvoor het materiële en 
procedurele kader bieden, terwijl de uiteindelijke zelfregulering kan worden bewaakt door een 
kwaliteitstoetsing achteraf: de wettelijk gestructureerde en genormeerde zelfregulering” (p. 19). 
Deze beleidsopvatting staat daarmee zowel in het teken van een herschikking van taken uit een 
oogpunt van (her)verdeling van verantwoordelijkheden, als in dat van een 
modernisering/uitbreiding van het arsenaal aan regelingsinstrumenten. De beoogde vergroting 
van de effectiviteit van wetgeving wordt dan vooral gevonden in een instrumentalisering van de 
zelfreguleringscapaciteit van maatschappelijke organisaties. Zoals hiervoor opgemerkt, zijn de 
Aanwijzingen voor de regelgeving 1992 wat de visie op zelfregulering betreft meer pragmatisch 
getoonzet, toegesneden op een operationalisering van de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit, hiervoor aangeduid als respectievelijk de “of” en de “hoe”-vraag. 

Enkele opmerkingen bij het voorgaande 
De vraag dringt zich op of de huidige ontwikkeling niet complexer is dan door Frissen en Van de 
Donk waargenomen. De internationalisering van activiteiten en de technologische 
ontwikkelingen zijn immers tevens de aanjager van belangrijke economische integratieprocessen, 
zowel in nationaal als internationaal verband1054. Bepaalde maatschappelijke en bestuurlijke 
fragmentatieprocessen zijn voorts het produkt van overheidsbeleid en dus omkeerbaar, althans in 
beginsel vatbaar voor beïnvloeding. Zie in dit verband ook de – inmiddels onder kritiek gestelde 
– processen van integratie en schaalvergroting in onderwijs en gezondheidszorg. Voorts is sprake 
van een duidelijke integratie- en coördinatietrend via al dan niet geformaliseerde 
samenwerkingsrelaties tussen uiteenlopende hulpverleningsinstellingen, toegespitst op een 
vroegtijdig signaleren van risico’s en (potentiële) hulpbehoefte en een geïntegreerde, 
persoonsgerichte gevalsbehandeling1055. Het beeld is daarmee veel verbrokkelder dan 
gesuggereerd. Daarmee is aangegeven, dat de rol van de overheid/wetgever weliswaar de invloed 
ondergaat van een wijziging in omgevingsfactoren, deze in een rechtsgemeenschap als de onze, 
niet als centrale sturingsinstantie kan worden gemist. Juist de ontwikkelingen in toepassing van 
informatie- en communicatietechnologie, zullen de – blijvende – uniforme bescherming van 

                                                      
1054 Vgl. ook de in hoofdstuk 6 beschreven integratie- en herstructureringsprocessen van zelfregulerende 
sectororganisaties, parallel aan de economische trend tot (internationale, met name Europese) 
schaalvergroting en de noodzaak om door een clustering van belangenbehartiging op in te spelen. Zie 
bijvoorbeeld de in hoofdstuk 6 beschreven integratie van belangenbehartiging inzake direct marketing, 
sales promotion en postorderen alsmede de federatievorming in de computer-services. Vgl. voorts de 
recente federatievorming van VNO en NCW, de fusie van organisaties in het midden- en kleinbedrijf tot 
MKB-Nederland en de fusie van de drie centrale landbouworganisaties tot LTO-Nederland. Het beeld is 
derhalve zeer wisselend. In de wetgevingsdiscussie wreekt zich, dat omtrent deze verschijnselen te weinig 
organisatie-/cultuursociologisch onderzoek met een empirische/historische inslag beschikbaar is. Teveel 
gaat het nu in dit debat om op persoonlijke, niet of nauwelijks empirisch getoetste percepties. 
1055 Vgl. de invloed van de collectivisering van de bestaanszekerheid door de (anonieme) verzorgingsstaat. 
De huidige herziening en beperking van verzorgingsarrangementen zal onontkoombaar cultureel-sociale 
gevolgen hebben in de richting van een sterkere groepsbinding, leidend tot een nuancering van de 
individualiseringstrend. 
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fundamentele rechtswaarden door de wet onontbeerlijk maken, mede als waarborg tegen een te 
ver gaande maatschappelijke fragmentatie. 

Daarmee wil zeker niet gezegd zijn, dat de wetgever alles moet regelen/sturen. Integendeel. Het 
is zowel opdracht als uitdaging om met betrekking tot de maatschappelijke en bestuurlijke 
informatisering (steeds) een optimaal evenwicht te (her)vinden tussen uniformiteit en 
pluriformiteit, resulterend in naar specifieke omgevingsfactoren wisselende keuzes voor 
wetgeving of zelfregulering, dan wel combinaties van beide of zelfs een nalaten ervan. Dat deze 
keuzevrijheid van de wetgever een beperkte is, vloeit voort uit de beginselen van de sociale 
rechtsstaat, met name van de grondrechten1056, alsmede – niet in het minst – uit de door het 
internationale/EG-recht geconditioneerde regelingsvrijheid. De rechtsontwikkeling op 
communautair niveau – in het bijzonder de beoogde EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens – laat zien, dat de hieraan ten grondslag liggende harmonisatiedoelstelling de 
inrichtingsvrijheid van de nationale wetgevers aanzienlijk beperkt1057. Dit staat er evenwel niet aan 
in de weg, dat met betrekking tot de doorwerking van ontwikkelingen van communicatie- en 
informatietechnologie – evenals dat thans het geval is – zoveel mogelijk aan het zelfregulerend 
vermogen van maatschappelijke verbanden zal moeten worden overgelaten. 

Afgezien van de principieel getinte tegenwerpingen van Donner, is de overheersende toonzetting 
inzake een verdergaande instrumentalisering van de maatschappelijke zelfreguleringscapaciteit 
sterk pragmatisch-instrumenteel van aard. “Zelfregulering moet, zelfregulering doet het goed”, 
lijkt de richtinggevende gedachte, zij het met behoud van het sturend primaat van de 
wetgever/politiek. Deels wordt hiervoor aangesloten bij de regelingstraditie, met name de 
regulering van professionals, en deels bij gerapporteerde “zelfreguleringssuccessen” in de laatste 
jaren, met name in het milieurecht. De oriëntatie is niettemin sterk theoretisch gebleven, in 

                                                      
1056 Zie ook de volgende passage in het WRR-rapport Rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage 1988: “De 
rechtsstaat is meer dan een samenstel van juridische waarborgen tegenover de overheid; hij houdt ook de 
verplichting in te verzekeren dat in het verkeer van overheid en burgers en van burgers onderling het recht 
tot gelding komt en, zo nodig, effectief wordt gehandhaafd. Het resultaat van de rechtsstaat – zijn ‘moeten’ 
– kan bij benadering worden omschreven als een maatschappelijke toestand waarin de burgers zich vrij van 
vrees voor zowel de overheid en haar dienaren als voor elkaar kunnen bewegen.” (p. 19) 
1057 Deze beperking van regelingsvrijheid geldt tevens de vorm, de methode van implementatie van de 
richtlijn. Zowel uit de tekst, de motivering en de achterliggende harmonisatiedoelstelling van het 
gemeenschappelijk standpunt blijkt, dat de implementatie van de richtlijn moet plaatsvinden via specifieke 
wetgeving, bestaande uit een combinatie van algemene en sectorale regelgeving, beide toegespitst op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De methode van implementatie is derhalve een onderdeel 
van de harmonisatieverplichting. Deze invulling spoort met de regelingsverplichting in het Europees 
Dataverdrag 1981 (met een afgeleide in het Schengen-Verdrag) en de inherente regelingsverplichting in art. 
8 EVRM. Zie voorts de regelingsverplichting in art. 10 Grw., tweede en derde lid. De suggestie wordt 
gewekt, dat onder het Burgerlijk Wetboek (potentieel) een zodanig beschermingsniveau van 
persoonsgegevens kan worden gerealiseerd, dat specifieke wetgeving niet (langer) gerechtvaardigd is. Zie: 
J.M.A. Berkvens, Van normen en waarden, Computerrecht 1993/6, p. 235 e.v. en R.E. van Esch en J.M.A. 
Berkvens, Het Burgerlijk Wetboek als Wet Persoonsregistraties, Computerrecht 1994/3, p. 93 e.v. Prins 
lijkt zich recent bij deze zienswijze te hebben aangesloten, want zij pleit zowel voor een bestudering van 
het BW met het oog op de vraag in hoeverre de door de maatschappelijke realiteit gewenste oplossingen 
van IT-vraagstukken, waaronder gegevensbescherming, in het stelsel van het geldende recht kunnen 
worden ingepast, als voor een streven naar internationale uniformering van beginselen van privaatrecht of 
zelfs van een Europees Wetboek van Privaatrecht. Zie: J.E.J. Prins, Overtollig recht inzake 
informatietechnologie, Privaatrecht en informatisering in het zicht van een nieuw millennium, Deventer 
1995, p. 18. Het voorgaande maakt duidelijk, dat de voorgestelde exercitie wat gegevensbescherming 
betreft een (reeds lang) gepasseerd station is en slechts tot ruis in het wetgevingsdebat aanleiding geeft. Aan 
specifieke wetgeving valt als onderdeel van de harmonisatieverplichting immers niet te ontkomen. 
Ernstiger is, dat deze verengde, op het normatieve potentieel van het BW toegespitste probleemstelling 
versluiert waar het echt knelt: een tekortschieten in het probleem- en oplossingsgericht analyseren van 
(potentiële) fricties in de wisselwerking tussen BW en privacywetgeving in de uitvoeringspraktijk, uitgaande 
van het beginsel, dat het functioneel gedifferentieerde privacyrecht als vorm van dwingend privaatrecht, in 
harmonie/samenhang blijft gedacht/gebracht met de algemene leerstukken van het privaatrecht. 
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hoofdzaak meer vorm- dan effectiviteitsgericht. In de uitvoeringspraktijk gesignaleerde 
problemen lijken weinig indruk te maken, evenals de door Donner opgeworpen principiële 
kwesties. Zelfregulering wordt derhalve vooral opgevat als een neutrale sturingsvariant, derhalve 
als een nieuw, veelbelovend instrument in de gereedschapkist van het wetgevingsbeleid. 

De “natuurlijke” spanning tussen centrale regelgeving en zelfregulering wordt hierdoor niet of 
onvoldoende in wetgevingsbeleid en -theorie verdisconteerd. Dit komt vooral omdat niet of 
onvoldoende wordt gedifferentieerd naar maatschappelijke sectoren – met name niet tussen de 
van overheidswege gesubsidieerde/bekostigde sector en de particuliere/marktsector – en 
daarmede naar uiteenlopende vrijheidssferen. Aan deze benadering is voorts het risico inherent, 
dat onvoldoende wordt beseft dat regelgeving en zelfregulering geen neutrale, onderling 
uitwisselbare grootheden zijn, maar dat zelfregulering in sommige varianten eerst succesvol kan 
zijn indien de wet daartoe de voorwaarden bevat, waaronder een minimum aan consensus en 
rechtszekerheid (regelingskwaliteit)1058. Zelfregulering is derhalve geen model-oplossing voor een, 
de wetgever parten spelende maatschappelijke pluriformiteit in waarden en normen en een 
hiermee samenhangend gebrek aan politieke consensus. 

Naar bekend geldt de WPR als prototype van deze, naar algemeen wordt aangenomen, 
succesvolle regelingsstrategie. Het is tegen de achtergrond van dit positieve verwachtingspatroon 
omtrent de effectiviteit van wettelijk geconditioneerde zelfregulering als regelingsinstrument, dat 
de in het kader van de WPR opgedane ervaringen met de privacy-gedragscodes nader worden 
geanalyseerd. Dit betekent dat de werking van slechts één bepaalde vorm van wettelijk 
geconditioneerde zelfregulering wordt belicht, want beperkt tot de variant waarbij de materiële 
wettelijke normen via zelfregulering sectoraal worden verbijzonderd en aangevuld in combinatie 
met een controlefunctie van overheidswege1059 pp. 49 en 50 en Donner pp. 160 en 161. overigens 
is zelfregulering per definitie geconditioneerd door het recht en in belangrijke mate ook via het 
recht gesanctioneerd. Zie de normatieve inkadering via de onrechtmatige daad en andere open 
privaatrechtelijke begrippen. Vgl. art. 272 Sr. als sanctie op schending van wettelijke en 
buitenwettelijke geheimhoudingsverplichtingen.>. Hieraan vooraf gaat een korte samenvatting 
van de afwegingen, die aan de inrichting van de WPR ten grondslag liggen1060. 

8.4 De WPR en de keuze voor zelfregulering 
De betekenis van zelfregulering als regelingsvariant in de WPR en de hiermee opgedane 
ervaringen kunnen niet los van doel en uitgangspunten van deze wet worden gezien. De WPR 
heeft de bescherming van het grondrecht op privacy ten doel, als uitvloeisel van de garantie 
daarvan in de artt. 10 Grw. en 8 EVRM jo. het Europees Dataverdrag 1981. Omdat bij 
informatievoorziening meerdere grondrechten in het geding zijn, biedt de WPR tevens een 
voorziening voor botsende grondrechten. Om die reden vormt de WPR onder omstandigheden 
tevens de grondrechtelijk voorgeschreven beperkingsgrondslag. In relatie tot de particuliere 
sector heeft de WPR derhalve een driedubbele functie. De wet geeft horizontale werking aan het 
grondrecht op privacy, onder meer door de vestiging van individuele aanspraken op inzage en 
correctie, terwijl met het oog op botsende informatierechten/aanspraken is voorzien in een 
afwegingskader op basis van normatieve criteria, onder omstandigheden tevens fungerend als 
grondrechtelijk vereiste beperkingsgrondslag. 

Vanwege deze grondrechtsdimensie liggen aan de WPR – in internationaal verband 
sanctioneerbare – “resultaatsverplichtingen” van de nationale overheid/lidstaat ten grondslag. 
Deze specifieke achtergrond heeft directe consequenties voor de inrichting van de 
                                                      
1058 Zie de WRR in haar rapport Rechtshandhaving, ‘s-Gravenhage 1988: “Wetgeving die naar frequentie, 
complexiteit of ondoorzichtigheid rechtsonzekerheid schept, wordt ook als beleidsinstrument 
onhanteerbaar. In dit opzicht is de tegenstelling tussen de wettelijke regel als rechtsnorm en als instrument 
minder absoluut dan wel eens wordt verondersteld.” (p. 33) 
1059 Vgl. voor andere vormen van al dan niet wettelijk geconditioneerde zelfregulering in de bundel 
Overheid en zelfregulering: Geelhoed<$IGeelhoed, L.A. 
1060 Zie hieromtrent in het bijzonder de hoofdstukken 3 en 5. 



 

G.Overkleeft-Verburg 289 www.overkleeft-verburg.nl 

privacywetgeving, met name voor de mate waarin normstelling kan worden 
opgedragen/overgelaten aan vormen van zelfregulering. Dit betekent, dat gezien de in het geding 
zijnde conflicterende belangen, uit deze context de verplichting van de wetgever voortvloeit om, 
binnen de grenzen van het mogelijke uit een oogpunt van effectiviteit, in de wet zodanige 
voorwaarden te creëren, dat de beoogde/verplichte grondrechtsbescherming optimaal is. Dit 
uitgangspunt impliceert als norm voor de wetgever, dat naar een zo groot mogelijke 
regelingsprecisie op wetsniveau behoord te worden gestreefd, met name uit een oogpunt van 
algemeen belang en rechtszekerheid voor betrokkenen1061. 

Gezien de diversiteit van informatiepatronen, de sterk uiteenlopende situaties waarin deze wet 
geldt en de noodzakelijke flexibiliteit in regelgeving met het oog op de doorwerking van 
technologische vernieuwingen, is in de WPR volstaan met globale, materiële bepalingen, veelal 
afwegingscriteria. Hoewel discussie mogelijk is over de mate van in de wet te verwezenlijken 
normprecisie, is in een dergelijke situatie op onderdelen een min of meer globale normstelling 
niet te vermijden1062. Deze aanpak resulteert echter in een beperkte rechtszekerheid en een 
grotere conflictgevoeligheid van de regeling als zodanig. 

Op dit punt doen zich – afgezien van internationale regelingsverplichtingen – vier alternatieven 
voor. De eerste mogelijkheid is de regelgeving op dit niveau van abstractie te houden. Zie ook het 
pleidooi van De Ru voor regulering door middel van algemene regels en open normen1063. De 
consequentie is echter dat de rechtsontwikkeling wordt doorgeschoven naar de rechter. Naar 
Barendrecht overtuigend heeft aangetoond is deze keuze niet zonder bezwaren, terwijl de 
rechtsonzekerheid over een lange(re) periode blijft bestaan1064. Een vergunningenstelsel biedt 
optimale rechtszekerheid, is evenwel als instrument van preventieve toetsing disproportioneel en 
vanwege de aantallen persoonsregistraties niet uitvoerbaar1065. Aan een verbijzondering van de 
wettelijke regeling via sectorale, bij AMvB vast te stellen uitvoeringsregelingen kleven als derde 
alternatief van rechtsverfijning eveneens de nodige bezwaren. Zo al mogelijk, want omstreden en 

                                                      
1061 Vgl. mijn in de vorige paragraaf weergegeven bezwaren tegen circulatie van een standaarddefinitie van 
geconditioneerde zelfregulering. 
1062 Zie echter het nieuwe Duitse Bundesdatenschutzgesetz van 20 december 1990, BGBl. I S. 2954. Bij 
vergelijking blijkt, dat de Duitse wetgever door een zekere mate van differentiatie in de wettelijke regeling, 
tot een (beduidend) scherper geformuleerde normstelling in staat is gebleken, dan waarvan de WPR blijk 
geeft. 
1063 Zie H.J. de Ru, De algemene wet gaat voor de bijzondere wet, notitie over een nieuw wetgevingsbeleid, 
Den Haag 1993 alsmede diens preadvies: Stimulerende wetgeving of stimulerend recht? voor de Vereniging 
voor wetgeving en wetgevingsbeleid, opgenomen in de uitgave Stimulerende wetgeving, Alphen aan den 
Rijn 1993, p. 94 e.v. 
1064 J.M. Barendrecht, Recht als model van rechtvaardigheid, Beschouwingen over vage en scherpe normen, 
over binding aan het recht en over rechtsvorming, Deventer 1992. Zie in het bijzonder de gesignaleerde 
nadelen van het gebruik van vage normen, p. 66 t/m 78. Deze bezwaren zijn door hem als volgt 
samengevat: “Een rechtsstelsel met veel vage normen heeft een aantal nadelen, waarvan het gebrek aan 
rechtszekerheid het bekendste is. De “rechtsstatelijkheid”, de democratische legitimatie van het recht, komt 
in gevaar. De rechterlijke vrijheid wordt te groot. Belangrijk is vooral ook dat de rechtsontwikkeling door 
de aanvaarding van vage normen tot stilstand dreigt te komen. Kennis over rechtvaardigheid wordt op een 
inefficiënte manier opgesloten en doorgegeven. De oplossing van conflicten vindt op een nodeloos 
gecompliceerde manier plaats. Verantwoording van de beslissing aan partijen blijft achterwege (...). Vage 
normen zijn niet in staat om het gedrag van de burger te beïnvloeden. Tenslotte komt de rechtsgelijkheid in 
gevaar, omdat vage normen versluieren of sprake is van gelijke of ongelijke gevallen.” (p. 280) 
1065 Voor dit systeem van preventieve toetsing is in de Franse en Britse wetgeving geopteerd. Zie 
respectievelijk de: Loi no. 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’Informatique aux Fichiers et aux Libertés, en 
de Data Protection Act 1984. In Frankrijk is het systeem van (sterk geselecteerde) preventieve toetsing 
door de CNIL nog effectief; in het Verenigd Koninkrijk is daarentegen de facto sprake van een 
“automatische inschrijving” in het register in combinatie met repressief toezicht. Zie voor de verschillen 
tussen beide systemen: G. Overkleeft-Verburg, Privacy en persoonsregistratie in Europees perspectief, 
preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Rijswijk 1991. 
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mede daardoor beperkt uitvoerbaar, lijkt een dergelijke aanpak weinig effectief1066. Resteert het 
vierde alternatief: de – met wettelijke prikkels ondersteunde – aansporing tot verbindende 
sectorale verbijzondering en aanvulling van de wettelijke normen via zelfregulering. De 
aansporing hiertoe draagt wat de particuliere sector betreft een algemeen karakter, zij het vooral 
toegesneden op de particuliere sector. Dit betekent dat de aandrang tot zelfregulering geen 
maatwerk is, want niet is gericht op specifieke rechtskringen. In het systeem van de WPR is het 
dan ook aan de Registratiekamer om via haar goedkeuringsbeleid op dit punt lijnen uit te zetten. 

Bij de opzet van de WPR is een keuze gemaakt voor een combinatie van zowel het eerste als het 
vierde alternatief, terwijl voor de particuliere sector tevens de mogelijkheid van bij AMvB vast te 
stellen uitvoeringsregelingen is opengehouden, via de opneming in de wet van een geclausuleerde 
delegatiegrondslag. De WPR heeft derhalve op de keper beschouwd een dubbele, in de 
uitvoeringspraktijk parallel van toepassing zijnde regelingssystematiek geïntroduceerd. 
Zelfregulering in de door de wet bedoelde zin is immers slechts in een beperkt aantal sectoren 
toepasbaar vanwege de daartoe benodigde materiële infrastructuur en een branche-specifiek 
informatiepatroon. Afgemeten aan het in kwantitatieve zin relatief beperkte toepassingsbereik 
van de vigerende gedragscodes betekent dit concreet, dat – anders dan in de beeldvorming – de 
WPR in de uitvoeringspraktijk vooral fungeert als een primair uit algemene normen bestaande, 
rechtstreeks toe te passen regeling, tevens basis voor verdergaande verbijzondering door 
jurisprudentiële rechtsvorming. De betekenis van de zelfreguleringsfunctie in de WPR voor de 
uitvoeringspraktijk mag daarom niet worden overschat. 

In het hiervoor geschetste perspectief, is de keuze voor collectieve zelfregulering in de WPR 
derhalve geen principiële, maar vooral het resultaat van een pragmatische insteek bij een concreet 
regelingsprobleem in een specifieke context1067. Weliswaar onderging de wetgever de geest van de 
tijd, met name de invloed van de dereguleringsdiscussie in de eerste helft van de jaren tachtig, het 
waren echter vooral praktische argumenten, ontleend aan de ervaringen met zelfregulering in de 
consumentensector en de behoefte aan een bevestiging van continuïteit als wervingsfactor, die tot 
opneming van deze regelingsvariant aanleiding gaven. Eerder is uitvoerig beschreven, dat de 
(uitvoering van) de materiële wettelijke regeling, vooral met een beroep op de grondrechts-
/internationale dimensie ervan, het primaat had. De zelfregulering was daaraan dienstbaar, was 
immers vooral bedoeld als sectorale verbijzondering van de wettelijke normstelling c.q. primair 
bindende, toepassingsgerichte interpretatie. 

Op deze wijze kon voorts worden aangehaakt bij bestaande privacy-voorzieningen en de 
gebleken behoefte aan concrete normering (maatwerk), hetgeen de acceptatie van de WPR in 
eerste instantie verhoogde. Vanwege het uitvoeringskarakter van de privacy-gedragscode is deze 
variant hiervoor aangeduid met de term zelfregulering in medebewind. De 
regelingsbevoegdheid/-marge is immers in vergaande mate ingeperkt/geconditioneerd door de 
wet. Voorzover zelfregulering een aanvullend karakter draagt is sprake van autonome zelfbinding. 

Met het voorgaande is het beeld inzake de relatie tussen privacywetgeving en zelfregulering echter 
nog niet compleet. Is de WPR zodanig ingericht dat deze zelfregulering uitlokt en dienstbaar 
maakt aan het met deze regeling beoogde doel, de WPR impliceert echter tevens een inperking 
van de zelfreguleringscapaciteit van maatschappelijke verbanden. Het gaat dan vooral om een uit 
de WPR voortvloeiende – indirecte – beperking van de mogelijkheden tot handhaving van 
zelfregulering in eigen kring. De regeling van derdenverstrekkingen in de WPR staat er aan in de 
weg, dat toezichthouders op naleving van zelfregulering in verband met controle-activiteiten 
toegang hebben tot persoonsregistraties. Deze verstrekkingsmodaliteit zal immers als regel niet in 
de doelomschrijving zijn opgenomen, terwijl het vragen van individuele toestemming van de 

                                                      
1066 Zie ook de in het volgende hoofdstuk beschreven ervaringen met de naleving van de standaardregimes 
in het Besluit genormeerde vrijstelling. 
1067 Vgl. het zelfreguleringskarakter van het consumentenrecht. Zoals in de hoofdstukken 6 en 7 is 
gebleken, wordt privacyregulering in de marktsector eveneens als een vorm van consumentenrecht 
opgevat. Eerder is gesignaleerd, dat vooral deze achtergrond de werking van de zelfreguleringsfunctie in de 
WPR sterk heeft belast. 
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geregistreerden onwerkbaar c.q. bij gebrek aan medewerking van de houder niet uitvoerbaar is en 
de wet in de vorm van toestemmingseisen (art. 12 WPR) eraan in de weg staat dat 
informatiebetrekkingen contractueel geregeld worden. Een beroep op de WPR is dan een 
gemakkelijk alibi om zich aan toezicht te onttrekken. Dit probleem doet zich concreet voor bij 
het toezicht op de naleving van zelfregulering bij de Amsterdamse beurzen1068. Dit betekent dat 
de WPR aanleiding geeft tot nadere, zelfregulering ondersteunende, wettelijke 
informatieverplichtingen1069. 

Recent heeft de Registratiekamer zich op verzoek van betrokkenen uitgesproken over de 
toelaatbaarheid/rechtmatigheid van gegevensverstrekking door een beursgenoteerde 
onderneming aan de Vereniging voor de Effectenhandel inzake de naleving van de Modelcode 
voorkoming misbruik van voorwetenschap1070. Deze modelcode, onderdeel van het 
Fondsenreglement en daarmee gekoppeld aan de noteringsovereenkomst, verplicht tot het 
aanhouden van een registratie van bestuurders, toezichthouders en andere personen die uit 
hoofde van hun functie toegang hebben tot koersgevoelige informatie en tevens tot het 
verstrekken van inzage hierin aan het Controlebureau van de Vereniging. Het Fondsenreglement 
geeft uitvoering aan een EG-richtlijn (79/279/EEG); de Vereniging voor de Effectenhandel is 
door de Minister van Financiën aangewezen als bevoegde autoriteit. De centrale vraag was of de 
betreffende onderneming zonder toestemming van betrokkenen naam, adres-, woonplaats- en 
functiegegevens mocht verstrekken aan het Controlebureau. De Kamer concludeert dat geen 
wettelijke informatieverplichting aanwijsbaar is die tot de gegevensverstrekking noopt. Wel wordt 
tot een geoorloofde doelverstrekking geconcludeerd (i.c. voortvloeiend uit het doel van deze 
registratie). Op basis van de WPR is de onderneming derhalve niet verplicht, echter wel bevoegd 
tot informatieverstrekking aan het Controlebureau. 

Inmiddels is wetswijziging in voorbereiding om de door de WPR gecreëerde 
toezichtsproblematiek inzake de handhaving van zelfregulering op te lossen1071. 

Met het voorgaande is opnieuw, zij het vanuit een andere invalshoek aangegeven, dat de term 
wettelijk geconditioneerde zelfregulering dubbelzinnig is. Zelfregulering is per definitie door wet 
en (internationaal-)recht geconditioneerd, direct of indirect. De WPR biedt niet alleen het 
dwingende kader voor nadere privacy-regulering, maar bevat tevens de 
rechtmatigheidsvoorwaarden voor andere vormen van zelfregulering1072. 

                                                      
1068 Het gaat hier om de effectenbeurs, de optiebeurs, de financiële termijnmarkt en de agrarische 
termijnmarkt. Deze zijn zelfregulerend, waarbij het Controlebureau van de beurs als toezichthouder 
optreedt. Door de werking van de WPR heeft het Controlebureau echter geen toegang tot cliëntgegevens, 
essentieel voor een effectief onderzoek. De Stichting toezicht effectenverkeer toetst alleen of de beurzen 
de controle goed doen. De STE kan tevens aangifte doen van vermoedelijke strafbare feiten bij justitie. Zie 
NRC Handelsblad van 19 oktober 1993 en FD van 26 mei 1994. 
1069 De toekomstige EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens zal de noodzaak tot dit type wettelijke, 
ondersteunende voorzieningen nog vergroten. 
1070 Zie het openbaar rapport: NV X en Controlebureau Vereniging voor de Effectenhandel, 
Gegevensverstrekking door een uitgevende instelling van 16 januari 1995, dossiernr. 94.E.164.03. 
1071 Zie de wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, TK 1994-1995, 23874, nr. 9 (gewijzigd 
voorstel van wet). Het voorgestelde art. 30 luidt als volgt: “Indien een effecteninstelling die is aangesloten 
bij een organisatie als bedoeld in artikel 9, ingevolge de voor de op grond van artikel 22 erkende 
effectenbeurs te hanteren regels verplicht is ter medewerking aan de controle op de nakoming van die 
regels gegevens te verstrekken uit een door haar gehouden persoonsregistratie als bedoeld in de Wet 
persoonsregistraties, behoeft de effecteninstelling voor deze verstrekking niet de toestemming van de 
geregistreerde.” Het is de vraag of deze bepaling aan het gestelde doel beantwoord. Wat de wetgever hier 
doet is het niet-valide verklaren van een “alibi-argument”. Daar blijft het echter bij. De aard van de 
informatieverplichting – een contractuele – blijft dezelfde. Vgl. in dit verband ook de grondslag voor de 
informatieverstrekking van de minister van Financiën/Stichting toezicht effectenverkeer aan het 
Controlebureau van de beurs in art. 31, zesde lid. 
1072 Vgl. ook de discussie over de algemene en de bijzondere beperkingen in de grondrechtsdiscussie, 
voorafgaande aan de integrale grondwetsherziening van 1983. 



 

G.Overkleeft-Verburg 292 www.overkleeft-verburg.nl 

8.5 Voor- en nadelen van het zelfreguleringsconcept 
Deze paragraaf heeft betrekking op de met de collectieve zelfregulerings-variant in de WPR 
opgedane ervaringen, althans voor zover generaliseerbaar en illustratief voor de werking van deze 
regelingsvariant1073. Zowel de gebleken risico’s en beperkingen ervan komen aan bod, als de 
positieve effecten van het huidige WPR-stelsel, terwijl in een derde onderdeel de bevindingen op 
overeenstemming en volledigheid worden vergeleken met uit de literatuur bekende 
aandachtspunten. 

8.5.1 Risico’s van zelfregulering als uitvoeringsregeling 
De koppeling van wetgeving en zelfregulering is niet zonder risico’s voor het gezag van de 
wet(gever). De regeling wordt ter nadere uitwerking en toepassing immers uit handen gegeven 
aan maatschappelijke verbanden met een eigen rationaliteit. Dat is weliswaar ook het geval bij de 
inwerkingtreding van een regeling met algemene, open normen, de WPR kent echter een 
uitdrukkelijke legitimatie tot nadere regeling. Aldus krijgt het produkt van zelfregulering de facto 
een zekere, aan de wet ontleende autoriteit, onder omstandigheden ook contra legem. 

Gedragscodes kunnen derhalve het dwingende karakter van de wet verdringen, zowel door 
inhoud als via al dan niet bewust gewekte beeldvorming. Het onderscheid tussen concretisering 
en transformatie van de materiële WPR-normen is immers diffuus, de normstelling in de 
gedragscode het informatieproces min of meer dekkend, terwijl de bekendmaking en verspreiding 
door sectororganisaties en hun leden evenzeer ten voordele van de gedragscode uitwerkt. In 
hoofdstuk 6 is voorts gesignaleerd, dat de zelfregulering in enkele sectoren contraproduktief c.q. 
contra legem heeft uitgewerkt, via de privacy-gedragscode zijn immers omstreden interpretaties 
van de WPR verspreid en geïmplementeerd. In dit verband is tevens relevant, dat zelfregulering 
door sectororganisaties en hun leden als produkt van eigen, autonome rechtsvorming wordt 
opgevat, hetgeen een zekere beschikkingsmacht veronderstelt. De zelfreguleringsnorm heeft voor 
de betreffende registratiehouders derhalve onder omstandigheden een minder dwingend karakter 
dan (in principe) bij wetgeving het geval is1074. 

Op grond van het voorgaande kan derhalve worden vastgesteld, dat zelfregulering als bij wet 
aangewezen regelingsvariant, anders dan de theorie wil, in de uitvoeringspraktijk tot 
concurrerende regelingen leidt, waarbij niet op voorhand vaststaat dat de wet prevaleert. 

Een dergelijke koppeling is voorts een bron van conflicten indien, zoals bij de WPR het geval is, 
de kwaliteit van de regeling op onderdelen te wensen overlaat en in de parlementaire behandeling 
te weinig helderheid is gecreëerd omtrent uitgangspunten, beoogde werking en consequenties van 
de regeling. Tijdens de parlementaire besluitvorming inzake de WPR is de bestaande dissensus in 
belangrijke mate toegedekt, terwijl het tekort aan rechtszekerheid en de uiteenlopende 
verwachtingspatronen de WPR nadien zeer hebben belast. Het negatieve effect hiervan was te 
groter, nu de WPR een ingrijpende beperking impliceert van de traditionele inrichtings- en 
regelingsautonomie, met name van marktpartijen in de consumentensector1075. 

                                                      
1073 De in deze paragraaf beschreven (potentiële) voor- en nadelen van zelfregulering zijn gebaseerd op: (a) 
de in hoofdstuk 6 beschreven afzonderlijke zelfreguleringsprocessen (WPR en overige); (b) persoonlijke 
observaties in onderhandelingsprocessen inzake gedragscodes als plv.-Voorzitter namens de 
Registratiekamer (periode 1989-1993); (c) idem betreffende de beoordeling van model-reglementering door 
koepelorganisaties (semi-overheid) alsmede (d) evaluerende gesprekken met betrokkenen. 
1074 Vgl. de opvattingen over het karakter van ministeriële regelingen als onderwerp van onderzoek van de 
Parlementaire Enquêtecommissie Bouwsubsidies. Hierin stond de vraag centraal of de minister bevoegd 
was af te wijken van enkele subsidieregelingen, zonder specifieke afwijkingsgrondslag in de regeling zelf. 
Zie het advies van M. Scheltema hieromtrent. TK 1987-1988, 19623, nr. 30, p. 453 e.v. (Bijlage 5). 
1075 Eerder is beschreven, dat het hier gaat om een botsing van vrijheidsrechten, immers de derdenwerking 
van het grondrecht op privacy interfereert met het evenzeer fundamentele recht op handelingsvrijheid en 
vrijheid van informatievoorziening, terwijl soms nog andere rechten in het geding zijn. De bezwaren tegen 
de WPR hebben vooral betrekking op de vraag of voldoende proportionaliteit is betracht uit een oogpunt 
van doel en middelen. 



 

G.Overkleeft-Verburg 293 www.overkleeft-verburg.nl 

Om genoemde redenen bleef de regeling ook omstreden, de regelingsproblematiek was immers 
doorgeschoven naar de uitvoeringsfase. Zelfregulering maakte deze acuut, temeer daar de 
gedragscode tevens kon worden gehanteerd als middel tot oppositie en obstructie van de wet. 
Dientengevolge kwam het zwaartepunt in het proces van voortgezette rechtsvorming te liggen bij 
de goedkeuringsprocedure voor de Registratiekamer. In hoofdstuk 6 is de sectorale 
rechtsvorming via zelfregulering uitvoerig beschreven, evenals de problemen die zich daarbij 
hebben voorgedaan. Hieruit blijkt dat door een tekort aan adequate mogelijkheden van 
rechterlijke interventie, in de uitvoeringspraktijk patstellingen zijn ontstaan omtrent de betekenis 
van essentiële onderdelen van de WPR. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat de 
zelfreguleringsdimensie in de WPR de uitvoeringsproblematiek ervan aanzienlijk heeft verscherpt, 
omdat de tijd voor geleidelijke rechtsvorming ontbrak en zelfregulering in een dergelijke situatie 
werkt als een tweesnijdend zwaard. 

Collectieve zelfregulering zoals in de WPR geregeld, kent een beperkt toepassingsbereik. Het 
aantal zelfregulerende en zelfhandhavende beroeps-en bedrijfsorganisaties is beperkt en lijkt door 
processen van hergroepering, branche-integratie en schaalvergroting zelfs af te nemen1076. In 
hoofdstuk 6 is gerapporteerd, dat van de 9 sectororganisaties met een goedkeuringsverklaring 
voor hun privacy-gedragscode, er inmiddels 5 ingrijpende structuurwijzigingingen hebben 
ondergaan. Sectororganisaties zijn bovendien op uiteenlopende grondslag georganiseerd. 
Zelfregulering heeft alleen zin indien de sector een specifiek informatiepatroon en/of een 
bijzondere privacy-problematiek kent. Eerder is vastgesteld dat mede om die reden verwacht kan 
worden, dat het aantal WPR-gedragscodes nauwelijks zal groeien. 

Omdat de WPR min of meer het gehele informatieproces bestrijkt, is de materiële regelingsmarge 
op sectorniveau in een aantal situaties de facto beperkt of zelfs afwezig. Sectorale normstelling 
ontkomt in de regel immers niet aan een zeker abstractie-niveau. Een probleem is voorts, dat 
WPR-zelfregulering in de vorm van een zelfstandige privacy-gedragscode als aspectregeling, niet 
steeds aansluit op de bestaande behoefte aan/bereidheid tot zelfregulering, toegesneden op het 
bedrijfsproces als zodanig. 

De kwaliteit van de zelfregulering is meermalen een probleem gebleken. Dat geldt ook voor de 
kenbaarheid en transparantie. Bovendien leidt zelfregulering tot verlenging van de regelingsketen 
en daarmede tot vergroting van de complexiteit van normstelling. In sommige sectoren is sprake 
van stapeleffecten door de samenloop van meerdere branche-gedragscodes1077, terwijl binnen een 
sector “congestie- en frictieverschijnselen” kunnen optreden door uitbreiding en inconsistentie 
van het regelingscomplex. 

Organisatiewijzigingen en de dynamiek van markt en bedrijfsprocessen, met name door 
technologische vernieuwingen en heroriëntaties, maken dat privacy-gedragscodes, mede door 
organisatieveranderingen, snel verouderen en derhalve dikwijls moeten worden herzien en/of 
aangevuld. Bij zelfregulering vindt derhalve een verschuiving van de regelingsproblematiek plaats 
van de wetgever naar de particuliere sector, terwijl minder waarborgen bestaan voor 
transparantie, deugdelijkheid en kwaliteit van normstelling. 

Om de hiervoor genoemde redenen is preventieve toetsing van overheidswege als faciliteit een 
noodzakelijk complement, evenals een voorzien in repressief toezicht via de controle-
bevoegdheid van de Registratiekamer. Gezien de grondrechtsdimensie van de WPR kan immers 
niet worden volstaan met de – theoretische – mogelijkheid van rechterlijke toetsing. Het WPR-
stelsel roept daarmee ook de nodige spanningen op. Sectororganisaties kunnen immers niet door 
                                                      
1076 Een belangrijke factor is de internationalisering/Europeanisering. De afgelopen periode heeft een 
versnelling in de oprichting en uitbouw van lobby-organisaties ten behoeve van gezamenlijke 
belangenbehartiging op EG-niveau plaatsgevonden. Vgl. ook concentratieprocessen in de 
belangenbehartiging in andere bedrijfstakken. 
1077 Zie de sectorbeschrijvingen in hoofdstuk 6. Van de instelling van een voorrangsregel lijkt nauwelijks 
soulaas te verwachten. De verschillende gedragscodes zijn daarvoor te specifiek. Vooalsnog wordt de 
oplossing gezocht in een streven naar coördinatie op voorhand. Deze benadering stuit echter op de 
grenzen van het sectorbegrip c.q. de gedifferentieerde organisatievorming in de marktsector. 
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de Registratiekamer gedwongen worden bepaalde voorzieningen te treffen. Anderzijds kunnen zij 
zeer gevoelig zijn voor wat als onterechte druk van overheidszijde wordt ervaren, met name 
indien gevaar voor negatieve beeldvorming bestaat. Om die reden dient het toezicht ingebed te 
zijn in een stelsel van checks and balances. 

Een wetgever die elementen van zelfregulering incorporeert in de wet maakt zich afhankelijk van 
de bereidheid tot medewerking van maatschappelijke sectoren. Prikkels hebben beperkte, hooguit 
tijdelijke werking. Zo is in het onderzoek gebleken, dat het in uitzicht gestelde alternatief bij 
nalaten, de vaststelling van een sectorale uitvoeringsregeling bij AMvB (art. 16), nauwelijks effect 
had op de bereidheid om tot zelfregulering over te gaan. Zelfregulering komt van de grond als de 
betreffende sector(organisatie) er (tevens) zelf garen bij spint, met name uit een oogpunt van 
externe presentatie en beeldvorming. De kosten/batenafweging staat derhalve centraal. Het 
realiseren van zelfregulering vergt voorts een bepaalde infrastructuur1078: met name een sterke 
sectororganisatie en/of het overredende commitment van een “godfather”1079. Bovendien 
moeten de (concurrentie)verhoudingen in de branche en de aard van het informatieproces 
zelfregulering volgens gemeenschappelijke gezichtspunten toelaten. Eerder is reeds gesignaleerd, 
dat een als te sterk van overheidszijde ervaren druk op zelfbinding averechts kan uitpakken, 
immers wordt opgevat als inbreuk op de regelingsautonomie van de eigen sector, binnen de 
grenzen van wet en recht. Anderzijds is een actieve betrokkenheid van de Registratiekamer een 
voorwaarde voor een optimale benutting van dit instrument, zowel uit een oogpunt van 
realisering, aanpassing als handhaving. 

De bereidheid tot participatie van organisaties van belanghebbenden is teleurstellend gebleken. 
Afgezien van de voormalige Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, hebben de 
consumentenorganisaties zich niet met de realisering van gedragscodes willen bezighouden, 
terwijl bij alle daadwerkelijk betrokken organisaties terughoudendheid bleek te bestaan om zich 
expliciet aan een gedragscode te verbinden. In alle gevallen is de privacy-gedragscode derhalve 
formeel een produkt van eenzijdige zelfregulering gebleven. Van “countervailing power” in 
eigenlijke zin was derhalve geen sprake. De inbreng van de zijde van belangenorganisaties bleef 
immers beperkt tot een – verplichte – vorm van gekwalificeerde inspraak, waarvan het 
legitimerend effect kan worden betwijfeld. Bovendien is sinds de SWP haar activiteiten heeft 
beëindigd, de beschikbaarheid van een belangenorganisatie als gesprekspartner bij zelfregulering 
niet meer verzekerd. Overigens is gebleken, dat de door de wet in het kader van de 
goedkeuringsprocedure gestelde eis van genoegzaam overleg in enkele sectoren op flinke 
weerstand is gestuit, met name toegespitst op de feitelijke “monopoliepositie” van de SWP 
(gedwongen winkelnering) en het gebrek aan representativiteit van deze organisatie. 

Het vereiste van genoegzame participatie van een belangenorganisatie van geregistreerden bleek 
geen waarborg voor een wetsconforme uitvoering van de WPR en evenmin voor een 
evenwichtige, integrale belangenafweging. De wettelijke procedurering draagt het gevaar in zich 
van een overaccentuering van het – korte termijn – privacybelang, ten nadele van eveneens in het 
geding zijnde derdenbelangen en/of het algemeen belang (op langere termijn). De juridische 
complexiteit van de privacy-regulering, mede door de noodzaak om meerdere regelingen in 
onderlinge samenhang toe te passen, is eveneens een belastende factor voor het 
zelfreguleringsproces gebleken. Voorts is vastgesteld, dat de bij wet voorziene drie partijen-
constructie met verschillende onderhandelingstrajecten het risico van blokvorming oproept, 
hetgeen de conflictgevoeligheid van het zelfreguleringsproces verhoogt. Herstructurering van de 
                                                      
1078 Vgl. A.H. Peterse, Verpakkingsconvenant: element in een alternatieve sturingsstrategie in de bundel 
Reflexief recht a.w. p. 199 e.v., die spreekt over systeemcondities (p. 207 e.v.). Zie voorts B. de Vroom, 
Zelfregulering in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen en W.J. Witteveen (red.), De terugtred van regelgevers, 
Meer regels, minder sturing?, Zwolle 1989, p. 267 e.v., in het bijzonder de pp. 286 en 287 alsmede M. van 
Driel, Zelfregulering, hoog opspelen of thuisblijven, Deventer 1989, p. 111. Op basis hiervan kan worden 
vastgesteld, dat de “systeemcondities” deels per onderwerp/in het geding zijnde regeling uiteenlopen. 
1079 Bij de realisering van gedragscodes is het persoonlijke, niet uit structuren blijkende element zeer 
belangrijk gebleken. Ook dit is een argument om het belang van structurering en procedurering van 
besluitvorming wat te relativeren. 
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bestaande procedure-regeling en/of subsidiëring van belangenorganisaties vormen geen 
oplossing voor de hiervoor geconstateerde gebreken. Het is een illusie te menen dat aldus in de 
particuliere sector een adequaat belangen- en machtsevenwicht kan worden gecreëerd1080. Het 
noodzakelijke tegenwicht zal derhalve op andere wijze moeten worden georganiseerd. 

Tevens is geconstateerd, dat de via een publikatie in de Staatscourant geboden, voor iedereen 
openstaande mogelijk tot inspraak met betrekking tot een gevraagde/beoogde goedkeuring van 
een gedragscode, nauwelijks reacties uitlokt. Voor zover dat in enkele gevallen wel het geval was, 
bleek het commentaar afkomstig te zijn van belangenorganisaties. Van individuele burgers werd 
geen respons ontvangen. Het gekozen medium is daar ongetwijfeld mede debet aan. Het is echter 
sterk de vraag of advertenties in landelijke en regionale dagbladen tot – beduidend – meer reacties 
zullen leiden, terwijl een dergelijke maatregel uit een oogpunt van (aanzienlijke) kosten en 
(principiële) baten disproportioneel is. 

Zelfregulering in de zin van de WPR vergt hoge uitvoeringslasten. Niet alleen van de 
sectororganisaties (en hun leden), maar ook van de Registratiekamer. In de meeste sectoren staan 
daar echter ook baten tegenover. Het succes van de privacy-gedragscodes op enige termijn is 
afhankelijk van de vraag of sectororganisaties bereid zijn, de noodzakelijke onderhoudskosten op 
te blijven brengen. Dit geldt ook voor de Registratiekamer, met name uit een oogpunt van 
prioriteitenstelling. 

8.5.2 Voordelen van zelfregulering via gedragscodes 
Het sectorale zelfreguleringsregime in de WPR heeft daarentegen in de uitvoeringspraktijk ook 
een reeks positieve effecten opgeleverd. Als eerste voordeel kan worden genoemd, dat de WPR 
met de regeling van de privacy-gedragscode heeft ingespeeld op de in enkele sectoren bestaande 
(commerciële) behoefte aan zelfregulering, als onderdeel van het consumentenrecht. De 
drijfveren daartoe zijn in de vorige hoofdstukken uitvoerig besproken. Hierbij bleek het element 
externe profilering als voorlichtings- en kwaliteitselement het belangrijkste motief te zijn. De 
introductie van een geformaliseerde goedkeuringsprocedure in samenhang met globaliteit in 
materiële wettelijke normering, verenigt het nuttige met het aangename. De door de wet via 
opneming van een facultatieve goedkeuringsprocedure geboden faciliteit van “upgrading” van de 
gedragscode biedt immers tevens de mogelijkheid om de realisering van sectorregelingen van 
overheidswege uit een oogpunt van wetsconformiteit en regelingskwaliteit preventief te 
beïnvloeden. De wet voorziet aldus in een pragmatische uitruil van wederzijdse voordelen tussen 
overheid en bedrijfsleven. De regeling in de WPR staat er echter niet aan in de weg, dat “wilde”, 
op eigen initiatief en – door de wet geclausuleerde – regelingsautonomie gebaseerde en niet 
preventief getoetste codes, alsnog ter circulatie in het rechtsverkeer worden vastgesteld en 
verspreid. 

Andere voordelen betreffen de functie van de gedragscode als intermediair tussen wetgeving en 
uitvoeringspraktijk, resulterend in een toeneming in transparantie van sectorale informatie-
/werkprocessen en vergroting van rechtszekerheid, zowel ten behoeve van geregistreerden als 
voor registratiehouders. Wat het rechtszekerheidselement betreft combineert de gedragscode 
immers de voordelen van sectoraal maatwerk en inzichtelijkheid van normering op tussenniveau 
via clustering van interpretaties. De gedragscode is een flexibel regelingsinstrument en derhalve 
adequaat uit een oogpunt van voortschrijdende, dynamische rechtsvorming, corresponderend 
met wijzigingen in het economisch veld. Naar gebleken is heeft de privacy-gedragscode een 
integratiefunctie via de incorporatie van eerder geformuleerde regels van beroeps-/bedrijfsethiek. 
In die zin heeft de wet ook ingespeeld op in het bedrijfsleven te signaleren trend om inherente 
ethische normen op sector- of ondernemingsniveau te expliciteren1081. Daarnaast fungeert de 
                                                      
1080 Vgl. de door Vuijsje geconstateerde alibifunctie van de WPR uit een oogpunt van risicomijding en 
externe motivering van persoonlijke keuzes. H. Vuijsje, Mens, erger je niet, privacybescherming en 
wetenschappelijk onderzoek, ‘s-Gravenhage 1992. 
1081 Vgl. de ontwikkeling van het vakgebied bedrijfsethiek en de invloed van de grote Amerikaanse 
ondernemingen op hun Nederlandse dochters. Zie hieromtrent: A.F. Brand, E. Kimman, H.J.L. van Luijk 
en J. Wempe (red.), Bedrijfsethiek in Nederland, Onderneming en verantwoordelijkheid, Utrecht 1989; 
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WPR-gedragscode als aanjager van aanvullende zelfregulering, terwijl via opneming van een 
specifieke branche-geschillenfunctie tevens aanvullende, op zelfregulering gebaseerde 
rechtsbescherming kan worden geboden1082. Een goede privacy-gedragscode kan derhalve een 
belangrijke bijdrage aan de rechtspositie van de geregistreerde vormen. 

Zelfregulering kan voorts leiden tot vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de privacy-
wetgeving, met name indien deze resulteert in een actieve betrokkenheid van sectororganisaties 
bij de uitvoering van de wet via gerichte voorlichting aan en ondersteuning van tot hun achterban 
behorende registratiehouders. Heeft het zelfreguleringsproces een positief verloop, dan is de 
betekenis van een dergelijke participatie van intermediaire organisaties bij de implementatie van 
wetgeving zeer groot, met name door hun “vertaalfunctie”, leidend tot toeneming van 
probleembewustzijn en een aanmerkelijke versnelling van het invoerings- en normeringsproces 
op uitvoeringsniveau. Nemen sectororganisaties aldus, vanuit een positieve intentie, 
medeverantwoordelijkheid voor de uitvoering van wetgeving, dan mag voorts worden verwacht 
dat hiervan een positieve invloed uitgaat op de nalevingsbereidheid en de sectorale handhaving 
van de regeling en daarmede op de effectiviteit van wetgeving op lange(re) termijn. 

De aan de opneming in de wet van een – alternatieve – goedkeuringsprocedure verbonden 
voordelen verdienen afzonderlijke vermelding. Eerder is al opgemerkt, dat de gedragscode en 
goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer in onderlinge samenhang als convenant kunnen 
worden aangemerkt. Zoals in de vorige hoofdstukken is beschreven, is de 
goedkeuringsprocedure, anders dan de naam doet vermoeden, in de uitvoering geen instrument 
van hiërarchisch, maar van horizontaal bestuur. De preventieve toetsing van de gedragscode is 
een onderdeel van een breder onderhandelingsproces tussen Registratiekamer en 
sectororganisatie, gericht op interpretatie van de WPR in een bedrijfs-/beroepsmatige context, als 
schakel in het proces van voortgezette – dynamische – rechtsvorming. Het communicatie-
element in de goedkeuringsprocedure is hiervoor van essentiële betekenis, met name door een op 
consensusvorming gerichte uitwisseling van inzichten, kennis en ervaring1083. 

Terecht wijzen Schuyt1084 en Witteveen1085 op de interactie tussen het communicatieve en het 
normatieve bereik van de wet. Via de goedkeuringsprocedure wordt de tendens naar toenemende 
wederkerigheid in het bestuursrecht doorgetrokken naar de geconditioneerde zelfregulering op 
basis van de WPR1086. Bezien vanuit het perspectief van de Registratiekamer heeft de 
                                                                                                                                                        
E.J.J.M. Kimman, Organisatie ethiek, Assen/Maastricht 1991 en A. Weynschenk, Ethische Instrumenten, 
Een vergelijking tussen Nederland en de Verenigde Staten, afstudeerscriptie Erasmus Universiteit 
Rotterdam, juni 1993. Vgl. het toenemend gebruik van gedragscodes c.a. voor interne bedrijfs-
/organisatiedoelen, met name voor explicitering van normen en waarden en daarop toegesneden 
“disciplinering” van medewerkers. 
1082 Zie: A.N.A.G. de Boer, Beslechting van consumentengeschillen naar Nederlands recht, Deventer 1990. 
Zie in dit verband de beschrijving van de werking van de geschillenregelingen in de bancaire sector in 
hoofdstuk 6. 
1083 Zie met betrekking tot horizontale bestuursvormen in verband met functie en betekenis van de wet 
met name: H.D. Stout, De betekenissen van de wet, Zwolle 1994. 
1084 Zie C.J.M. Schuyt, Twee dimensies in het bereik van de wet, in: W.J. Witteveen, H.D. Stout, M.J. 
Trappenburg en Th.H.M. de Beer (red.), Het bereik van de wet, Zwolle 1992, p. 107 e.v. 
1085 Zie in het bijzonder: W.J. Witteveen, Communicatie bij zelfregulering in de bundel Wetgeven en de 
maat van de tijd a.w. p. 105 e.v. Vgl. ook de volgende passage: “Zelfregulering kan er heel anders uitzien 
vanuit een overheidsperspectief en vanuit een perspectief ergens in de samenleving. Communicatie is 
vereist om die perspectieven, waartussen een principiële spanningsrelatie bestaat, met elkaar te verzoenen.” 
(p. 120). Witteveen situeert deze communicatie tegen de achtergrond van het ideaal van een responsief 
bestuur. 
1086 Zie ook het volgende citaat in het hiervoor genoemde artikel a.w. van Witteveen: “De 
overtuigingskracht van de door de overheid of maatschappelijk veld gegenereerde normen blijkt dan van de 
aan die normen ten grondslag liggende argumenten af te hangen. Beperkt of in het geheel niet rekening 
houden met legitieme visies op het door de regeling te dienen algemeen belang, roepen de noodzaak op 
van aanvullende communicatie in het concrete geval en, waar die tekort schiet, de als feit geconstateerde 
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goedkeuringsprocedure het voordeel van: (a) vergroting van actieradius, (b) versnelde 
kennisverwerving inzake de ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk en (c) gerichte beïnvloeding 
van de opvattingen in het veld (netwerksturing). De hieraan verbonden voordelen voor de 
sectororganisaties betreffen: (a) de beschikbaarheid van een gestructureerd gesprekskader met de 
Registratiekamer1087, (b) de goedkeuringsprocedure als instrument van transactie en overreding en 
(c) de mogelijkheid van een geautoriseerde interpretatie van de wet door de toezichthouder. 

8.5.3 Voor- en nadelen van zelfregulering in de literatuur, een 
vergelijking tussen theorie en praktijk 
De in literatuur en beleid genoemde voordelen van zelfregulering betreffen de volgende aspecten: 
flexibiliteit, uitvoeringsgerichtheid, grotere nalevingsbereidheid, grotere effectiviteit, geringere 
uitvoeringslasten overheid en afneming belasting van wetgever en rechter. Hiervoor is gebleken, 
dat de aldus gesignaleerde voordelen tevens gelden voor de sectorale zelfregulering op grond van 
de WPR, met uitzondering van de vermindering in uitvoeringslasten. De WPR-gedragscode is 
een relatief duur regelingsinstrument, met name door de complexiteit van de materie, de 
intensieve bemoeienis van de Registratiekamer en de noodzaak tot regelmatige herziening. Dat de 
uitvoeringslasten door zelfregulering zijn verminderd kan niet worden volgehouden, temeer niet 
nu moet worden aangenomen dat “vervangende” regeling bij AMvB geen reële optie was. 

Afgezien van de algemeen aangenomen positieve elementen van zelfregulering, zijn met 
betrekking tot de WPR-gedragscode nog enkele voordelen te noemen. Kort opgesomd zijn de 
belangrijkste: (a) stroomlijning van de uitvoering door sectorale clustering van toepassingsuitleg, 
(b) conflictpreventie door transparantie en verhoogde rechtszekerheid, (c) draagvlakverbreding, 
(d) de integratie- en aanjaagfunctie van de WPR-gedragscode inzake verwante en aanvullende 
normstelling alsmede (e) de betekenis van de goedkeuringsprocedure als onderhandelings-, 
communicatie- en sturingsconcept in de relatie Registratiekamer-sectororganisaties. 

De in de literatuur genoemde nadelen van zelfregulering betreffen de volgende punten: daling 
van het kwaliteitsniveau van normstelling, diversiteit in regelgeving, tekortschietende kenbaarheid 
van normstelling, controle op en handhaving van regels, beperkte afdwingbaarheid en 
toenemende uitvoeringslasten voor burgers en maatschappelijke organisaties. Hiervoor is 
gebleken dat het kwaliteitsniveau, met inbegrip van de evenwichtigheid in belangenafweging, 
inderdaad een punt van zorg is, een eventueel tekort echter gecompenseerd kan worden via de 
goedkeuringsprocedure. De kenbaarheid van gedragscodes kan inderdaad een probleem zijn, 
terwijl het bezwaar van een toeneming van uitvoeringslasten voor maatschappelijke organisaties 
zich eveneens voordoet. De overige gesignaleerde bezwaren hebben zich daarentegen bij de 
WPR-gedragscode niet voorgedaan. 

Zoals hiervoor is gesignaleerd kent de WPR-variant van (gecontroleerde) zelfregulering echter 
wel andere, niet gerapporteerde bezwaren, al of niet samenhangend met onrealistisch gebleken 
vooronderstellingen. In dit verband zijn te noemen: (a) het beperkte toepassingsbereik van de 
zelfreguleringsstrategie door sectorale randvoorwaarden van acceptatie, infrastructuur en 
specificiteit van het regelingsobject, (b) het aan geconditioneerde zelfregulering inherente risico 
van een – al dan niet doelgericht – ondergraven van het gezag van de wet(gever), (c) versterking 
van de conflictpotentie van wetgeving door zelfregulering, (d) tekortschietende effectiviteit van 
beoogde checks and balances door de juridische complexiteit van de materie en de geringe 

                                                                                                                                                        
reactie van het overnemen van het proces van belangenafweging. Zo vullen regulering en zelfregulering 
elkaar aan in een rechtsstatelijk kader. Die laatste toevoeging is wezenlijk: zij betekent dat de betrokkenen 
een normatief geladen spel spelen waarin zelfregulering inderdaad als uiting van collectieve zelfbeschikking 
ervaren wordt. We hebben het nog steeds over een ideale wereld, waarin de bereidheid bestaat om dit 
sociale perspectief in te nemen. Maar die bereidheid zou ook in onze niet ideale wereld wel eens kunnen 
groeien als de overheid bereid en in staat is haar wetgevingsprodukten beter te beargumenteren en daarbij 
ook responsief is in de betekenis van een luisterende overheid.” (p. 123) 
1087 Vgl. I.C. van der Vlies, Lobby in de openbare dienst in: W.J. Witteveen, H.D. Stout & M.J. 
Trappenburg en Th.H.M. de Beer (red.), Het bereik van de wet, Zwolle 1992, p. 201 e.v. 
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bereidheid tot participatie van belangenorganisaties, (e) in algemene zin de aan het concept van 
geconditioneerde zelfregulering inherent gebleken spanningen door instrumentalisering van de 
regelingsautonomie van marktpartijen, alsmede (f) aanmerkelijke uitvoeringslasten voor 
sectororganisaties. 

Uit het voorgaande blijkt, dat het aantal – potentiële – voor- en nadelen van zelfregulering 
omvangrijker en diverser is dan veelal wordt aangenomen. Dit betekent, dat een gericht aanhaken 
bij of uitlokken van zelfregulering als regelingsinstrument, uit een oogpunt van resultaatgericht 
wetgeven geen op beleidsmatige of persoonlijke preferentie gebaseerd uitgangspunt kan zijn, 
maar een pragmatigsche afweging van hieraan naar verwachting verbonden voor- en nadelen 
vergt1088. Naar de ervaringen met de WPR-gedragscode laten zien, is de werking van 
zelfregulering een zo complex fenomeen, dat eerst op grond van een concrete ex ante analyse op 
(bij)effecten kan worden vastgesteld of deze vorm van normering, gezien het beoogde doel ervan, 
als meest aangewezen regelingsalternatief is aan te merken, dan wel dat de voorkeur moet uitgaan 
naar een andere variant (of een nalaten daarvan). Zie in dit verband ook de aanwijzingen 6 t/m 9 
in de vigerende Aanwijzingen voor de regelgeving van 1992. 

8.6 Bevindingen en conclusies 
Om de aan de WPR-uitvoeringspraktijk ontleende inzichten te kunnen inpassen in/confronteren 
met de vigerende opvattingen, zijn theorie- en beleidsvorming inzake zelfregulering in onderlinge 
samenhang geanalyseerd en beschreven. Daarbij is vooral aandacht besteed aan het werk van 
Gunther Teubner. Vervolgens zijn de drijfveren voor de opneming van de privacy-gedragscode 
als regelingsvariant in de WPR samengevat, in samenhang met de (destijds) bestaande 
alternatieven. De met het zelfreguleringsconcept op sectorniveau opgedane ervaringen, zowel in 
positieve als negatieve zin, zijn voorts geïnventariseerd en vergeleken met de in literatuur en 
beleid gerapporteerde voor- en nadelen van zelfregulering. 

Bij het opmaken van de balans staat de vraag voorop, of de in theorie en beleid – deels met een 
beroep op de WPR – veronderstelde, vooral positieve effecten van zelfregulering op collectief 
niveau, door de ervaringen in de WPR-uitvoeringspraktijk worden bevestigd, danwel dat 
aanpassing/nuancering hiervan is geboden. De beoogde wisselwerking in theorie en praktijk leidt 
vervolgens tot de vraag, of de vigerende wetgevingstheorie nog relevante gezichtspunten oplevert 
voor het privacy-wetgevingsproject, in het verlengde van de EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens. 

Aandacht voor zelfregulering 
Het denken over zelfregulering kreeg in de afgelopen periode een belangrijke impuls door de 
ontwikkeling van een algemeen wetgevingsbeleid. De eerder geformuleerde 
dereguleringsdoelstelling, te weten een sober en terughoudend wetgevingsbeleid, is hierin als 
uitgangspunt gehandhaafd, echter in de kabinetsnota Zicht op Wetgeving van 1991 aangevuld en 
genuanceerd met/door twee verwante thema’s: (a) de op principiële uitgangspunten gestoelde 
herijking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid en samenleving en (b) het 
gebleken sturingsdeficit van instrumentele beleidswetgeving. Om die redenen is zelfregulering in 
de kabinetsnota Zicht op Wetgeving als een belangrijk (nieuw) instrument van wetgevingsbeleid 
aangemerkt, in het bijzonder de wettelijk gestructureerde en geconditioneerde variant ervan. 
Door aldus beter aan te sluiten bij de structurele en culturele kenmerken van maatschappelijke 
sectoren, wordt hiervan een beter evenwicht in de verhouding tussen overheid en samenleving 
verwacht, evenals een grotere effectiviteit van de wet en een vermindering van belasting van de 
wetgever, het bestuur en eventueel de rechterlijke macht. 

                                                      
1088 Zie met name J.H. van Kreveld, Actoren en hun successen in wetgevingsprocessen in de bundel 
Wetgeven en de maat van de tijd a.w., p. 293 e.v., met een pleidooi voor verdiscontering van de 
wetgevings-kwaliteitseisen in de beleidsvormingsfase en de opneming van een studie naar het 
uitvoeringsperspectief als regulier onderdeel van het wetgevingsproces. 
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De theorievorming van Gunther Teubner 
De theorievorming van Teubner, met de nadruk op zelfsturing van maatschappelijke verbanden, 
speelt in het wetgevingsdebat een belangrijke rol. Deze fungeert als grondslag van een als 
veelbelovend opgevat regelingsmodel en tevens als inspiratiebron en rechtvaardiging. Teubner 
opteert voor een volledige paradigmawisseling in de regelgeving in die zin, dat – uitgaande van de 
zelfreferentialiteit van maatschappelijke systemen en de onmogelijkheid/onwenselijkheid van 
directe sturing – zelfregulering het primaat krijgt en de – hiervan afgeleide – wetgevingsfunctie 
wordt teruggedrongen tot (doelgerichte) structurele en procedurele conditionering hiervan. In 
zijn theorie ligt derhalve de nadruk op vormgeving van het “institutional design” van functioneel 
gedifferentieerde, zelfsturende maatschappelijke verbanden, toegespitst op politisering en 
constitutionalisering daarvan. “Fremdregulierung durch Selbstregulierung” is het centrale thema 
van zijn theorie, waarbij het “Sein” en “Sollen” steeds in sterke mate zijn verweven. Voor 
centrale (normatieve) politieke sturing is in deze visie derhalve geen plaats, evenmin voor 
individuele bescherming van grondrechten en fundamentele rechtsbeginselen. 

Theorievorming inzake zelfregulering 
Teubners ideeën klinken op uiteenlopende wijze in het wetgevingsdebat door, met name in de 
bijdragen van bestuurskundigen. Zo kunnen de ingenomen posities als volgt worden 
onderscheiden: (a) een volledige paradigmawisseling conform Teubners theorie (van piramide- 
naar archipeldenken), (b) uitbreiding van het bestaande arsenaal met nieuwe sturingsconcepties, 
waaronder (geconditioneerde) zelfregulering, (c) een terughoudende opstelling inzake toepassing 
van zelfregulering, gebaseerd op de realiteit van (storende) maatschappelijke machtsposities en 
aarzelingen inzake een adequate “maakbaarheid” van sociale constructies (d) transformatie van 
Teubners ideeën in een uitdrukkelijke voorkeur voor normatief en anderszins geconditioneerde 
zelfregulering, in combinatie met een vorm van resultaatscontrole van overheidswege en (e) 
aanpassing van Teubners zelfreguleringsconcept aan de uitgangspunten van de sociale rechtsstaat, 
in het bijzonder door een (sterk) normatief-gekleurde conditionering ervan, te waarborgen door 
een bijzondere Wet op de zelfregulering. 

De opvattingen lopen derhalve nogal uiteen. Een voorkeur voor de toepassing van – al dan niet 
normatief – geconditioneerde zelfregulering als regelingsmethodiek, lijkt prevalerend, waarbij 
vooral de WPR als lichtend voorbeeld geldt. De sterk instrumentele visie op de 
zelfreguleringsfunctie van maatschappelijke verbanden overheerst, uitgaande van het primaat van 
de wet(gever) en dus van de politiek. Voor het bijzondere karakter van de zelfregulering, met 
name de vrijheidsdimensie daarin, is nauwelijks aandacht. De rechtsstatelijke component is min 
of meer vereenzelvigd met de conditionering ervan via algemene (Wet op de zelfregulering) of 
specifieke wetgeving. Dit instrumenteel gedachte concept is echter niet onomstreden, heeft in de 
wetgevingsliteratuur immers fundamentele kritiek opgeroepen, zowel op grond van gerezen 
twijfel aan het behoud van rechtsstatelijke waarden als vanuit de kerngedachte in het 
dereguleringsdebat: de noodzaak van terughoudendheid van de wetgever. 

Op toepassingsniveau gaat de aandacht uit naar een zekere standaardisering van 
zelfreguleringsvarianten. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen: (a) vrije, (b) vervangende en 
(c) geconditioneerde zelfregulering, terwijl verschil van inzicht bestaat over de kwalificatie van (d) 
convenanten als zelfreguleringscategorie. Aan deze indeling getoetst, is de WPR-gedragscode een 
combinatie-variant van de vier onderscheiden categorieën. De beperkte bruikbaarheid van deze 
categorisering bij de inrichting van wetgeving is uitvoerig toegelicht, met name door de 
onderlinge verwevenheid/overlapping van varianten en de beperkte indicatieve en 
differentiërende waarde van de term geconditioneerde zelfregulering. Om die reden is gepleit 
voor een globalisering in terminologie – autonome zelfregulering en zelfregulering in 
medebewind – teneinde het risico van (onnodige) versmalling in regelingsoptiek te voorkomen. 

Zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid 
In de nota Zicht op Wetgeving is – ondanks een beroep op de ideeën van Teubner – de 
sleutelfunctie van de wet en dus het primaat van de politiek gehandhaafd. Wat de inrichting van 
wetgeving betreft, gaat de primaire voorkeur uit naar een indirect werkende sturingsvariant, in het 
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bijzonder naar een ondersteunen, institutionaliseren en eventueel beïnvloeden van 
zelfregulerende mechanismen in maatschappelijke sectoren via specifieke wetgeving. Een 
dergelijke conditionering van de zelfregulering kan volgens deze beleidsnota zowel normerend, 
structurerend als procedureel van aard zijn. 

Van de inzet van wettelijk geconditioneerde zelfregulering wordt zowel een betere 
verantwoordelijkheidsverdeling verwacht, als een verhoging in effectiviteit van wetgeving en een 
vermindering van uitvoeringslasten. De beoogde voordelen komen min of meer overeen met de 
in de literatuur, in het bijzonder betreffende ervaringen met zelfregulering in de (vrije) 
marktsector, genoemde. Er wordt voorts van uit gegaan, dat de aan dit concept verbonden 
nadelen kunnen worden opgevangen via specifieke wetgeving. Hieraan ligt derhalve de aanname 
ten grondslag, dat zelfregulering in hoge mate manipuleerbaar is, de werking ervan derhalve 
volledig kan worden gestuurd – en op resultaten afgerekend – in de door wetgever (en bestuur) 
tevoren bepaalde zin. 

De keuze voor zelfregulering in de WPR 
De WPR is een wet met een bijzonder karakter, beoogt immers onder meer in de particuliere 
sector doorwerking te geven aan het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. 
Aan deze wet liggen derhalve – resultaatsgebonden – regelingsverplichtingen ten grondslag, 
gebaseerd op grondrechten en internationale verdragsverplichtingen. Hoewel om die reden naar 
optimale regelingsprecisie in de wet behoort te worden gestreefd, is gezien onderwerp (diversiteit 
en dynamiek) en reikwijdte van de wet partieel niet te ontkomen aan een min of meer globale 
materiële normstelling. Zelfregulering in de WPR heeft daarom een bijzonder karakter, is immers 
min of meer volledig “voorgeprogrammeerd” door de wet, heeft derhalve in hoofdzaak een 
functie als gedifferentieerde uitvoeringsregeling op basis van de WPR. 

Hierboven werd geconstateerd, dat de keuze voor zelfregulering in de WPR in de vorm van 
privacy-gedragscodes, in het licht van de bestaande alternatieven geen principiële, als wel een 
louter pragmatische was. Hiermee is ingespeeld op de bestaande behoefte aan sectorale 
zelfregulering terwijl, uit een oogpunt van aanvaardbaarheid van wetgeving, de 
zelfreguleringsoptie in het licht van de continuïteit van het bestaande een sterke wervingsfactor 
vormde. Daarnaast moet echter worden vastgesteld, dat uit een oogpunt van toepassingsbereik, 
zelfregulering op sectoraal niveau – anders dan de beeldvorming wil – in het totaal bezien een 
relatief bescheiden functie vervult. Uit een oogpunt van sturingsmethodiek vormt de WPR 
derhalve een combinatie-regeling, bestaande uit zowel directe als indirecte sturingselementen. 

Gebleken voor- en nadelen van het WPR-zelfreguleringsconcept 
Op basis van de WPR-uitvoeringspraktijk moet worden geconcludeerd, dat zelfregulering niet het 
min of meer neutrale – en dus manipuleerbare – regelingsinstrument is waarvoor het veelal wordt 
gehouden. Het aantal geconstateerde bijeffecten, zowel in positieve als in negatieve zin, is immers 
veel groter gebleken dan in de literatuur wordt aangenomen, evenals hun betekenis voor het 
regelingsproces als zodanig. Enkele (potentiële) bezwaren springen er in het bijzonder uit. 

Allereerst het aan de methodiek van zelfregulering als wettelijke uitvoeringsregeling inherente 
probleem van de facto “concurrerende” regelingen, met het risico van aantasting van het gezag 
van de wet(gever), eventueel uitlopend op – al dan niet beoogde – verdringingseffecten. Dit 
probleem doet zich in het bijzonder voor indien het wetgevingsproces bij een als zodanig 
conflictueuze regeling inzake de uitgangspunten ervan materieel onvoldoende consensus heeft 
gegenereerd. In de voorgaande twee hoofdstukken is uitvoerig beschreven welke spanningen dan 
in de uitvoeringspraktijk kunnen/zullen optreden. In een dergelijke setting wordt zelfregulering 
immers een tweesnijdend zwaard, tevens bruikbaar als instrument van obstructie en oppositie. 
Derhalve is vastgesteld, dat dit type zelfregulering om succesvol te kunnen zijn, uit een oogpunt 
van helderheid, consistentie en conflictgevoeligheid, eisen stelt aan de kwaliteit en het draagvlak 
van de achterliggende wet. 

Tevens werd vastgesteld, dat een participatie van belangenorganisaties in het 
besluitvormingsproces een onvoldoende waarborg is voor een toereikende uitvoering van de wet, 
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met name niet voor een wets- en rechtsconforme, integrale belangenafweging op lange(re) 
termijn. Het is derhalve een illusie te menen, dat via wettelijke structurering en procedurering van 
maatschappelijke besluitvormingsarrangementen, een zodanig belangen- en machtsevenwicht kan 
worden gecreëerd, dat deze (ook op termijn) resulteert in een evenwichtige belangenafweging, 
waarin derdenbelangen en het algemeen belang in voldoende mate zijn verdisconteerd. De 
beperkte maakbaarheid van de samenleving stelt derhalve ook op dit punt zijn grenzen. 
Daarentegen is de persoonlijke factor voor het zelfreguleringsproces van essentiële betekenis 
gebleken. Deze is echter niet door de wetgever beïnvloedbaar. Dit betekent, dat waar de 
zelfregulering is ingepast in een regeling met een (grondrechtelijk) waarborgkarakter, niet steeds 
op de uitkomsten hiervan kan worden afgegaan, derhalve onder omstandigheden in 
complementaire toezichtsmechanismen moet worden voorzien. De bemoeienis van de 
Registratiekamer met de privacy-gedragscodes in de vorm van preventieve toetsing en repressief 
toezicht is daar een voorbeeld van. 

Voorts werd geconstateerd, dat veelvuldige zelfregulering kwaliteitsproblemen kan genereren 
door toeneming van complexiteit, met name congestie- en frictieverschijnselen op sectoraal 
niveau. De regelingsproblematiek blijft derhalve als zodanig in stand, wordt echter 
doorgeschoven naar het maatschappelijk regelingsniveau. Anders dan verwacht heeft de WPR-
zelfregulering de op de overheid drukkende uitvoeringslasten niet verminderd, terwijl de hiermee 
voor de sectororganisaties gepaard gaande kosten eveneens substantieel zijn. Dit heeft vooral te 
maken met de aard van de problematiek en de daaraan inherente dynamiek. 

Daarnaast werden ook een aantal belangrijke voordelen van de WPR-zelfreguleringsvariant 
genoemd. Allereerst de realisering van de in hoofdstuk 6 beschreven gedragscodes. Deze vormen 
op onderdelen een substantiële bijdrage aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Een 
niet voorzien voordeel daarbij is de functie van de privacy-gedragscode als integratiekader en 
aanjaagfactor voor aanvullende zelfregulering. De verbreding van het draagvlak voor de 
uitvoering en handhaving van de wet via de actieve betrokkenheid van zelfregulerende 
sectororganisaties is eveneens als positief element te noemen. 

Terugkoppeling naar wetgevingsbeleid en -theorie 
De in de kabinetsnota Zicht op Wetgeving 1991 uitgesproken voorkeur voor toepassing van 
wettelijk geconditioneerde zelfregulering als indirecte regelingsvariant behoeft nuancering. De 
mogelijkheden van zelfregulering als een door de wet geïnstrumentaliseerde regelingsvariant zijn 
te optimistisch voorgesteld, vooral omdat de – deels inherente – beperkingen en risico’s van dit 
sturingsconcept onvoldoende aandacht hebben gekregen. De overwegend instrumentele visie op 
(potentieel) zelfregulerende maatschappelijke verbanden als gedelegeerde wetgevers, gaat ten 
koste van een voldoende besef van het bijzondere, autonomie-georiënteerde karakter van 
zelfregulering en de grenzen die de wetgever daarbij uit een oogpunt van (grond)wet en recht in 
acht behoort te nemen1089. Anders dan in deze beleidsnota gesuggereerd, wordt met het concept 
wettelijk geconditioneerde zelfregulering het potentiële sturingsbereik van de wetgever immers 
materieel uitgebreid. Uit een oogpunt van beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit dient 
derhalve bij beslissingen omtrent nieuwe en herinrichting van bestaande wetgeving te worden 
uitgegaan van de gestaffelde vraagstelling in de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992. 

De theorievorming van Teubner moet in ons pluriforme rechtsbestel, gebaseerd op de uniforme 
handhaving van elementaire (basale) waarden, beginselen en functies, als niet aanvaardbaar en 
ondeugdelijk worden afgewezen. De (principiële) ontkenning van de mogelijkheid van 
rechtstreekse normatieve sturing via wetgeving wordt in haar algemeenheid niet geschraagd door 
de (ervaring in de) rechtspraktijk en evenmin door empirisch onderzoek. Een volledige 
paradigmawisseling van normatieve wetgeving naar een primaat van zelfregulering impliceert een 
                                                      
1089 Vgl. de eerder gemaakte opmerking betreffende de noodzaak van differentiatie in het wetgevingsbeleid 
al naargelang de aard van de in het geding zijnde grondrechtsbescherming, het onderscheid tussen de 
werking van – zowel klassieke als sociale – grondrechten als activerende zorgverplichting van de overheid, 
resulterend verantwoordelijkheid voor een adequate institutionalisering voor bepaalde functies en de 
prevalerende afweerfunctie van klassieke grondrechten op andere terreinen. 
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ontkenning van de integratiefunctie van de wet als produkt van democratisch gelegitimeerde 
belangenafweging en een versplintering van het algemeen belang. Deze visie resulteert derhalve in 
ondermijning van het noodzakelijke, aan de gelding van recht voorafgaande 
gemeenschapselement, terwijl hiermee voorts afbreuk wordt gedaan aan een adequate 
bescherming van individuele (derden)belangen en/of fundamentele rechtsbeginselen. Dit denken 
is in zoverre totalitair, dat de resterende, op structurering en procedurering van maatschappelijke 
besluitvormingsarrangementen toegesneden wetgevingsfunctie niet is begrensd, terwijl voorts 
wordt uitgegaan van een volledige “maakbaarheid” van maatschappelijke structuren. Afgezien 
van de hiervoor genoemde principiële bezwaren, stuit wat dit laatste element betreft, de theorie 
van Teubner ook op harde praktische grenzen. De met de uitvoering van de WPR opgedane 
ervaringen zijn hiervan een illustratie. 

De invloed van Teubners theorievorming op het wetgevingsdebat heeft geleid tot een verdringing 
van de eigen, pluriforme rechtstraditie, deels stoelend op uiteenlopende vormen van 
zelfregulering. Door overneming, aanpassing en transformatie van Teubners ideeën – variërend 
van een benadrukken van de rechtsstatelijke dimensie via conditionering van de zelfregulering tot 
een voorstel tot een Wet op de zelfregulering – loopt de voorgeschreven subsidiariteitstoetsing 
(de “of”-vraag) het gevaar bij nieuwe wetgevingsprojecten naar de achtergrond te verdwijnen. De 
paradox is derhalve, dat nadruk op zelfregulering in theorie en beleid, materieel heeft geleid tot 
een versluiering van de essentie van effectieve wetgeving: de noodzaak tot zelfbeperking van de 
wetgever, corresponderend met een grotere ruimte voor autonome en door de wet aangewezen 
zelfregulering binnen de grenzen van wet en recht. 

Mede op basis van de met de uitvoering van de zelfreguleringsvariant in de WPR opgedane 
ervaringen, wordt overigens gepleit voor een meer pragmatische insteek bij de toepassing ervan 
als sturingstechniek. Het uitgangspunt daarbij is, dat zelfregulering onder 
omstandigheden/voorwaarden een bruikbare, want effectieve regelingsfiguur kan zijn. Door de 
wet uitgelokte en geconditioneerde zelfregulering vormt echter geen standaardoplossing voor een 
sturingsdeficit van de wetgever en is evenmin een garantie voor een verantwoorde afbakening in 
verantwoordelijkheid tussen overheid en samenleving. Het is immers een regelingsfiguur met 
substantiële, inherente beperkingen en risico’s, samenhangend met de – potentieel conflictueuze 
– spanning tussen de wet als hiërarchisch prevalerende ordening en de autonome 
vrijheidsdimensie van zelfregulering, met name in de particuliere/marktsector. Om die reden is 
een prioriteitenstelling in sturingsvarianten niet aangewezen, want behoort een doelgerichte 
inrichting van het regelingsproces het uitgangspunt te zijn, toegesneden op het creëren van een 
situationeel, op criteria van subsidiariteit en proportionaliteit gebaseerd evenwicht tussen 
wetgeving en zelfregulering. 

Een op resultaten gericht wetgevingsproces vergt derhalve een ex ante effectenanalyse, 
toegesneden op het creëren van een situationeel evenwicht tussen wetgeving en (autonome of 
geconditioneerde) zelfregulering. Hierin moet vooral worden gelet op: (a) de aard en context van 
het beschermwaardig geachte belang, (b) de risico’s van aantasting jo. de mate waarin 
bescherming is vereist, (c) de regelingsmarge van de wetgever (grondrechten en internationale 
verplichtingen), (d) het beoogde toepassingsbereik van zelfregulering (infrastructuur), (e) de 
machts- en invloedsrelaties binnen het betreffende veld en (f) de noodzaak van – compenserende 
– sturingsmechanismen (toezicht). De hiervoor opgenomen inventarisatie van voor- en nadelen 
kan daarbij als checklist worden gehanteerd1090. Eerst op basis van een dergelijk integraal 
afwegingsproces kan een evenwichtige instrumentenkeuze plaatsvinden. Gecondititioneerde 

                                                      
1090 Zie E.M.H. Hirsch Ballin in Wetsevaluatie en wetgevingsbeleid a.w.: “Bij de uitvoering van 
wetsevaluaties ‘ex ante’, dat wil zeggen bij de oordeelsvorming over wetgevingsprojecten in het kader van 
het wetgevingsbeleid, zal dan mede gebruik kunnen worden gemaakt van zulke theorievorming op basis 
van ‘ex post’ verrichte evaluaties. Een potentieel voordeel van wetsevaluatie ex ante (of misschien beter 
anticiperende wetsevaluatie is immers daarin gelegen dat op politiek niveau gebruik kan worden gemaakt 
van inzichten in de sterke en zwakke kanten van bepaalde interventietypen” (Recht & Beleid a.w. pp. 400 
en 401). 
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zelfregulering moet derhalve steeds maatwerk zijn, afgestemd op doelbereiking in een nader 
geëxploreerde omgeving. 

Wil zelfregulering succesvol zijn, dan zal de achterliggende wet aan bepaalde eisen hebben te 
voldoen. Welke dat zijn, hangt primair af van de aard van de regeling, met name van de vrijheid 
van de wetgever tot “delegatie” van (nadere) normstelling. Tevens is het type zelfregulering van 
belang, evenals de mate van conflictgevoeligheid van de materie. Uitgangspunt moet zijn, dat in 
het wetgevingsproces voldoende consensus wordt gegenereerd omtrent doel en middelen. Via 
een streven naar optimale precisie en dus rechtszekerheid in doelstelling, begripsvorming en 
normering moet helderheid worden gecreëerd inzake de regelingsmarge van maatschappelijke 
sectoren en de betekenis van de zelfreguleringscomponent in het geheel van de regelgeving. Er 
moet kortom sprake zijn van duidelijke verwachtingspatronen1091. De koppeling tussen wetgeving 
en zelfregulering vergt derhalve uiterste zorg. Dit temeer indien de wet voorziet in 
toezichtselementen. In dat geval moeten de beoordelingscriteria op voorhand vaststaan. 
Rechtsbescherming is een middel om een eventuele patstelling te doorbreken en kan tevens 
waarborgen, dat de regelingsautonomie niet in een te vergaande mate wordt beperkt. 

Zelfregulering in de nieuwe privacy-wetgeving 
In het vorige hoofdstuk is reeds geconcludeerd, dat de voordelen van de privacy-gedragscode in 
de WPR per saldo prevaleren boven de hieraan verbonden bezwaren, zodat er redenen zijn om 
deze regelingsfiguur – zij het in aangepaste vorm – in de nieuwe wetgeving te continueren. Dit 
betekent tevens, dat de preventieve bemoeienis van de Registratiekamer in de vorm van een 
goedkeuringsprocedure in combinatie met repressief toezicht moet worden gehandhaafd. Wel 
verdient het aanbeveling om art. 16 WPR aan te passen in die zin, dat het alternatief van een 
gedragscodevervangende AMvB als (negatieve) prikkel tot zelfregulering, wordt vervangen door 
een algemene “noodrembevoegdheid” van de regering in de vorm van een algemene 
delegatiegrondslag voor bij AMvB vast te stellen specifieke, noodzakelijk gebleken 
uitvoeringsvoorschriften. 

De “programmering en inkapseling” van de zelfregulering op sector-niveau in de wet, zowel via 
materiële normstelling als toezicht, is een noodzakelijk uitvloeisel van het – 
internationaal/verdragsrechtelijk verankerde – grondrechtskarakter van de privacy-wetgeving en 
de daarmede corresponderende zorg-/resultaatsverplichting van de overheid. De 
inrichtingsvrijheid van de wetgever is op dit punt derhalve beperkt. De aan deze regelingsfiguur 
inherente spanningen en conflicten kunnen door herziening van de wettelijke regeling worden 
gemitigeerd, echter niet volledig uitgebannen. Daar staat tegenover, dat via een regeling van de 
privacy-gedragscode in het stelsel van de wet, ruimte blijft voor de gebleken behoefte aan – 
flexibele en dynamische – sectorale zelfregulering met een rechtszekerheidscomponent, terwijl de 
goedkeuringsprocedure in potentie een belangrijk instrument van horizontaal, met name 
communicatief en responsief bestuur is1092. Het is dan aan de uitvoeringspraktijk om de 
mogelijkheden van deze regelingsvariant te benutten en uit te buiten. De wetgever kan immers 
niet meer doen dan het scheppen van faciliteiten. 

Het voorgaande spoort met de regeling van de gedragscodes in art. 27 van het ontwerp-EG 
Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Hierin is voorzien in de (facultatieve) opstelling van 
gedragscodes op nationaal en/of op communautair niveau, afgestemd op de specifieke 
kenmerken van sectoren en bedoeld om bij te dragen tot een goede toepassing van de ter 
uitvoering van de richtlijn vastgestelde nationale wetgeving. Lidstaten en Commissie zijn 

                                                      
1091 Zie E.M.H. Hirsch Ballin in Regelen op afstand/Rechtsstaat & Beleid a.w. p. 383 met betrekking tot de 
rechtszekerheidsfunctie van het recht: “Rechtsstatelijkheid eist naast gebondenheid aan het recht en sociale 
rechtvaardigheid ook rechtszekerheid: de juridische bindingen van de burger moeten voldoende duidelijk, 
stabiel en uit een oogpunt van handhaving betrouwbaar zijn.” 
1092 Met name bij communicatief/responsief bestuur is de persoonlijke factor in de uitvoeringspraktijk van 
doorslaggevende betekenis. Dit is zowel de kracht als tegelijkertijd de zwakte/beperking van dit 
regelingsmodel, immers niet door de wetgever te beïnvloeden. 
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verplicht om de realisering daarvan aan te moedigen. De ontwerp-Richtlijn bevat ook zelf een 
belangrijke impuls tot zelfregulering, want zij voorziet in art. 18, tweede lid, in de mogelijkheid tot 
aanwijzing van een met bepaalde taken belaste functionaris voor de gegevensbescherming1093, als 
alternatief voor de centrale (reglements-, formulier- en) aanmeldingsplicht. Een dergelijke 
functionaris kan zowel op organisatie- als op sectorniveau worden aangesteld. Is het laatste het 
geval, dan vormt diens aanstelling en functioneren bij uitstek een onderwerp voor nadere 
zelfregulering1094. 

Volgens de ontwerp-Richtlijn kan de opstelling van een gedragscode uitgaan van beroeps- en 
bedrijfsverenigingen (associations professionnelles)1095 en organisaties van andere categorieën van 
houders (de voor de verwerking verantwoordelijken). Dit betekent, dat de communautaire 
regeling op dit punt aanhaakt bij de Britse Data Protection Act 1984 en dus in beginsel tevens 
voorziet in zelfregulering op intermediair/koepel-niveau voor de (semi-)publieke sector1096. De 
consequentie van deze, in de nationale wetgeving te implementeren verbreding van zelfregulering 
is, dat er meerdere typen gedragscodes zullen komen. Naast de relatief “harde” regelingen van 
zelfregulerende en zelfhandhavende organisaties in de marktsector, wordt via de Richtlijn een 
nieuwe categorie geïntroduceerd, bestaande uit min of meer als “soft law” te kwalificeren 
regelingen van in hoofdzaak de gesubsidieerde/bekostigde sector1097, terwijl het beeld bij de 
zelfregulering van beroepsverenigingen wisselend is, afhankelijk van de vraag of betrokkenen 
werken in dienstverband en al of niet zijn onderworpen aan extern tuchtrecht op wettelijke 
grondslag. Op basis hiervan moet worden vastgesteld of de betreffende beroepsbeoefenaren 
effectieve zeggenschap over de gegevensverwerking kunnen doen gelden. Is dat niet het geval, 
dan kan de regulering niet anders dan relatief zwak zijn. 

                                                      
1093 Een dergelijke functionaris voor de gegevensbescherming is belast met de volgende taken: (a) het op 
onafhankelijke wijze toezicht uitoefenen op de toepassing binnen de organisatie van de krachtens de 
richtlijn getroffen nationale maatregelen en (b) het bijhouden van een register van de in deze organisatie of 
door haar leden verrichte verwerkingen en het ervoor zorgdragen dat inbreuk op de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen door de verwerkingen onwaarschijnlijk is (art. 18, tweede lid). Er is sprake van een 
koppeling met de nationale toezichtsautoriteit in de vorm van een consultatieverplichting, althans voor 
zover bij wet is bepaald, dat bepaalde verwerkingen vanwege de daaraan verbonden specifieke risico’s 
preventief op conformiteit met de voorschriften moeten worden getoetst (art. 20, tweede lid). 
1094 Zie voorts de suggestie in de motivering bij de ontwerp-Richtlijn om de gedragscodes te gebruiken als 
instrument om een indicatie te geven omtrent de middelen waarmee de gegevens anoniem kunnen worden 
gemaakt en kunnen worden bewaard in een vorm die identificatie van de betrokkene niet langer mogelijk 
maakt (definitie persoonsgegevens in art. 2). Vgl. voorts art. 8, vierde lid, van het ontwerp betreffende de 
verwerking van gevoelige gegevens op grond van een (voorafgaand) besluit van de toezichthoudende 
autoriteit. Ook op dit onderdeel is een relatie met de gedragscode te leggen. Hetzelfde geldt voor art. 14, 
laatste zin, de verplichting van de lidstaat om de nodige waarborgen te scheppen, dat betrokkenen kennis 
hebben van hun in dit artikel geregelde recht op verzet. 
1095 In de Nederlandse vertaling van art. 27 is slechts de term beroepsverenigingen opgenomen. Dit is een 
te enge vertaling van de Franse tekst van waaruit is gewerkt. 
1096 Vgl. de definitiebepaling van de normadressaat: “de voor de verwerking verantwoordelijke” in art. 2 
aanhef en sub d. Hieronder wordt verstaan: “de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt.” 
1097 Hier past de kanttekening, dat zelfregulering ook in de publieke sector recht met tanden kan zijn. De 
mate van verbindendheid van een dergelijke regeling is derhalve afhankelijk van aard en gezag van de 
zelfregulerende organisatie. Overigens is de beoogde uitbreiding van het fenomeen zelfregulering in de 
publieke sector niet zonder voetangels en klemmen, kan immers gemakkelijk tot fricties aanleiding geven in 
verband met bestaande, staats- en bestuursrechtelijk gefundeerde competenties. Vgl. in dit verband ook de 
regeling van beleidsregels in de Awb. 
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De ontwerp-Richtlijn voorziet tevens in de mogelijkheid van preventieve toetsing in de vorm van 
een van de nationale toezichtsautoriteit omtrent een ontwerp-gedragscode te vragen advies1098. 
Deze moet toetsen op rechtmatigheid, dat wil zeggen op overeenstemming met de ter uitvoering 
van de richtlijn vastgestelde nationale voorschriften. Daarnaast verplicht de voorgestelde regeling 
in art. 28 tot (repressief) toezicht van een of meer daartoe aangewezen autoriteiten, voorzien van 
verreikende bevoegdheden (onderzoek, dwangmiddelen en een actierecht). Ontwerpen van 
communautaire codes kunnen voor advies worden voorgelegd aan de op EG-niveau ingestelde 
werkgroep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale en EG-
toezichtsautoriteiten en van de Commissie. Deze toetst op conformiteit met de ter uitvoering van 
de richtlijn vastgestelde nationale bepalingen. De besluitvorming vindt op basis van gewone 
meerderheid van stemmen plaats (artt. 27 jo. 29 en 30). Bij een gunstig advies kan de Commissie 
voor passende bekendmaking van de betreffende gedragscode zorgdragen. In het perspectief van 
doel en strekking van de richtlijn is de communautaire gedragscode derhalve (materieel) als 
harmonisatie-instrument te kwalificeren1099. 

Het voorgaande noopt om twee redenen tot een herziening van de bestaande WPR-regeling 
inzake privacy-gedragscodes. De uit de implementatie van de beoogde EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens voortvloeiende aanpassing is zonder meer dwingend1100. De overigens in dit en 
het vorige hoofdstuk gesuggereerde aanpassingen zijn dat echter evenzeer, immers voorwaarden 
voor succesvolle zelfregulering in het verlengde van naleving en handhaving van het wettelijk 
stelsel, als waarborg voor adequate privacybescherming. Het is hiervoor reeds enkele malen 
benadrukt dat zelfregulering in een geconditioneerde variant eerst kan floreren, indien de 
wetgever daartoe de voorwaarden heeft gecreëerd. Welke dat zijn is ten dele situationeel bepaald. 
In alle gevallen is echter een minimalisering van de conflict-potentie in de wettelijke regeling 

                                                      
1098 Zie hetgeen in het vorige hoofdstuk is opgemerkt omtrent het aan een advies van de Registratiekamer 
als toezichthouder verbonden rechtsgevolg. De regeling in de Richtlijn staat aan een dergelijke doorwerking 
van aan het nationale recht inherente rechtsbeginselen/wetgeving niet in de weg. 
1099 Het is niet uitgesloten, dat op communautair niveau vastgestelde gedragscodes op onderdelen op 
gespannen voet komen te staan met de nationale regelgeving. Vgl. de internationale inbedding van de 
taakuitoefening van de nationale toezichtsautoriteiten via een samenwerkingsverplichting (art. 28, zesde 
lid), met name door participatie in de EG-Groep voor de bescherming van personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens, belast met de zorg voor een homogene rechtstoepassing (art. 30, sub a). 
De communautaire gedragscode is bij uitstek een instrument om inhoud te geven aan de 
harmonisatiedoelstelling in de richtlijn. Zie in dit verband ook het instrumentarium in de ontwerp-richtlijn 
ten behoeve van een etappegewijze intensivering van/voortgang in het harmonisatieproces, bestaande uit 
de reeds genoemde participatieverplichting van nationale toezichtsautoriteiten in de EG-Groep in 
combinatie met informatie-/verslagverplichtingen en een advies-/aanbevelingsbevoegdheid van lidstaten, 
toezichtsautoriteiten, de EG-Groep en de Commissie met als adressaat: de Commissie, het Europees 
Parlement en de Raad, resulterend in de terugkoppeling van het internationaal beraad naar de nationale 
rechtspraktijk, de vaststelling van communautaire uitvoeringsmaatregelen (art. 31) en wijzigingsvoorstellen 
inzake de richtlijn van de Commissie (art. 33). 
1100 Zoals eerder opgemerkt, betreft de harmonisatieverplichting in de ontwerp-richtlijn tevens de 
vorm/methode van implementatie. Zie hieromtrent ook de volgende overweging in de motivering: 
“overwegende dat de Lid-Staten de uitvoering van de bescherming van personen kunnen waarborgen ofwel 
door een algemene wet betreffende de bescherming van personen tegen de verwerking van 
persoonsgegevens ofwel door wetten voor bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld die inzake de bureaus 
voor statistiek”. Het vereiste van specifieke wetgeving heeft niet alleen te maken met de aard en inhoud van 
de regelingsverplichtingen, maar tevens met de – op verdergaande uniformering toegespitste – 
harmonisatiedoelstelling als zodanig. Het op toezicht, rechtsontwikkeling en uniformering van 
gegevensbescherming toegespitste, in verschillende gremia geïnstitutionaliseerde internationale overleg is 
gebaseerd op het uitgangspunt van een gemakkelijke kenbaarheid, toegankelijkheid en vergelijkbaarheid van 
nationale normstelling. De combinatie van open normen in algemene wetboeken en casuïstisch 
georiënteerde jurisprudentiële rechtsvorming kan aan dit vereiste eenvoudigweg niet voldoen. Een 
procesmatig aangeklede harmonisatieverplichting in combinatie met wederzijdse steun- en 
samenwerkingsverplichtingen relativeren derhalve de in art. 189 EG-Verdrag vastgelegde vormvrijheid. 
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essentieel, vooral door goed gedefinieerde begripsvorming, toereikende precisering in 
normstelling1101, voldoende checks and balances via inspraak, toezicht en rechtsbescherming en 
een met het voorgaande corresponderende helderheid in verwachtingspatronen. Wat deze 
elementen betreft schiet de WPR op een aantal onderdelen tekort. Zoals eerder opgemerkt biedt 
nieuwe wetgeving op deze punten een herkansing. 

Bij nadere beschouwing blijkt de wetgevingstheorie inzake zelfregulering geen nieuwe, voor het 
WPR-wetgevingsproject praktisch bruikbare gezichtspunten te bevatten. Hierop moet echter één 
uitzondering worden gemaakt: de zelfreferentialiteit van maatschappelijke systemen als 
attentiepunt voor de wetgever, althans voor zover deze wordt begrepen als contextuele 
herinterpretatie van externe normering. Dit besef moet een rem zijn op een te ver doorschietende 
instrumentalisering van de maatschappelijke zelfreguleringsfunctie. Geconditioneerde 
zelfregulering veronderstelt immers “partnership” in normering, zij het binnen de grenzen van 
wet en recht. 

                                                      
1101 Dat op dit punt nog verbetering mogelijk is, blijkt uit een vergelijking van de WPR met het vigerende 
Duitse Bundesdatenschutzgesetz van 20 december 1990 (BGBl.I S. 2954). Ook de ontwerp-EG Richtlijn 
bescherming persoonsgegevens verplicht tot een verdergaande – deels sectorale – 
concretisering/precisering in normstelling. 




