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HR 24 januari 1997 

 

1. Deze beschikking van de Hoge Raad is om een drietal redenen van belang. Allereerst 

omdat hierin de werkingssfeer van zowel de Wet politieregisters (Wpolr, Stb. 1990, 414) 

als die van de Wet persoonsregistraties (Wpr, Stb. 1988, 665) met betrekking tot 

handmatige gegevensverzamelingen nader is afgebakend. Wat de politiële 

informatievoorziening betreft is de uitspraak tevens van belang voor de afbakening in 

reikwijdte van het informatieregime in de Wet politieregisters en dat in de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV, Stb. 1987, 635) jo. de Privacyregeling BVD 

(Stcrt. 1988, 126). Deze beschikking blijft voorts van betekenis onder de ter vervanging 

van de Wpr voorgestelde nieuwe regeling, de Wet bescherming persoonsgegevens (TK 

1997-1998, 25892, nrs. 1-3), met name voor de interpretatie van het begrip "bestand" 

(art. 1, sub c). 

 

2. De procedure bij de Rechtbank is aangespannen op grond van art. 23 Wpolr jo. art. 

34, tweede t/m achtste lid Wpr. Eenzelfde procedure is opgenomen in art. 34, eerste lid, 

Wpr. Doel en strekking van deze laagdrempelijke verzoekschriftprocedure (geen 

verplichte procureurstelling) zijn beperkt tot het afdwingen van de rechten van de 

belanghebbende op kennisneming en verbetering van persoonsgegevens, i.c. in 

politieregisters. Zoals ook in deze zaak is gebeurd, kan de rechtbank over een 

verzoekschrift het advies van de Registratiekamer inwinnen (art. 34, vierde lid, Wpr). 

Daarbij gaat het zowel om de interpretatie van de wet als om een vaststelling van de 

feiten op basis van onderzoek ter plaatse. De Kamer beschikt over uitgebreide 

onderzoeksbevoegdheden. De bevindingen van de Kamer spelen een belangrijke rol 

omdat deze procedure zich niet leent voor uitgebreid onderzoek door de rechter (r.o. 6.3 

Hof). 

 

3. De procedure werd in eerste instantie aanhangig gemaakt door de Vereniging 

Voorkom Vernietiging en zeven andere verenigingen, ondersteund door B. en veertien 

andere natuurlijke personen. De Rechtbank heeft deze verenigingen niet ontvankelijk 

verklaard; dit onderdeel van haar beschikking is niet aangevochten. Beroep en beroep in 

cassatie zijn vervolgens ingesteld door natuurlijke personen, Beks en veertien anderen. 

 

4. Deze verzoekschriftprocedure maakt deel uit van een geheel van samenhangende 

juridische acties. De inzet ervan is de toegankelijkheid van de gegevensverzamelingen 

van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - zowel voor geregistreerden als voor derden 

- en het voorkomen van de beoogde vernietiging van BVD-archieven en archieven van 

de Militaire Inlichtingendienst (TK 1997-1998, 22036, nr. 13 en TK 1997-1998, 25809, 

nr 1). Procedures met een vergelijkbare inzet zijn gevoerd voor de Afdeling 

(Bestuurs)rechtspraak van de Raad van State op grond van de Wet Arob/Awb jo. de 

Wet openbaarheid van bestuur, de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de 

Privacyregeling BVD/Privacyregeling IDB en art. 8 EVRM. Zie in dit verband de 

volgende uitspraken: ARRS van 16 juni 1994, AB 1995, 238 (verzoek geregistreerde om 

inzage in eigen BVD-dossier), ABRS van 23 augustus 1995, AB 1996, 347 (verzoek 

geregistreerde om kopie van zijn bij de BVD berustende persoonsgegevens) en ABRS 

van 12 december 1995, AB 1996, 332 (verzoek van derden om inzage in documenten 

van de Inlichtingendienst Buitenland), elk met noot van A.A.L. Beers. Ook de Nationale 

ombudsman heeft uitspraak gedaan en wel op klacht van een tweede, op dit terrein 

aktieve organisatie, de Vereniging SIP-Nijmegen (Steunpunt inzage PID Nijmegen). 

Deze betrof de juistheid van de informatieverstrekking door de burgemeester van 

Nijmegen over de (toenmalige) Plaatselijke Inlichtingendienst van de gemeentepolitie. 

Zie Nationale ombudsman van 22 december 1994, AB 1995, 223. Het einde van deze 
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hausse in procedures is nog niet in zicht. Uit het verslag van een overleg op 5 november 

1997 over de jaarverslagen van de BVD en de Commissie voor de Inlichtingen- en 

Veiligheidsdiensten blijkt, dat er nog steeds vrij veel verzoeken om inzage in de 

BVD-dossiers worden ingediend (TK 1997-1998, 25418, nr 2). Veel van deze verzoeken 

worden ingediend via de Vereniging Voorkom Vernietiging en de Vereniging Steunpunt 

inzage PID Nijmegen. Eind 1997 zouden zo'n 170 VVV- en SIP-bezwaarschriften in 

behandeling zijn. Sinds de hiervoor genoemde uitspraak van de ARRS van 16 juni 1994, 

worden inzageverzoeken in persoonsgegevens in inlichtingen- en veiligheidsregisters 

beoordeeld op basis van de Wob. Inmiddels is het voorstel van Wet op de inlichtingen- 

en veiligheidsdiensten (TK 1997-1998, 25877, nrs. 1-3) bij de Tweede Kamer ingediend. 

Deze nieuwe regeling gaat de huidige WIV c.a. vervangen, met inbegrip van de Wob als 

complementaire voorziening. 

 

5. De kernvraag in deze beschikking is die naar de gelding van de Wet politieregisters 

met betrekking tot de handmatige gegevensverzameling van de inlichtingendienst (PID) 

van de Regiopolitie Gelderland-Zuid te Nijmegen, tevens bepalend voor de gelding van 

het inzage- en correctierecht van betrokkenen (artt. 20 t/m 22). De werkingssfeer van de 

Wpolr is beperkt tot politieregisters. In art. 1, sub c, is het begrip (politie)register nader 

omschreven als: een persoonsregistratie als bedoeld in de Wet persoonsregistraties, 

aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. Bij de definiëring van het 

begrip politietaak (art. 1, sub b) is aangehaakt bij de omschrijving hiervan in art. 2 

Politiewet 1993: de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van 

hulp aan hen die deze behoeven. Er moet derhalve aan twee criteria zijn voldaan wil een 

gegevensverzameling onder de Wpolr vallen, achtereenvolgens: (a) een 

persoonsregistratie in de zin van de Wpr en (b) die ten dienste staat van de uitvoering 

van de politietaak. Wordt aan een of beide criteria niet voldaan, dan is de Wpolr niet van 

toepassing en kunnen betrokkenen op basis hiervan geen rechten uitoefenen. 

 

6. Het functionele criterium van koppeling aan de politietaak heeft tot gevolg, dat slechts 

een deel van de politiële informatievoorziening onder de Wpolr valt. 

Gegevensverwerking inzake de uitvoering van bijzondere wetten, zoals de 

Vreemdelingenwet, valt onder de werkingssfeer van de Wpr. Dat geldt ook voor 

gegevensverwerking in het kader van beheerstaken. Zowel de Wpr als de Wpolr kennen 

een systeem van nadere regeling via uitvoeringsvoorschriften en op de afzonderlijke 

registraties of onderdelen daarvan toegesneden (model)reglementen. Ultimo 1996 waren 

op basis van de Wpolr 36 modelreglementen vastgesteld (bron: Jaarverslag 

Registratiekamer 1996). Zie voor de werking van de Wpolr en de Wpr binnen de politie: 

G. Overkleeft-Verburg, De Wet persoonsregistraties Norm, toepassing en evaluatie, 

prfschr. Tilburg 1995, pp. 507 en 587 t/m 595. Daarnaast gelden binnen het 

politie-apparaat nog regelingen met een bijzonder informatie-regime. De Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Stb. 1987, 635) jo. de Privacyregeling Binnenlandse 

Veiligheidsdienst (Stcrt. 1988, 126) heeft mede betrekking op de gegevensverwerking 

door politiefunktionarissen ten behoeve van de BVD (artt. 16 t/m 18 WIV). Het 

wetsvoorstel tot vervanging van de WIV c.a., de Wet op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten 19.., continueert deze situatie. Zie met name de artt. 55 en 14. De 

Registratiekamer is ingevolge art. 26 Wpolr en art. 37 Wpr belast met het toezicht op 

politieregisters en persoonsregistraties. De Kamer heeft geen bevoegdheden met 

betrekking tot dat deel van de politiële informatievoorziening dat onder de WIV valt. 

Het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel voorziet in de instelling van een 

eigen Commissie van toezicht. Ook de klachtbehandeling loopt uiteen. Voor 

politieregisters en persoonsregistraties is de Registratiekamer de aangewezen 

klachtinstantie. Met betrekking tot de informatievoorziening op basis van de WIV is dat 
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de Nationale ombudsman. Onder de nieuwe regelingen blijft dit ook zo. 

De verbrokkeling in normering werkt tevens door in de rechterlijke competentie. Voor 

kwesties betreffende de Wpolr en de Wpr kan de gewone rechter worden geadieerd, met 

uitzondering van toepassingskwesties in ambtenarenzaken. In dat geval acht de 

administratieve rechter zich bevoegd (Rb./CRvB). Gaat het om de WIV jo. de Wob, dan 

is de administratieve rechter eveneens bevoegd, zij het met een andere beroepsinstantie 

(Rb/ABRS). Afbakeningsproblemen tussen de regelingen corresponderen derhalve met 

risico's van keuze van een verkeerde rechtsingang.  

 

7. Zoals opgemerkt is voor de toepasselijkheid van de Wpolr bepalend of de 

gegevensverzameling een politieregister is, d.w.z. (a) als persoonsregistratie in de zin van 

de Wpr is te kwalificeren en (b) ten dienste staat van de uitvoering van de politietaak. In 

art. 1 Wpr is het begrip persoonsregistratie omschreven als: "een samenhangende 

verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die 

langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende 

raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd." De wet ziet derhalve zowel op 

geautomatiseerde als op handmatig gevoerde gegevensverzamelingen. Afgezien van de 

vraag of sprake is van persoonsgegevens, zijn in de wettelijke definitie twee criteria te 

onderscheiden. Allereerst het element "samenhangende verzameling" van op 

verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens. Hiervan is sprake indien 

een verzameling persoonsgegevens op grond van één of meer kenmerken een onderlinge 

samenhang vertoont, een gemeenschappelijke bestemming heeft of in de praktijk als één 

geheel wordt beschouwd. De toepassing van dit criterium geeft in de uitvoeringspraktijk 

nauwelijks problemen. Dat is anders met het tweede vereiste, dat van de systematische 

aanleg (of toegang). Wordt deze bij geautomatiseerde gegevensverwerking verondersteld, 

bij handmatige bestanden moet specifiek aan het criterium "systematische aanleg" 

worden getoetst. Hiermee wordt bedoeld, dat de gegevensverzameling een vooraf 

bepaalde struktuur moet kennen. Vanaf de inwerkingtreding van de Wpr neemt de 

Registratiekamer aan, dat de systematische toegankelijkheid niet alleen kan worden 

afgeleid uit de organisatie van de gegevensverzameling zelf, maar - compenserend - ook 

uit het structurerend karakter van een ander bestand, dat in nauwe samenhang met de 

handmatige gegevensverzameling wordt gebruikt (Overkleeft-Verburg a.w., pp. 628 t/m 

639). De vraag is dan welke eisen aan dit externe bestand zijn te stellen. Aanvankelijk 

werd dit aanvullende criterium - in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever 

om (te) weinig gestructureerde conventionele gegevensverzamelingen buiten de 

werkingssfeer van de wet te houden - terughoudend toegepast. Met het oog op een 

ruime toepasbaarheid van de Wpr is het systematiseringscriterum, zowel wat inhoud als 

toepassing betreft, van karakter veranderd. Aldus is het zwaartepunt in de toetsing door 

de Registratiekamer min of meer verschoven van een analyse en beoordeling van de 

feitelijke inrichting van de informatievoorziening, naar een meer op aannames gebaseerd 

oordeel omtrent de positie en bruikbaarheid van de gegevensverzameling binnen de 

werkorganisatie. In het toetsingsbeleid van de Registratiekamer is hiermee de 

vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier en/of de traceerbaarheid van de 

persoonsinformatie centraal komen te staan. Hierbij wordt vooral gelet op de 

beschikbaarheid van een externe index-functie, hoe beperkt ook, bijvoorbeeld in de 

vorm van een kaartenbakje met alfabetisch gerangschikte namen en dossiernummers. 

Deze wetsuitleg staat in deze procedure centraal, toegesneden op de betekenis van het 

gebruik van een tekstverwerkingssysteem met opslag- en zoekfunctionaliteit (Wp 5.1) bij 

de aanmaak van gearchiveerde documenten.  

 

8. In haar advies op verzoek aan de Rechtbank heeft de Registratiekamer op basis van 

onderzoek ter plaatse de informatievoorziening van de PID Nijmegen als volgt 
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beschreven. Overeenkomstig de voorschriften worden de gegevensverzamelingen ter 

uitvoering van de WIV gescheiden gehouden van die ten dienste van de politietaak 

(openbare orde-taken). De met het oog op de openbare orde-taak gevoerde handmatige 

gegevensverzameling bestaat uit een drietal ordners, achtereenvolgens de onderwerpen 

voetbalvandalisme, vreemdelingenhaat en studentenacties betreffende. De hierin 

opgenomen, chronologisch geordende informatie is gevarieerd van aard en afkomstig uit 

verschillende informatiebronnen (publikaties/krantenberichten, informatie van burgers, 

eigen onderzoek en politieregisters). Relevante informatie wordt deels vastgelegd in een 

met gebruikmaking van een tekstverwerkingssysteem (Wordperfect 5.1) aangemaakt 

mutatiebericht en vervolgens opgeborgen in de betreffende ordner. De inrichting 

hiervan varieert al naargelang het onderwerp. In haar advies aan de Rechtbank Arnhem 

van 24 januari 1994 concludeert de Registratiekamer dat de drie ordners zijn aan te 

merken als politieregister in de zin van de Wpolr, althans voor zover samenhang bestaat 

tussen de gearchiveerde stukken en het tekstverwerkingssysteem. Weliswaar zijn de 

ordners als zodanig niet systematisch toegankelijk, aan dit wettelijk vereiste zou echter 

deels compenserend zijn voldaan door de geautomatiseerde aanmaak en opslag van 

mutatieberichten in samenhang met de in Wp 5.1 opgenomen zoekfunctionaliteit op 

trefwoord. 

 

9. De Rechtbank heeft de opvatting van de Registratiekamer overgenomen en in haar 

eindbeschikking bepaalt, dat de korpsbeheerder aan betrokkenen informatie moet 

verschaffen omtrent de eventuele opneming van hun persoonsgegevens in deze 

PID-registratie. In het incidenteel appel heeft het Hof deze beschikking vernietigd en het 

verzoek tot kennisneming alsnog afgewezen, nadien bekrachtigd door de Hoge Raad. De 

beslissing van het Hof bevat een drietal kernelementen. Zo neemt ook het Hof aan, dat 

een op zichzelf niet systematisch toegankelijke handmatige gegevensverzameling alsnog 

aan het wettelijke systematiseringsvereiste kan voldoen door het structurerende karakter 

van een hiermee in samenhang gebruikt extern bestand. Het Hof toetst op dit punt ex 

nunc, verdisconteert derhalve nieuwe feiten sinds de beschikking van de Rechtbank, met 

name aangebrachte wijzigingen in de inrichting van de informatievoorziening. In dit 

geval was dat een schriftelijke instructie aan de medewerkers van de RID (opvolger PID) 

om de via het tekstverwerkingssysteem vervaardigde en opgeslagen mutatieverslagen 

wekelijks uit het bestand van de tekstverwerker te verwijderen. In het verlengde hiervan 

wordt de klacht wegens gemis aan feitelijke grondslag afgewezen. Afgaande op deze 

voorschriften is immers geen sprake meer van het bestaan van een compenserend 

bestand. Het Hof laat het daar niet bij, maar geeft in een overweging ten overvloede (r.o. 

7.7) een inhoudelijk oordeel over de betekenis van het gebruik van een 

tekstverwerkingssysteem. Is het oordeel zelf nog gebaseerd op nieuwe feiten, in deze 

overweging neemt het Hof afstand van de wetsuitleg van Registratiekamer en 

Rechtbank. De geautomatiseerde opmaak van mutatieberichten in combinatie met de 

algemene zoekfunctionaliteit van het tekstverwerkingsprogramma zijn niet voldoende 

om te concluderen tot een systematische aanleg van de ordners, met name de kwalificatie 

hiervan als politieregister in de zin van de Wpolr. Daartoe moet sprake zijn van gerichte 

facilitering van het informatieproces met de doeltreffendheid en snelheid van de 

gegevensraadpleging als toetsingscriteria. Deze opvatting van het Hof spoort met de 

terughoudende uitleg van het begrip politieregister door de Hoge Raad in het arrest 

inzake de status als politieregister van tapjournaals (HR 15 maart 1994, NJ 1994, 745). 

Dit betekent niet dat tekstverwerking onder omstandigheden geen relevant gegeven zou 

kunnen zijn. Wil dit echter het geval zijn, dan moet sprake zijn van een gerichte 

ondersteuning van de gegevensverwerking; een beroep op de hierin begrepen algemene 

zoekfunctionaliteit is als zodanig onvoldoende.  

De Hoge Raad wijst de klacht tegen de beslissing van het Hof af, het toegepaste 
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criterium en het uitgangspunt van ex nunc-toetsing hiermede overnemend. Wegens 

gebrek aan belang wordt niet ingegaan op de door het Hof opgenomen overweging ten 

overvloede. Terecht benadrukt a.-g. Koopmans in zijn conclusie, dat de vraag of een 

gegevensverzameling een voldoende nauwe samenhang vertoont met een systematisch 

ingericht tekstverwerkingssysteem om ondanks haar ongestructureerd karakter als 

"systematisch toegankelijk" te worden aangemerkt, primair feitelijk van aard is. De 

opvatting van het Hof biedt voor een dergelijk oordeel voldoende ruimte, zodat niet is te 

verwachten dat de Hoge Raad op een later moment tot een ander standpunt zal komen. 

Het voorgaande betekent, dat bij de beoordeling of een handmatige 

gegevens(dossier)verzameling is te kwalificeren als persoonsregistratie in de zin van art. 1 

van de Wpr, niet te gemakkelijk mag worden aangenomen dat aan het wettelijk vereiste 

van systematische aanleg is voldaan. Aldus opgevat is deze uitspraak op te vatten als een 

expliciete bijsturing van de bestaande praktijk. Deze jurisprudentie blijft ook onder de 

voorgestelde nieuwe regeling van belang. De Wet bescherming persoonsgegevens is in 

het verlengde van de Europese Richtlijn bescherming persoonsgegevens ingevolge art. 2 

mede van toepassing op de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die 

in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 

Dit begrip bestand is in art. 1, sub c nader gedefinieerd als: elk gestructureerd geheel van 

persoonsgegevens (...) dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft 

op verschillende personen. Uit de memorie van toelichting blijkt, dat met deze 

omschrijving is aangesloten bij het het begrip persoonsregistratie in art. 1 Wpr. Dat geldt 

ook voor het vereiste van systematische toegankelijkheid, waarbij wat de betekenis ervan 

betreft uitdrukkelijk wordt verwezen naar de jurisprudentie (p. 54). 

 

10. Een tweede element in de beschikking van de Hoge Raad betreft de gestelde 

samenloop van de WIV en de Wpolr. Door de dubbele taak van de PID, zou volgens 

klagers de WIV-gegevensverzameling tevens als politieregister zijn aan te merken. Dit nu 

wijst de Hoge Raad van de hand. Vast staat, dat de taakgerelateerde 

gegevensverzamelingen volgens voorschrift gescheiden worden gevoerd. De interpretatie 

van de reikwijdtebepalingen in Wpr, Wpolr en WIV voert de Hoge Raad tot de 

conclusie, dat zich hier geen samenloop maar complementariteit voordoet. In deze 

procedure ex Wpolr is derhalve geen kennisneming van persoonsgegevens in de 

WIV-bestanden afdwingbaar. Tot de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten is inzage in deze gegevensverzamelingen derhalve te 

baseren op basis van de WIV jo. de Wob in combinatie met rechtsbescherming 

ingevolge de Awb. Daarna voorziet de wet zelf in een regeling van de rechtspositie van 

geregistreerden (artt. 48 t/m 52). 

 

11. Bestaat onder het huidige regime nog een zekere afstemming in begripsvorming, met 

name tussen de Wpr en en de Wpolr, bij de inwerkingtreding van de nieuwe regelingen 

gaat dit veranderen. In de voorgestelde Wet bescherming persoonsgegevens wordt de 

werkingssfeer van deze algemene informatieregeling, in het verlengde van de Europese 

Richtlijn bescherming persoonsgegevens (PB nr. I. 281/31 van 23. 11. 95), aanmerkelijk 

uitgebreid. De regeling is - naast de als "bestand" te kwalificeren handmatige 

gegevensverzamelingen - van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 

verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de verzameling/verkrijging van 

gegevens. De bestaande parallellie in de begrippen persoonsregistratie en politieregister 

komt wat de geautomatiseerde gegevensverwerking betreft hierdoor te vervallen. 

Weliswaar heeft de richtlijn geen betrekking op de politiële informatievoorziening, wat 

hiertoe behoort is echter een zaak van autonome interpretatie op Europees niveau. Om 

die reden zal ook de Wpolr op de noodzaak van aanpassingen in het perspectief van de 

richtlijn bezien moeten worden. De beoogde Wet op de inlichtingen- en 
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veiligheidsdiensten kent een uitgebreid informatieregime. Ook hierin is het 

aanknopingspunt het begrip gegevensverwerking. Omdat hieronder ook andere dan 

persoonsgegevens worden begrepen en dit begrip zowel de geautomatiseerde als 

handmatige gegevensverwerking omvat, is de betekenis een andere dan de 

overeenkomstige aanduiding in de Wbp. Dit betekent dat zonder nadere afstemming de 

complexiteit in normering van de politiële informatievoorziening nog zal toenemen, met 

alle risico's voor de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid vandien. 

 

prof.mr G. Overkleeft-Verburg  


