
De Wet persoonsregistraties 

norm, toepassing en evaluatie 

Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de 
Katholieke Universiteit Brabant, op gezag van de rector 
magnificus, prof. dr. L.F.W. de Klerk, in het openbaar te 
verdedigen ten overstaan van een door het college van 
dekanen aangewezen commissie in de aula van de 
Universiteit op vrijdag 8 september 1995 om 14:15 uur 

door 

Margriet Overkleeft-Verburg 

 

 

Promotor: prof. dr E.M.H. Hirsch Ballin 



 



 

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

 

Voorwoord 
Dit evaluatieonderzoek is het resultaat van een samenwerkingsproject van de ministeries van 
Justitie en Binnenlandse Zaken. Het is bedoeld als (juridische) voorstudie voor het 
wetgevingsproject “Wet bescherming persoonsgegevens”, verband houdend met de verwachte 
inwerkingtreding van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens op 1 januari 1996. Deze 
richtlijn verplicht de lidstaten tot harmonisatie van hun privacywetgeving binnen nader 
aangegeven grenzen. De nieuwe wet zal uiterlijk op 1 januari 1999 in werking moeten treden, ter 
vervanging van de WPR. Deze studie geldt tevens als proefschrift, mede het resultaat van in een 
lange periode van studie, onderzoek en uitvoeringspraktijk op het terrein van de 
privacybescherming verkregen inzichten. Mijn bijdrage aan het bijzondere nummer “Privacy” van 
Ars Aequi van maart 1975 vormde hiervan de start. Ook toen reeds ging het over de (te 
verwachten) effectiviteit van privacywetgeving, toegespitst op de interim-voorstellen van de 
Staatscommissie van 1974.  

De theoretische grondslagen van dit onderzoek zijn vooral in mijn Tilburgse tijd gelegd, met 
name in het kader van het Vf-programma “Grondrechten als grondslagen van het recht” van de 
Vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde, Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 
Katholieke Universiteit Brabant. Tegen deze achtergrond is dit onderzoek tevens te zien als een 
verlate bijdrage aan dit programma, ter compensatie van het proefschrift dat medio 1989 vrijwel 
gereed, door de wisseling van functies terzijde moest worden gelegd. De uitvoeringspraktijk van 
de WPR heb ik in de periode 1987-1989 reeds leren kennen in mijn hoedanigheid van voorzitter 
van de Registratiecommissie van de provincie Utrecht. Deze provincie liep voorop bij de 
invoering van de WPR door, anticiperend op de inwerkingtreding hiervan, de materiële regeling 
in deze wet als provinciale verordening in te voeren. In de periode 1989-1993 heb ik als lid en 
plv.-Voorzitter van de Registratiekamer mede uitvoeringsverantwoordelijkheid gedragen voor de 
implementatie van de WPR in de rechtspraktijk. 

Mijn man, ir Frans Overkleeft, heeft een belangrijk aandeel in de realisering van dit onderzoek 
gehad. Dit geldt in het bijzonder voor de uitvoering van de kwantitatieve analyses op het 
geautomatiseerde aanmeldingenbestand van de Registratiekamer. Bovendien heeft hij steeds alle 
concepten gelezen en van kritisch commentaar voorzien. Tevens is de inbreng van onze kinderen 
Esther en Frans te noemen. Door hand- en spandiensten van velerlei aard hebben zij de 
uitvoering van dit onderzoek steeds actief ondersteund. 

Mijn dank gaat in het bijzonder uit naar mijn promotor prof. dr E.M.H. Hirsch Ballin. Zijn 
initiatief, volharding en stimulerende begeleiding bij de uitvoering van dit onderzoeksproject zijn 
voor mij van grote betekenis geweest. 

De Registratiekamer dank ik voor de mij bij de uitvoering van dit onderzoek geboden faciliteiten. 
In het bijzonder gaat mijn dank uit naar de (oud) (beleids)medewerkers van de Registratiekamer. 
Hun aanmoediging, prikkelend commentaar en daadwerkelijke ondersteuning waren een 
blijvende bron van inspiratie. In het bijzonder is hier de documentaire ondersteuning door drs 
Kees de Jong, bibliothecaris van de Registratiekamer, te noemen. Zijn niet aflatende 
belangstelling, hulpvaardigheid en inzet hebben mij zeer aan hem verplicht. Tevens ben ik 
bijzondere dank verschuldigd aan José Meinesz-van Eijk en Marlies van der Mee, secretaresses 
van de Registratiekamer, en Hans van Rhijn, hoofd van de administratie. Daarnaast ontving ik 
gewaardeerde hulp van de bibliotheek van het ministerie van Justitie. Onmisbare steun kreeg ik 
voorts van Leneke Boelsma, die de teksten kritisch op leesbaarheid doorlas, en van Chris Brown, 
die de Engelse samenvatting redigeerde. 

Verder gaat mijn dank uit naar de aan het onderzoek meewerkende branche-, beroeps- en 
koepelorganisaties. In het bijzonder wil ik hier de inbreng vermelden van het DMIN/DMSA 
(direct marketing c.a.), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Bureau Krediet Registratie en 
het Verbond van Verzekeraars. Dat in het kader van deze studie een openhartige discussie over 
opvattingen en uitvoeringsstrategieën mogelijk bleek, ook in die gevallen waarin eerder in 
functionele zin over de uitvoering van de WPR de degens werden gekruist, heb ik als zeer positief 
ervaren. Dit overleg vormde een waardevolle bijdrage aan de gedachtenvorming over de 
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inrichting van de nieuwe privacywet. Van de resultaten hiervan is in deze studie een dankbaar 
gebruik gemaakt. 

Met erkentelijkheid vermeld ik voorts de inbreng van de klankbordgroep, bestaande uit prof. mr 
M. Scheltema (voorzitter), prof. mr H. Franken, mr A. Patijn, mr D. Heimans, drs R.J.I. 
Dielemans, A.A. Oudenhooven, drs A.J.J. Slotboom en drs S. Eschen. Weliswaar heeft deze 
geresulteerd in een aanzienlijke uitbreiding van deze studie, met directe gevolgen voor het 
oorspronkelijke tijdschema, terugblikkend ben ik echter gelukkig met deze stimulans tot 
verbreding van het beoordelingsperspectief met de ontstaansgeschiedenis van de WPR en een 
sterkere accentuering van de sectorale zelfregulering op basis van gedragscodes. 

Tevens dank ik mr A. Patijn, drs. R.J.I. Dielemans en prof. mr W. Konijnenbelt voor hun 
commentaar op onderdelen van het manuscript. 

Mijn erkentelijkheid gaat voorts uit naar mr H.A. van Brummen, Directeur-Generaal bij het 
Ministerie van Justitie, wiens steun voor dit onderzoek van beslissende betekenis is geweest. 

Naast de hiervoor genoemde personen en organisaties hebben nog vele anderen daadwerkelijk 
hun steun aan dit onderzoek gegeven, door inspirerende discussies, kritisch commentaar en 
stimulerende belangstelling. Hen allen ben ik veel dank verschuldigd. 

Het manuscript is afgesloten op 1 juli 1995. 

Hilvarenbeek, juli 1995 
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1 Probleemstelling en plan van behandeling 

1.1 Inleiding 
Deze studie gaat over de werking van de Wet persoonsregistraties, in het bijzonder over de 
ervaringen met het hierin opgenomen systeem van zelfregulering. Deze op 1 juli 1989 in werking 
getreden wet kent een lange voorgeschiedenis. De WPR wortelt in de aan het eind van de jaren 
zestig ontstane behoefte aan rechtsbescherming tegen privacy-aantasting in verband met 
geautomatiseerde gegevensverwerking. Het toenemende computergebruik, resulterend in een 
sterke efficiencyverhoging in informatievoorziening, had het doorbreken van traditionele 
barrières in gegevensopslag en -gebruik tot gevolg. Met de inzet van juridisch instrumentarium 
werd beoogd deze feitelijke ontwikkeling te compenseren door een nieuw stelsel van “checks and 
balances”. De WPR heeft een ordenings- en waarborgfunctie en beoogt via een normatief kader 
een evenwicht te realiseren tussen het informatiebelang van de registratiehouder en het 
privacybelang van de geregistreerde, mede tegen de achtergrond van een verzoening van 
wederzijdse grondrechtsaanspraken en het behoud van fundamentele rechtsstatelijke waarden. 

De WPR is een bijzondere wet, allereerst door haar reikwijdte. Het verzamelen, registreren, 
gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens is zozeer verweven met het persoonlijk, 
maatschappelijk en economisch functioneren en met de uitvoering van overheidstaken, dat deze 
op persoonsregistraties toegesneden informatieregeling een ieder rechtstreeks in zijn of haar 
belangen raakt. Om de beoogde rechtsbescherming te kunnen effectueren zijn informatierelaties 
van en met natuurlijke personen juridisch verzelfstandigd en getransformeerd in primair door de 
wet genormeerde rechtsbetrekkingen. De WPR regelt bevoegdheid van de houder om een 
persoonsregistratie aan te leggen en hierin persoonsgegevens op te nemen. Tevens bevat de wet 
materiële normen voor het gebruik van aldus geregistreerde persoonsinformatie en het 
gegevensverkeer met derden. Parallel hieraan zijn aan het voeren van een persoonsregistratie 
verbonden verplichtingen opgenomen, zoals die tot beveiliging. De rechtspositie van de 
geregistreerde is geconcretiseerd via een rechtens afdwingbaar informatie-, inzage- en 
correctierecht. Deze rechten corresponderen met verplichtingen van de houder. Biedt de wet 
derhalve betrokkenen de middelen om voor hun informatie-en privacyrechten op te komen, in 
aanvulling daarop voorziet de WPR nog in actief toezicht van overheidswege. Deze toezichtstaak 
is opgedragen aan de Registratiekamer, een bij de WPR ingesteld zelfstandig bestuursorgaan, 
tevens advies-, klacht- en bemiddelingsinstantie. 

De WPR is ook bijzonder door haar systematiek van normstelling. De wet vormt immers wat de 
regeling van het informatieproces betreft, een combinatie van normerende wetgeving en 
kaderwetgeving. Naast de opneming van een complex van rechtstreeks toepasbare materiële 
normen, is tevens voorzien in verbijzondering en aanvulling hiervan via een systeem van 
zelfregulering op sector- en uitvoeringsniveau. De specifieke normering van de werking van het 
geïndividualiseerde informatiesysteem, de persoonsregistratie in de zin van de wet, is hierbij het 
uitgangspunt. 

De wet voorziet in zelfregulering op twee niveaus. De in de WPR geïntroduceerde facultatieve, 
tevens collectieve variant, is primair bedoeld voor branche-/sectorgewijze normering in het 
bedrijfsleven via gedragscodes. De rechtswerking van deze intermediaire regelingen is niet in de 
wet geregeld en hangt derhalve primair af van de hieraan verenigingsrechtelijk en/of contractueel 
verbonden doorwerking. Voorts voorziet de wet in een verplichte zelfreguleringsvariant in de 
vorm van een reglements- of formulierplicht van de individuele registratiehouder, tenzij deze een 
beroep kan doen op een vrijstellingsvoorziening in de vorm van een toepasselijk standaardregime 
in het Besluit genormeerde vrijstelling (BGV). Een dergelijke vrijstelling is voorwaardelijk in 
dubbele zin. Niet alleen moet in het BGV een met de werking van de persoonsregistratie in 
kwestie corresponderend standaardregime aanwijsbaar zijn, deze regeling moet ook in de 
toepassingspraktijk worden nageleefd. Is geen standaardregeling beschikbaar, of verkiest men 
daarvan geen gebruik te maken, dan is zelfregulering (alsnog) verplicht. Door publikatie of 
aanmelding hiervan bij de Registratiekamer krijgen de aldus via zelfregulering vastgestelde 
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uitvoeringsregelingen rechtskracht, in aansluiting op het complex van materiële wettelijke 
normen. 

De WPR beperkt zich derhalve niet tot het scheppen van een op ordening, belangenafweging, 
handhaving en rechtsbescherming toegesneden regime. Deze benadering geldt slechts de 
(houders van) veel voorkomende gegevensverzamelingen, op basis van normstelling in algemeen 
verbindende voorschriften in de wet en in het BGV. Is een persoonsregistratie echter niet in 
enigerlei standaardregime inpasbaar, dan is de houder verplicht tot verbindende normering van 
de werking van elke afzonderlijke persoonsregistratie binnen de grenzen van de wet. Door dit 
systeem van doorregelen tot op uitvoeringsniveau, òf via algemeen verbindende voorschriften òf 
door zelfregulering, heeft de transparantie van het informatieproces, vooral de kenbaarheid van 
gegevensopslag en -gebruik, in de wet een zwaar accent gekregen. Kennis omtrent de werking 
van het stelsel van zelfregulering is daarom een belangrijke sleutel bij het verkrijgen van inzicht in 
de effectuering van de Wet persoonsregistraties. 

Het privacyreglement (of aanmeldingsformulier) op toepassingsniveau is de laatste schakel in een 
keten van regelingen. Binnen onze rechtsorde vormt de WPR de effectuering door de wetgever 
van de regelingsverplichtingen in art. 10, tweede en derde lid, Grw., het grondrecht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Eenzelfde functie vervult deze wet in relatie tot in 
internationaal verband gegarandeerde grondrechten, in het bijzonder het recht op eerbiediging 
van het privé leven in art. 8 EVRM. Tevens geeft de WPR invulling aan de verdragsrechtelijk 
verplichte doorwerking op nationaal niveau van de in het Europees Dataverdrag 1981 
vastgelegde privacy-beginselen1. 

De internationale dimensie van de privacybescherming, samenhangend met het door 
economische schaalvergroting, globalisering en toenemende Europese samenwerking2 
verdergaand aan betekenis winnende grensoverschrijdende gegevensverkeer en stimulering van 
de economie door de ontwikkeling van nieuwe informatieprodukten en -diensten, zal 
aanmerkelijk worden versterkt door de beoogde inwerkingtreding per 1 januari 1996 van de EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens3. Deze communautaire regeling verplicht tot een snelle 
harmonisatie van de privacyregelingen van de lidstaten binnen de door deze richtlijn gestelde 
grenzen. De nationale regelingsautonomie zal door de inwerkingtreding van deze richtlijn sterk 
beperkt worden. Afgezien van het wegnemen van oneigenlijke concurrentiebeperkingen, heeft de 
richtlijn vooral ten doel om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor de nieuwe 
informatiemaatschappij4. In die zin is sprake van een parallel met de realisering van specifieke 
                                                      
1 Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, Straatsburg 28 januari 1981. Zie voor de ratificatie van dit verdrag: Trb. 1993, 11. 
2 Vgl. m.b.t. de intergouvernementele samenwerking het Verdrag van Schengen. Zie voorts o.m. de Nota 
Europese samenwerking op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken, TK 1994-1995, 24167, nrs 1-2. 
3 Zie het Gemeenschappelijk standpunt (EG) Nr. 1/95, door de Raad vastgesteld op 20 februari 1995 met 
het oog op de aanneming van de Richtlijn (...) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (95/C 
93/01), Publ.blad EG van 13 april 1995, Nr. C 93/1. Op 14 juni 1995 is het Europees Parlement accoord 
gegaan met de tekst van het Gemeenschappelijk standpunt, zij het onder overneming van een drietal, door 
de Committee on legal affairs and citizens’ rights voorgestelde amendementen. Zie met betrekking tot de 
grondrechtelijk georiënteerde achtergrond van deze richtlijn: Spiros Simitis, Datenschutz und Europäische 
Gemeinschaft, in het tijdschrift Recht der Datenverarbeitung, 1990, Heft 1, p. 3 e.v. Vgl. ook het 
Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming 
van persoonsgebonden gegevens en van de persoonlijke levenssfeer in het kader van digitale 
telecommunicatienetwerken, met name in het kader van het digitale netwerk voor geïntegreerde diensten 
(ISDN) en van digitale mobiele netwerken, ingediend door de Europese Commissie op 14 juni 1994, 
Publ.blad EG van 22 juli 1994, Nr. C 200/4. 
4 Het harmonisatie-initiatief van de Europese Commissie houdt nauw verband met de economische positie 
van de EG in de zich ontwikkelende (mondiale) informatiemaatschappij, met name met het streven naar 
snel te realiseren, efficiënte Europese informatie-infrastructuren en -diensten. Zie met het oog op de 
voorbereiding van een operationeel programma de zgn. Bangemann-Papers, het rapport Europa en de 
wereldwijde industriële revolutie, Aanbevelingen aan de Europese Raad van 26 mei 1994. De relatie tussen 
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privacywetgeving in de achterliggende periode. Ook deze had de maatschappelijke acceptatie van 
nieuwe technologische ontwikkelingen (computergebruik) als (neven)doel. 

Uit het voorgaande blijkt al, dat privacybescherming als rechtsgebied (nog steeds) sterk in 
beweging is. Bezien in het perspectief van de actuele technologische, economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen, zijn de thans geldende nationale regelingen tot de eerste 
generatie privacywetten te rekenen. Deze gaan immers alle uit van een in het begin van de jaren 
zeventig in internationaal verband ontwikkeld begrippenkader, toegesneden op overzienbare en 
dus juridisch normeerbare informatiesystemen5. De doelbinding en de transparantie van de 
werking ervan zijn hierin de kernelementen. De “digitale revolutie”, resultaat van de doorgaande 
ontwikkeling/integratie van informatietechnologie en communicatietechniek6, in combinatie met 
de ontwikkeling van publieke netwerken (de electronic highway)7, zal (op termijn) tot een 
verdergaande herbezinning op beschermingsbehoeften en daartoe geëigende instrumenten 
noodzaken8. In die zin moeten de implicaties van het recht op informationele zelfbeschikking 
                                                                                                                                                        
economische ontwikkeling en wetgeving komt hierin uitdrukkelijk aan bod. Vandaar de volgende 
aanbeveling: “De informatiemaatschappij is een mondiaal verschijnsel. De groep beveelt dan ook aan dat 
het optreden van de Unie gericht dient te zijn op de totstandkoming van een gemeenschappelijk en 
overeengekomen regelgevend kader voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten, de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de beveiliging van informatie, zowel in Europa als 
eventueel daarbuiten” (p. 17). Aan de bescherming van de privacy is een afzonderlijke aanbeveling gewijd: 
“De groep is van mening dat de consument zonder de rechtszekerheid die een aanpak voor de hele Unie 
biedt, het vertrouwen zal verliezen zodat de snelle ontwikkeling van de informatiemaatschappij wordt 
afgeremd. Aangezien de bescherming van de persoonlijke levenssfeer belangrijk is en heel gevoelig ligt, 
moeten de Lid-Staten snel een beslissing nemen over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn 
waarin algemene beginselen worden geformuleerd voor de bescherming van gegevens” (p. 18). Zie ook de 
brief van de minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer van 13 juli 1994, TK 1993-1994, 
21501-12, nr. 28 en de beantwoording van vragen door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het 
verslag van een algemeen overleg over het Actieprogramma Elektronische Snelwegen, TK 1994-1995, 
23900, nr. 30: “Wanneer burgers er meer vertrouwen in hebben dat hun persoonsgegevens goed 
beschermd zijn, zullen zij zich minder belemmerd voelen via de elektronische snelweg zaken te doen” (p. 
21). 
5 Vgl. de ontwikkeling van de grote mainframe-systemen in het begin van de jaren ‘70, tot de huidige 
vormen van (complexe) geïntegreerde en gedistribueerde gegevensverwerking in netwerkverband en het 
persoonlijk PC-gebruik. 
6 Vgl. wereldwijde computer- en communicatienetwerken als Internet en CompuServe, de maatschappelijke 
doorwerking van toepassingen van smart cards en CD-ROM, alsmede de ontwikkeling van nieuwe 
informatieprodukten en -diensten. 
7 Zie Al Gore (vice president van de Verenigde Staten), Infrastructure for the Global Village, A high-
capacity network will not be built without government investment, in The Computer in the 21st Century, 
special issue van de Scientific American, 1995 (reprint van september 1991). Vgl. de volgende passage: 
“New technologies that enhance the ability to create and understand information have always led to 
dramatic changes in civilization. The printing press unleashed the forces that led to the birth of the modern 
nation-state. It made possible the widespread distribution of civic knowledge that enabled the average 
citizen to affect political decisions. Now come distributed networks connecting a myriad of computers, 
ranging from megaflop machines and workstations to desktop and personal laptop units. All are becoming 
less expensive in each successive generation that emerges. There is no longer any doubt that such machines 
will reshape human civilization even more quickly and more thoroughly than did the printing press. 
Gutenberg’s invention, which so empowered Jefferson and his colleagues in their fight for democracy, 
seems to pale before the rise of electronic communications and innovations, from the telegraph to 
television, to the microprocessor and the emergence of a new computerized world – an information age.” 
8 In de Verenigde staten is door de ontwikkeling van de electronic highway het publieke debat over (onder 
meer) de mate en methode van privacybescherming sterk opgeleefd. Zie met betrekking tot de 
gesignaleerde problemen: Anne W. Brandscomb, Common Law for the Electronic Frontier, Networked 
computing challenges the laws that govern information and ownership, in The Computer in the 21st 
Century, Scientific American, special issue 1995, p. 160 e.v. De gesignaleerde problemen hebben vooral 
betrekking op: gebruik en commercialisering van consumentenprofielen op basis van personalisering (door 
elektronisch betalen en caller I.D.) van transactie-informatie en de censuur van electronic bulletin boards 
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(steeds) opnieuw kritisch worden doordacht, uitgaande van een adequate verdeling van 
verantwoordelijkheid tussen burger, maatschappelijke organisaties en de overheid9. In de 
beoogde EG-Richtlijn is (vooralsnog) uitgegaan van het bestaande begrippenkader, met inbegrip 
van het doelbindingsbeginsel, zij het aangevuld met prikkels tot nadere communautaire 
rechtsontwikkeling10. 

1.2 Onderzoek 
Bij brief van 16 februari 1993 aan haar ambtgenoot van Justitie heeft de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken het initiatief genomen tot een juridisch evaluatie-onderzoek naar de Wet 
persoonsregistraties, mede in het licht van de beoogde EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens11. Hiermede werd het volgende beoogd. Allereerst het verkrijgen van meer 
systematisch inzicht in de werking van de op 1 juli 1989 in werking getreden Wet 
persoonsregistraties, met inbegrip van de hierop gebaseerde rechtsvorming12. Het onderzoek zou 
tevens evaluatief van aard dienen te zijn, toegespitst op de realisering van met de wet beoogde 

                                                                                                                                                        
en on-line discussies. Zie in hetzelfde nummer tevens: Mitchell Kapor, Civil Liberties in Cyberspace, When 
does hacking turn from an exercise of civil liberties into crime? (p. 174 e.v.). De hierin gesignaleerde 
kwesties betreffen: the electronic freedom of speech on the public or private network, freedom of 
communication on the network, freedom from unreasonable searches and seizures en protection for 
security and privacy (electronic crime). Zie voorts de uitgave Privacy and the Canadian Information 
Highway van de Communications Development and Planning Branch Spectrum, Information 
Technologies and Telecommunications Sector Industry Canada, October 1994. De herleving van de 
privacydiscussie is voorts bevorderd door nieuwe wetgeving in de Verenigde Staten met betrekking tot de 
bestrijding van fraude, criminaliteit en illegale immigratie. De privacy-regulering door de EG, met name de 
eis van adequate privacybescherming in het gegevensverkeer met derde landen in de artt. 25 en 26 van de 
beoogde EG-Richtlijn heeft eveneens in sterke mate als aanjager gefungeerd. 
9 De communautaire privacy-richtlijn en de in het verlengde hiervan noodzakelijke privacywetgeving heeft 
echter een specifieke legitimatiefunctie gekregen, toegespitst op de maatschappelijke acceptatie van de 
elektronische snelweg en daarmee samenhangende nieuwe produkten en diensten. Vgl het eerdergenoemde 
rapport van de werkgroep-Bangemann. De Registratiekamer speelt hierop in in haar memorandum inzake 
elektronische snelwegen van 10 mei 1995. Zie de volgende passage: “Een deel van deze gevaren houdt 
verband met het feit dat de elektronische snelwegen niet alleen de toegang tot allerlei vormen van 
informatie – waaronder persoonlijke – zullen vereenvoudigen, maar ook de gedragingen van iedere burger 
– bij het gebruik van de snelwegen voor het afnemen van allerlei nieuwe diensten – volledig transparant en 
traceerbaar kunnen maken. Het recht op privacy van de burger komt dan ernstig in de verdrukking. Daarbij 
valt ook te denken aan de exploitatie van gebruikersprofielen bij diensten als pay per view, teleshopping en 
video on demand. Zonder adequate maatregelen om deze gevaren te keren of te beperken zijn de 
elektronische snelwegen ongeschikt voor gebruik door het publiek en zullen zij het vertrouwen van de 
burger niet kunnen verwerven.” Zie de parallel met motivering van de noodzaak van privacywetgeving in 
de jaren zeventig. 
10 Vgl. de spanning in de materiële normering van het proces van gegevensverwerking in de artt. 6 en 7 
ontwerp-richtlijn. In artikel 6 zijn de data quality-beginselen uit het Europees Dataverdrag 1981 in het 
systeem van de richtlijn geïncorporeerd. Het eerste lid onder b hiervan bepaalt, dat persoonsgegevens voor 
welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen moeten worden verkregen en 
vervolgens niet mogen worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden. In art. 7 zijn 
vervolgens de normatieve afwegingscriteria met betrekking tot de rechtmatigheid van de 
gegevensverwerking opgenomen. Vgl. factoren als: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, 
een vitaal belang van de betrokkene, een overheidstaak en belangenafweging in concreto. Fricties in de 
toepassing zijn slechts te vermijden, indien de criteria in art. 7 worden opgevat als een nadere 
verbijzondering van de doelbinding in art. 6. 
11 Brief van 16 februari 1993, kenmerk PIB93/U445. Het initiatief hield verband met de afronding van de 
activiteiten van de Stuurgroep Voorlichting Persoonsregistraties en de evaluatie van de drie-jarige 
voorlichtingscampagne over de Wet persoonsregistraties, de Wet politieregisters en het 
persoonsinformatiebeleid van de overheid alsmede over reikwijdte en gebruik van het Sofinummer. 
12 Zie ook de verwijzing naar dit onderzoek in de Nota van toelichting op het besluit gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, Stb. 1994, 690, p. 36. 
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doelen, de effectiviteit van de regelingssystematiek en in de uitvoering gebleken knelpunten. 
Beide onderzoekscomponenten kenden een prospectieve dimensie, zouden immers bedoeld zijn 
als voorstudie voor de als uitvloeisel van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
noodzakelijke implementatiewetgeving. 

Inhakend op dit initiatief heeft de minister van Justitie, als eerstverantwoordelijke voor de WPR, 
dit onderzoeksvoorstel overgenomen, met name als juridische voorstudie ten behoeve van 
noodzakelijke implementatiewetgeving, als uitvloeisel van de naar verwachting eind 1995 vast te 
stellen EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Deze kent een relatief korte 
implementatietermijn van 3 jaar (art. 32 ontwerp-richtlijn). Er is daarom van uit te gaan, dat de 
vernieuwde privacywetgeving uiterlijk 1 januari 1999 in werking moet treden, met een 
overgangstermijn voor bestaande registraties van (nog eens) drie jaar13. In die zin is ook aan de 
Tweede Kamer bericht14nrs. 20 en 24 en de derde beleidsnota informatisering openbare sector 
“Terug naar de toekomst”, TK 1994-1995, 20644, nrs 22-23.>. De uitvoering van dit evaluatie-
onderzoek is een samenwerkingsproject van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken. 

Hoewel tijdens de parlementaire behandeling van de WPR geen concrete toezegging tot evaluatie 
is gedaan15, is een dergelijk onderzoek, afgezien van eerder genoemde doeleinden, tevens 
aangewezen in het licht van het (justitiële) kwaliteitsbeleid inzake wetgeving16, te meer nu het 
stelsel van geconditioneerde zelfregulering in de WPR als innovatief geldt17.  

1.3 De met de WPR beoogde doelen 
In het volgende hoofdstuk zullen de achtergronden van de totstandkoming van de WPR worden 
geschetst. In tegenstelling tot de gangbare beeldvorming blijkt hieruit, dat sprake is van een 
opmerkelijke continuïteit in regelingsfilosofie. De (verreikende) regelingsambitie van de in 1972 
ingestelde Staatscommissie-Koopmans, gebaseerd op een deels activistisch ingekleurd 
privacyrecht, is hierbij het uitgangspunt. In deze optiek heeft de wet een primair instrumentele 
functie, toegesneden op het afdwingen van een gecontroleerde belangenafweging in concreto en 
transparantie van besluitvormings- en informatieprocessen (proceduremodel). 
                                                      
13 Voor handmatige gegevensverzamelingen kan de overgangstermijn op grond van art. 32 worden 
opgerekt tot 12 jaar na het tijdstip van vaststelling van de richtlijn. 
14 Zie de notitie van de minister van Justitie, mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, over 
het ontwerp van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens van 27 juni 1994, opgenomen in het 
verslag van de behandeling hiervan door de vaste Commissie voor Justitie en de algemene Commissie voor 
Europese Zaken op 29 september 1994, TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 21. Zie voorts: het 
Actieprogramma Elektronische Snelwegen “Van Metafoor naar Actie”, TK 1994-1995, 23900, <N 
15 Zie het concrete verzoek tot evaluatie van het kamerlid Lankhorst en de afhoudende reactie van minister 
Korthals Altes: Handelingen TK 1986-1987, pp. 96-4948, 96-4951 en 97-5014. Uit de bijdrage aan het 
debat van het kamerlid Kosto (p. 96-4948) blijkt, dat deze de verplichte indiening van een wetsontwerp 
betreffende regeling van de registratie van gevoelige gegevens (art. 7 WPR) als evaluatie-moment had 
ingecalculeerd. Door de aanmerkelijke vertraging bij de inwerkingtreding van het Besluit gevoelige 
gegevens (1 mei 1993), is het in de wet beoogde tijdstip eveneens in de tijd verschoven naar 1 mei 1996. 
16 Zie met name het Rapport van de bijzondere commissie Vraagpunten (Commissie-Deetman), 
Staatkundige, bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, TK 1990-1991, 21427, nr. 3, met name 
aanbeveling 3 op p. 18: “De bijzondere commissie beveelt aan, in beginsel altijd over te gaan tot 
systematische wetsevaluatie, als sluitstuk op het totale proces van wetgevingsvoorbereiding, parlementaire 
behandeling en wetgevingsuitvoering”. Vgl. voorts de wetgevingsnota Zicht op wetgeving, TK 1990-1991, 
nrs. 1-2, nr. 2, p. 39, betreffende evaluatie als onderdeel van het voortgaande wetgevingsproces: “Een open 
oog voor de bedoelde en onbedoelde effecten van een wet in de praktijk, zowel de positieve als de 
negatieve, is noodzakelijk. Iedere regeling dient derhalve op de een of andere wijze te worden geëvalueerd.” 
17 Vgl. de nota Zicht op wetgeving, a.w. pp 26 en 27, omtrent de wettelijk gestructureerde en 
geconditioneerde zelfregulering als regelingsalternatief. Zie voorts p. 39: “De resultaten van grondig 
evaluatieonderzoek ten aanzien van een bepaalde wet kunnen ook bij het overwegen van andere wetten van 
belang zijn. Bijvoorbeeld wanneer sprake is van een nieuwe sturingsmethode in de wetgeving of een nieuwe 
rechtsfiguur.” 
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Zelf heeft de Staatscommissie de uitgangspunten van de beoogde regeling in meer globale termen 
als volgt samengevat: 

het doorbreken van de ondoorzichtigheid van het verschijnsel persoonsregistratie door openheid 
en openbaarheid; 

het versterken van de rechtspositie van geregistreerden ten opzichte van de houders van 
persoonsregistraties en 

het meer rechtstreeks aan een zeker toezicht onderwerpen van registratie en gebruik van 
persoonsgegevens, in het bijzonder door het stellen van (beperkende) regels en de instelling 
van een bijzondere toezichtsinstantie18. 

In het in 1981 bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp is deze regelingsfilosofie 
overgenomen en qua uitwerking nader verfijnd. Door de ontwikkeling van de 
informatietechnologie (microprocessor) en de snelle opmars van (kleinere) geautomatiseerde 
informatiesystemen, nog eens versterkt door de introductie van de personal computer, bleek het 
voorgestelde toelatingsstelsel met preventieve toetsing op rechtmatigheid van de 
gegevensverwerking, in redelijkheid niet meer uitvoerbaar. De beoogde regeling was inmiddels 
door de ontwikkelingen ingehaald. Onder de paraplu van de toenmalige 
dereguleringsinspanningen is dit wetsontwerp dan ook ingetrokken, gevolgd door de indiening 
van een nieuw wetsvoorstel in 1985. De belangrijkste wijziging betrof de regelingssystematiek, de 
vervanging van het stelsel van preventief toezicht door een combinatie van materiële 
normstelling, controleerbare zelfregulering en repressief toezicht. De intenties bleven echter 
dezelfde, zij het dat de relatie met de voorstellen van de Staatscommissie slechts summiere 
aandacht kreeg19. Daarentegen werd in de toelichting op de uitgangspunten van de voorgestelde 
regeling (in wervende zin) vooral de nadruk gelegd op het innovatieve element ervan, bestaande 
uit opneming van voorzieningen voor zelfregulering op sector-en uitvoeringsniveau. Voorts werd 
als motivering van het voorstel gewezen op de regelingsverplichtingen in art. 10, tweede en derde 
lid, Grw. en het Europees Dataverdrag 198120. 

De materiële normstelling in combinatie met een regeling van de rechtspositie van de 
geregistreerde en adequate rechtsbescherming, voorzien volgens heersende opvattingen in de met 
de wet beoogde waarborgfunctie, overeenkomstig de hieraan in het perspectief van het Europees 
Dataverdrag 1981 en de artt. 10 Grw. en 8 EVRM te stellen eisen. Zoals hierna nog aan de orde 
komt, geeft het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer/het privé leven 
uitdrukking aan twee basisnoties in het recht: het recht op vrijheid (persoonlijke autonomie) en 
het recht op menselijke waardigheid (ethische component). 

In het systeem van zelfregulering voorziet de WPR, naast de materiële normering van het 
informatieproces in de wet, nog in een tweede regelingslaag, met deels ondersteunende en deels 
complementaire doelen21. Uitgangspunt hiervan is de verplichting tot verbindende normering op 

                                                      
18 Eindrapport, ‘s-Gravenhage 1976, pp. 28 en 29. Deze als zodanig vrij vlak geformuleerde doelstellingen 
moeten nader worden ingekleurd op basis van de beschouwingen van deze commissie. Zie wat de 
belangenafweging betreft het uitgangspunt dat deze expliciet moet zijn. Dat de informatievoorziening als 
zodanig rechtmatig is, is niet voldoende. De regeling is tevens gericht op bewustwording van de 
problematiek en internalisering van privacy-normbesef. 
19 “De adviezen van deze commissie zijn richtinggevend geweest voor de verdere voorbereiding van 
wetgeving op dit gebied”, aldus de MvT bij het Wetsontwerp persoonsregistraties, TK 1984-1985, 19095, 
nr. 3, p. 14. Bij tekstvergelijking blijkt echter, dat belangrijke delen van de toelichting rechtstreeks aan het 
rapport-Koopmans, met name aan de toelichting op het hierin opgenomen wetsconcept, zijn ontleend. Dit 
geldt ook voor een aanmerkelijk deel van de bepalingen in de wet, zij het dat deze door de wijziging in 
systematiek anders geordend zijn. 
20 Zie MvT wetsontwerp WPR, pp. 15 t/m 17. 
21 Aldus bezien is de WPR op de keper beschouwd een combinatie van twee regelingsmodellen, nl. van het 
Duitse systeem, bestaande uit een stelsel van rechten en verplichtingen in combinatie met toezicht en 
rechtsbescherming, en het Franse model waarin de nadruk ligt op zelfregulering in combinatie met een 
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uitvoeringsniveau via een privacyreglement of aanmeldingsformulier. Afgezien van de hiermee 
beoogde rechtszekerheid, dwingt deze verplichting tevens tot een expliciete belangenafweging, 
mede dienstbaar aan een bewustwording van de problematiek, preventieve rechtsbescherming en 
een doorwerking van ethische noties via een internalisering van privacy-normbesef. Inherent aan 
dit systeem is een differentiatie in uitvoeringsregelingen (maatwerk), eventueel op sectorniveau 
geclusterd via gedragscodes. De voorgeschreven openbaarheid van deze uitvoeringsregelingen is 
bedoeld om de werking van informatiesystemen inzichtelijk en daarmee controleerbaar te maken. 
Het handhavingsregime van de wet in de vorm van (bestuurlijk) toezicht op naleving van het 
regime, een klachtvoorziening en de mogelijkheid om de rechter te adiëren via groepsacties en 
individuele procedures is zodanig opgezet, dat de effectuering van deze secundaire doelstellingen 
ter ondersteuning van de waarborgfunctie van de wet, maximaal wordt ondersteund. 

In aanvulling op het voorgaande is nog een belangrijke instrumentele functie van de WPR te 
noemen, in het bijzonder in relatie tot het persoonsinformatiebeleid van de overheid22. In het 
hierna volgende hoofdstuk zal worden beschreven hoe het maatschappelijk verzet tegen de 
inrichting van een centrale personenadministratie (CPA) en de volkstelling van 1971 de 
toezegging van regeringswege uitlokte, dat er een algemene privacywet zou komen om de burgers 
in hun (informationele) privacy te beschermen. Deze regeling was vooral bedoeld om (alsnog) via 
compenserende privacywetgeving voldoende legitimatie te verwerven om de modernisering van 
de informatievoorziening in de overheidssector te kunnen voortzetten23. Aan de Staatscommissie 
de opdracht om de contouren van een dergelijke regeling te schetsen. Hoewel, mede door de 
grote vertraging in de uitwerking, de destijds bestaande plannen niet konden worden 
gerealiseerd24, heeft de WPR deze “alibi”-functie als juridische grondslag van het 
persoonsinformatiebeleid van de overheid, steeds behouden25. 

                                                                                                                                                        
toelatingstoets. Vgl. met name het aan het Franse stelsel ontleende vrijstellingsregime in de vorm van het 
Besluit genormeerde vrijstelling. 
22 Vgl. voorts een tweede instrumentele functie inzake in de samenleving levende angst- en 
onlustgevoelens, met name het wegnemen c.q. relativeren van de angst voor de techniek (informatie 
technologie) en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor innovatie. Aan de wet is derhalve 
tevens een sociaal-psychologische functie toegedacht, in het bijzonder de beïnvloeding van het 
maatschappelijk klimaat. Zie ook hetgeen in de rapporten-Koopmans is opgemerkt omtrent 
“vervreemding” als sociaal aspect van geavanceerd computergebruik. 
23 In het verlengde van de oliecrisis is in de tweede helft van de jaren zeventig de discussie over 
bestuurbaarheid en betaalbaarheid van de verzorgingsstaat ontstaan. Zie als een van de eerste 
overzichtsuitgaven: J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat, Meppel 1978. 
Zie hierin vooral de inleiding alsmede J.A.A. van Doorn, De verzorgingsmaatschappij in de praktijk en 
C.J.M. Schuyt, Het rechtskarakter van de verzorgingsstaat. Te weinig is beseft, dat de verzorgingsstaat, met 
name door de juridisering van aanspraken, uitvoering en controle, noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een 
hoog niveau aan gepersonaliseerde informatievoorziening. Vgl. de tendens tot het steeds verder 
verbijzonderen/aanscherpen van aanspraken, toenemende aandacht voor misbruik en oneigenlijk gebruik 
via preventie op basis van aan de toekenning voorafgaande verificatie van gegevens in combinatie met 
maatregelen tegen bestandsvervuiling (identificatie) en uitvoeringscontrole nadien, alsmede de 
problematiek van de sturing van uitvoeringsorganisaties. Gecollectiviseerde bestaanszekerheid vraagt 
derhalve een prijs in de vorm van privacybeperkingen. Anderzijds moet ook een daarmee samenhangende 
privacytoeneming worden opgemerkt: vermindering van sociale (groeps)controle als gevolg van de 
“verzelfstandiging” van het individu (individualisering). 
24 Vgl. de parlementaire discussie omtrent het wetsontwerp Intrekking van de Volkstellingenwet, TK 1989-
1990, 21380, resulterend in de wet van 29 mei 1991, Stb. 1991, 384. Zie de redengeving van het 
wetsvoorstel in de volgende passage in de MvT: “Ook moet ernstig worden betwijfeld of na de 
totstandkoming van de Wet persoonsregistraties (Stb. 1988, 655) – gelet op de signalen uit de samenleving 
– de onlustgevoelens rond het houden van een volkstelling zullen verdwijnen” (p. 1). Een van de 
oorspronkelijke doelstellingen van de algemene privacy-wet: het opnieuw mogelijk maken van het houden 
van volkstellingen, was daarmee komen te vervallen. 
25 Vgl. de parlementaire behandeling van de WPR, met name de politieke koppeling van deze wet aan de 
parallel behandelde Sofi-wet, de Wet invoering sociaal-fiscaal nummer, TK 1988-1989, 20854. Zie tevens 
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Bij het voorgaande past een dubbele kanttekening. Anders dan hiervoor wellicht gesuggereerd, is 
de WPR geen wet die kan bogen op consensus omtrent de hieraan ten grondslag liggende 
doelstellingen. Een deel van de doelen is diffuus van karakter, immers uitdrukking van waarden 
en normen met een in beginsel open karakter. De wet is derhalve steeds een brandpunt van zeer 
uiteenlopende waardenoriëntaties en verwachtingspatronen geweest en in de uitvoeringsfase ook 
gebleven. Dit heeft deels te maken met de lange voorgeschiedenis ervan, met name de tijdgeest in 
de periode waarin de eerste voorstellen werden geconcretiseerd26. De parlementaire behandeling 
droeg evenmin bij aan het bereiken van consensus omtrent de basisnoties door het van 
regeringswege toedekken van meningsverschillen en het relativeren van tijdens het parlementaire 
debat gesignaleerde vaagheden en uitvoeringsproblemen. In die zin is de WPR bij uitstek een 
regeling waarvan de doelstellingen in het wetgevingsproces onvoldoende zijn geconcretiseerd, 
zodat de hiermee verband houdende belangenconflicten werden doorgeschoven naar de 
uitvoeringsfase27. 

Een tweede relativerende opmerking houdt verband met de “erosie” door tijdsverloop van 
doelstellingen en beoogde resultaten van het daarop toegesneden instrumentarium. De steeds 
aangehouden omnibusbenadering in de vorm van specifieke privacyregulering in de WPR met 
een algemene werkingssfeer, is qua werking de facto gerelativeerd door de rechtsontwikkeling op 
basis van algemene wetten, zoals het Burgerlijk Wetboek (jo. grondrechtsaanspraken), de Wet 
openbaarheid van bestuur, de Algemene wet bestuursrecht (Wet Arob) en de Wet Nationale 
ombudsman. Aan het omnibuskarakter van de WPR is voorts in belangrijke mate afbreuk gedaan, 
door de werking van zelfstandige informatiewetten als de Handelsregisterwet, de Kadasterwet, de 
Archiefwet, de Wet politieregisters en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
alsmede door (specificerende en derogerende) informatieparagrafen in sectorwetten als de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, de (nieuwe) Organisatiewet sociale verzekeringen28, de 
Algemene bijstandswet, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst29, de Wet bevordering 
evenredige arbeidsdeelname allochtonen30 en de beoogde aanvulling van de Algemene wet 
bestuursrecht met titels inzake subsidies en handhaving31. De inwerkingtreding van de WPR 
                                                                                                                                                        
het ISMO-beleid betreffende bestrijding van fraude en misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale 
voorzieningen, kamerstuk 17050. Zie voorts de derde beleidsnota over de informatisering van de openbare 
sector “Terug naar de toekomst”, (BIOS III) van 6 juni 1995, TK 1994-1995, 20644, nrs. 22-23. De hierin 
op te nemen passages over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben een sterke draagvlak-
component. Zie het volgende actiepunt: “Onder de voorlopige werktitel “Wet bescherming 
persoonsgegevens” zal ter implementatie van de EU-richtlijn een nieuwe privacy-wet worden voorbereid. 
Dat voorstel zal een toetsingskader aanreiken dat de burger meer houvast verschaft dan de huidige wet, 
zodat een nieuwe balans kan ontstaan tussen fraude- en criminaliteitsbestrijding enerzijds en bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer anderzijds.” (p. 36) Zie in verband hiermee ook het Nationale Actieplan: 
Elektronische snelwegen, Van metafoor naar actie, betreffende de aansluiting van Nederland op de 
ontwikkeling van de grensoverschrijdende elektronische infrastructuur, TK 1994-1995, 23900, nr. 20. 
26 De rapporten-Koopmans hebben een hoog “voor-elk-wat-wils-gehalte”. Zo worden passages met een 
meer gematigde, in het licht van het rechtssysteem realistische toon afgewisseld met onderdelen met een 
meer activistische inslag. Weliswaar heeft een dergelijke benadering het voordeel dat groepen met (zeer) 
uiteenlopende (politiek-ideologische) opvattingen zich in zo’n rapport kunnen vinden, de problemen 
verband houdende met uiteenlopende waardenoriëntaties worden echter aldus vooruit geschoven. 
27 Zie omtrent deze oorzaak van verminderde uitvoerbaarheid van regelgeving: het rapport 
Rechtshandhaving van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ‘s-Gravenhage 1988, nr. 35, 
p. 42 e.v. Het betreffende onderdeel zou over de WPR kunnen gaan. 
28 Wet van 27 oktober 1994, houdende de aanpassing van de uitvoeringsorganisatie sociale verzekeringen, 
Stb. 1994, 790. 
29 Zie de Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in 
verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op 
het gebied van de geneeskunst, Stb. 1994, 837. 
30 Wet van 11 mei 1994, Stb. 1994, 423. 
31 Derde tranche Algemene wet bestuursrecht, TK 1993-1994, 23700, nrs. 1-3. 
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heeft tot een versterking van deze “vlucht” in de specifieke wetgeving geleid32. De 
“weglekeffecten” van deze rechtsontwikkeling werken door in de mogelijkheden van toetsing van 
de WPR op effectiviteit, afgemeten aan de oorspronkelijke bedoelingen van deze regeling. 
Opmerkelijk is voorts, dat er beweging is gekomen in de maatschappelijke opvattingen omtrent 
niveau en aantastbaarheid van privacyaanspraken, met name onder invloed van toeneming van 
criminaliteit en gebleken misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen 
(houdbaarheid verzorgingsstaat)33. Uit enquêtes blijkt echter, dat de houding ten opzichte van het 
bedrijfsleven echter tamelijk kritisch blijft, zij het met ambivalenties34. 

Deze doelstellingen zullen in het hierna nader af te bakenen onderzoek niettemin een functie 
vervullen en wel als nader te verbijzonderen oriëntatiepunten in het kader van de beoordeling op 
effecten van de WPR35. Met het voorgaande is getracht aan te tonen, dat een dergelijk 
beoordelingskader niet als causaliteitsketen in de vorm van een doel-middel-resultaatsmeting 
begrepen kan worden36. Veeleer is leidraad hetgeen Posner omtrent de beperkingen van evaluatie 
van regelgeving, opgevat in termen van opbrengsten en kosten, opmerkt: “But law is not ready to 
commit itself to concrete, practical goals across the board. Legal innovations are often defended 
by reference to intangibles such as the promotion of human dignity, the securing of justice and 
fairness, and the importance of complying with the ideals or intentions of the framers of the 
Constitution or of statutes. These goals are too nebulous for progress toward achieving them to 

                                                      
32 Vgl. de periodiek oplaaiende discussie over de gevaren van koppelingen in de overheidssector. Door de 
specifieke regeling van registratie-, informatie- en verificatieverplichtingen in sectorwetten vervult de WPR 
de facto slechts een beperkte een rol als normatief toetsingskader voor koppelingen tussen 
persoonsregistraties ten behoeve van fraude- en criminaliteitsbestrijding in de overheidssector. Zie tevens 
de Nota Terug naar de toekomst, a.w. p. 35. Hierin wordt uit een oogpunt van democratische legitimiteit 
en doorzichtigheid een lans gebroken voor de specifieke regeling van verificatie- en koppelingsfaciliteiten 
in sectorwetgeving. Deze zienswijze loopt echter niet parallel met het geformuleerde actiepunt om in de 
nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens een toetsingskader op te nemen dat de burger meer houvast 
verschaft dan de huidige wet, met het oog op een nieuwe balans tussen fraude- en criminaliteitsbestrijding 
enerzijds en bescherming van de persoonlijk levenssfeer anderzijds. 
33 Deze verandering in waardenoriëntaties blijkt een constante factor in publieksonderzoek. Zie met name: 
Herman Vuijsje, Terug naar de controle-staat, NRC van 30 april 1994. Hieruit het volgende citaat: 
“Overheidscontrole is niet een paardemiddel, te gebruiken waar morele oproepen en zelfregulering het om 
onverklaarbare redenen laten afweten, maar een gezond dieet, het enige dat ons voorlopig op de been kan 
houden. Politici, nog schrikachtig voor dat recept, onderschatten de bereidheid van hun kiezers om een 
strakker overheidsoptreden te accepteren. Als dat optreden maar effectief is en consequent wordt 
uitgevoerd, zodat niemand bang hoeft te zijn dat hij de pineut is terwijl anderen mooi wegkomen – zoals 
nu”. Zie van dezelfde auteur voorts: Mens, erger je niet, privacybescherming en wetenschappelijk 
onderzoek, ‘s-Gravenhage 1992. 
34 Vgl. de (zeer) kritische publiciteit in de dagbladen over het Air Miles Spaarprojekt met de gebleken 
populariteit van dit commerciële initiatief. De Air Miles-organisatie ging op 31 oktober 1994 van start. Een 
maand later waren reeds 1 miljoen deelname-enveloppen verkocht. Op 1 april 1995 was dit aantal gestegen 
tot 1,4 miljoen participerende huishoudens. Een verdergaande groei wordt verwacht. Het succes van 
klantenkaarten en elektronisch betalen wijst er eveneens op, dat privacybezwaren uit een oogpunt van 
personalisering van aankoopgedrag, blijkbaar gemakkelijk opzij gezet worden indien sprake is van een 
aantrekkelijk aanbod. 
35 Een “resultaatsmeting” is ook al om die reden onmogelijk, omdat de “nulmeting” ontbreekt. Het 
Eindrapport-Koopmans is niet als zodanig op te merken, omdat de staatscommissie de “rechtstoestand” 
en de bestaande mogelijkheden van een flexibele rechtsontwikkeling nauwelijks heeft onderzocht. 
Reconstructie van de toenmalige situatie is tot op zekere hoogte mogelijk, is echter uit een oogpunt van 
“kosten en baten” niet aangewezen. 
36 Vgl. ook het beoogde sociaal-psychologische aspect van de wet. Een dergelijke notie is nauwelijks of 
effectiviteit onderzoekbaar. 
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be measured”37. Dat het hierbij vooral om waarderingskwesties gaat beklemtoont Posner 
eveneens38. 

1.4 Nadere afbakening onderzoek, probleemstelling 
In het voorgaande is toegelicht, dat de WPR een meerledige doelstelling kent. Het voldoen aan de 
regelingsverplichtingen in art. 10 Grw. (art. 8 EVRM) en in het Europees Dataverdrag 1981, is 
hierbij het uitgangspunt. 

Als primaire functies van deze regeling zijn te noemen: 

a. het versterken van de rechtspositie van de geregistreerde door normstelling inzake 
persoonsregistraties, de toekenning van specifieke aanspraken in de vorm van inzage en 
correctie en een adequate rechtsbescherming; 

b. het via openbaarheid transparant en controleerbaar maken van informatieprocessen op basis 
van persoonsgegevens. 

De maatschappelijke acceptatie van vormen van geautomatiseerde gegevensverwerking en het 
wegnemen van angst- en onlustgevoelens (Big Brother), zowel binnen de overheid als door het 
bedrijfsleven, is een achterliggend motief. 

Binnen het geheel van met de wet beoogde doelen, is de keuze van de regelingsmethodiek, in het 
bijzonder de vaststelling van uitvoeringsvoorschriften via een systeem van zelfregulering op het 
niveau van de afzonderlijke persoonsregistratie, als volgt gemotiveerd met: 

a. de verbijzondering van het wettelijk regime, afgestemd op de werking van de afzonderlijke 
persoonsregistratie; 

b. differentiatie en flexibiliteit in normering (maatwerk); 

c. bewustwording en internalisering van privacy-normbesef in de werkorganisatie; 

d. externe transparantie en controleerbaarheid. 

Met de introductie van het instrument van de sectorale privacy-gedragscodes werd specifiek het 
volgende beoogd: 

a. het betrekken van branche-, beroeps- en koepelorganisaties bij de uitvoering van de wet 
(verantwoordelijkheidsverdeling); 

b. de sectorale clustering van privacy-normering; 

c. een kwaliteitsverhoging van de zelfregulering op uitvoeringsniveau; 

                                                      
37 Zie Richard A. Posner, The problems of Jurisprudence, Harvard University Press, Cambridge/London, 
1993, pp. 122 en 123. Zie deze studie voorts met betrekking tot de betekenis van “practical reasoning” als 
juridische methode in combinatie met “the test of time as the criterion of legal soundness” (vgl. p. 117). 
Anders: H.B. Winter, M. Scheltema en M. Herweijer in hun studie Evaluatie van wetgeving, Terugblik en 
perspectief, Deventer 1990, die voor de juridische inbreng een relatief bescheiden plaats inruimen in een 
primair multi-disciplinair en sociaal-wetenschappelijk getoonzette wetgevingsevaluatie en dit type 
onderzoek bovendien sterk structureren op basis van “onderzoek- en verifieerbare” doel-middel 
causaliteiten, uitgaande van een vergelijking tussen “nulsituatie” en eindmeting. De inbreng vanuit de 
juridische discipline is hierin beperkt tot een juridisch technische kwaliteitstoets van de tekst van de wet. 
De nadruk ligt voorts op empirisch onderzoek aan de hand van, op basis van doelstellingen en 
rechtsbeginselen geoperationaliseerde maatstaven. Zie voor een bredere benadering: M. Oosting, De 
veelzijdigheid van wetgevingsevaluatie in J.H.T.H. Andriessen, J.M.J. Baaijens, E.M.H. Hirsch Ballin en 
I.Th.M. Snellen, Wetsevaluatie tussen wetenschap en beleid, Zwolle 1987, p. 29 e.v. 
38 Vgl. ook het volgende citaat: “As we shall see (...) many recent legal innovations in American law appear 
to have miscarried; that is why I said that the cause of legal justice may actually have suffered from the 
hectic “reforms” of the recent past. But it cannot be proved that these innovations have miscarried, 
because their goals are too vague to allow a cost-benefit of means-end evaluation; as a result, the record of 
apparent failure does not emit a clear signal for change”, Posner, a.w. p. 123. 
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d. het scheppen van rechtszekerheid; 

e. de verhoging van de effectiviteit van wetgeving en 

f. de vermindering van uitvoeringslasten. 

Bezien in het perspectief van de hiervoor weergegeven doelen van deze studie, het verwerven van 
inzicht in de werking van de WPR en een hierop gebaseerde beoordeling op effectiviteit van deze 
regeling, in het bijzonder van het hierin opgenomen systeem van zelfregulering, valt de nader 
afgebakende probleemstelling in twee onderdelen uiteen: 

1. De werking van het stelsel van de WPR 

De eerste onderzoeksvraag betreft de werking van het stelsel van de WPR, in het bijzonder 
toegespitst op de naleving van de aanmeldingsplicht, de ervaringen met het systeem van 
zelfregulering op sector- en uitvoeringsniveau en de hiermee samenhangende uitvoerings- 
en vrijstellingsregelingen. 

De beoogde analyse van inhoud, toepassing en effecten van de WPR heeft betrekking op 
de volgende onderdelen: 

a. de inhoud van het (grond)recht op privacy; 

b. de voorgeschiedenis van de WPR en de ontwikkeling van norm en 
regelingssystematiek; 

c. karakter en positionering van de WPR in het rechtssysteem;  

d. de privacygedragscode: 

− sectorale rechtsvorming op basis van ex art. 15 WPR vastgestelde en 
goedgekeurde gedragscodes; 

− de participatie van organisaties van belanghebbenden; 

− het goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer; 

− knelpunten in de wettelijke regeling; 

− gebruikmaking van de sectorale regelingsbevoegdheid ex art. 16 WPR en 

− een vergelijking van de ervaringen met de WPR-gedragscode met de aan het 
primaat van zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid ten grondslag 
liggende aannames; 

e. het Besluit genormeerde vrijstelling: 

− aard en inhoud van de normering; 

− zeefwerking; 

− naleving en 

− lastenbeperking; 

f. de infrastructuur van zelfregulering op uitvoeringsniveau: 

− de ondersteuning van de invoering van de aanmeldings- en 
zelfreguleringsplicht; 

− de werking van het Afbakeningsbesluit; 

− de werking van het Gegevensbesluit en 

− de ervaringen met het Bekendmakingsbesluit; 

g. de doorwerking van de centrale begripsvorming: 
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− de uitleg van het houderschap in de WPR en 

− de nadere afbakening van de werkingssfeer van de WPR door de 
verbijzondering van de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven; 

h. de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht: 

− de naleving van de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht; 

− de kwaliteit van de zelfreguleringsnorm; 

− de betrokkenheid van branche-, beroeps- en koepelorganisaties; 

− acceptatie- en handhavingsbeleid van de Registratiekamer; 

− de rechtswerking van zelfregulering; 

− in de toepassingspraktijk gebleken knelpunten en 

− het goedgekeurde modelreglement als alternatief; 

i. parallelle rechtsvorming op basis van specifieke wettelijke voorzieningen en 
jurisprudentierecht op grond van open wettelijke normen; 

j. de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens: 

− de werkingssfeer van de communautaire regeling; 

− inhoud van de harmonisatieverplichting; 

− continuering van de aanmeldingsplicht en 

− zelfregulering op sectoraal en uitvoeringsniveau. 

Het verkrijgen van inzicht in de (structurele) werking van het systeem van zelfregulering 
staat derhalve voorop. De eerder aangegeven doelstellingen van de wetgever fungeren 
daarbij als oriëntatiepunten. De geïnventariseerde effecten en met de toepassing van de 
verschillende regelingselementen in de toepassingspraktijk opgedane ervaringen, zullen 
voorts worden afgezet tegen de verdragsverplichtingen, de jurisprudentie, de opvattingen 
in de literatuur en de uitgangspunten van het (algemeen) wetgevingsbeleid. Voor zoveel 
mogelijk zullen de bevindingen tevens worden vergeleken met ervaringen met 
vergelijkbare rechtsfiguren in de ons omringende landen. Dit geldt in het bijzonder voor 
de sectorale rechtsvorming op basis van gedragscodes. Het juridisch toetsingskader wordt 
mede bepaald door interne rechtsvergelijking op basis van de Wet politieregisters. 
Bovendien worden de uitkomsten geconfronteerd met de corresponderende onderdelen in 
de ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens (gemeenschappelijk standpunt 
1995)39. 

2. Verwerkelijking van de doelstelling van de WPR 

In het perspectief van het voorgaande heeft de evaluatiecomponent van dit onderzoek 
betrekking op de vraag, in hoeverre de wetgever vanuit een juridisch perspectief is geslaagd 
in zijn hiervoor aangegeven bedoelingen met de WPR. In het bijzonder wordt de 
effectiviteit getoetst van het hierin opgenomen systeem van zelfregulering op collectief en 
individueel niveau. 

In verband met deze toetsing op doelbereiking zal tevens, voor zover in dit verband 
relevant, de deugdelijkheid van de WPR worden onderzocht, afgemeten aan de 

                                                      
39 Gemeenschappelijk standpunt (EG) Nr. 1/95 door de Raad vastgesteld op 20 februari 1995 met het oog 
op de aanneming van richtlijn (...) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen van 13 april 1995, Nr. C 93/1. Met een drietal amendementen is de tekst 
hiervan op 14 juni 1995 door het Europees Parlement aanvaard. 
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kwaliteitscriteria in de beleidsnota Zicht op wetgeving en de Aanwijzingen voor de 
regelgeving van 199240. Hierbij zal worden getoetst op basis van de volgende criteria: 
recht- en doelmatigheid, subsidiariteit en proportionaliteit, uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid, afstemming met andere regelingen alsmede op eenvoud, duidelijkheid 
en toegankelijkheid van normstelling. Hierbij zal in het bijzonder worden gelet op: (a) de 
grondrechtelijke dimensie van de WPR als normatief integratiekader41, (b) de 
rechtszekerheidscomponent van deze wet, (c) hierdoor uitgelokte neveneffecten en (d) de 
werking van checks and balances. 

Dit onderdeel mondt uit in conclusies en aanbevelingen, toegesneden op de vraag welke 
onderdelen van de WPR aanpassing behoeven, dan wel vanwege de gebleken (neven)effecten, 
aanleiding geven tot heroverweging. In dit verband wordt tevens bezien tot welke voorzieningen 
de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens de wetgever verplicht en welke 
beleidsmarge de lidstaten hierbij wordt gelaten. 

1.5 Toelichting op de probleemstelling 
In dit onderzoek staat de werking van het in de WPR geïntroduceerde systeem van gelede 
normstelling in het middelpunt, in het bijzonder de hierdoor via zelfregulering uitgelokte 
rechtsvorming op sector- en uitvoeringsniveau en het alternatief hiervan, de werking van 
algemeen verbindende voorschriften in de vorm van standaardregimes in het Besluit 
genormeerde vrijstelling. Met het oog op de (tijdige) voorbereiding van de 
implementatiewetgeving, uitgaande van de verwachting dat de richtlijn eind 1995 in definitieve 
vorm zal worden vastgesteld, zijn die onderdelen van de WPR in deze studie geselecteerd, die van 
structurele betekenis zijn voor de inrichting van deze wet. Het samenbindend element in deze 
keuze is derhalve, dat de verschillende onderwerpen de architectuur van de WPR betreffen. Om 
reden van fasering van beslissingen in het wetgevingsproces kregen deze onderwerpen prioriteit. 

Het ligt in het voornemen, dat dit onderzoek zal worden gevolgd door een tweede, 
complementaire studie naar de werking en effectiviteit van de materiële bepalingen in de WPR 
inzake de gegevensverwerking, de naleving van de (overige) verplichtingen door de houder en de 
ervaringen met de uitoefening van het inzage- en correctierecht door de geregistreerde. Hierin zal 
(opnieuw) het begrippenkader in de WPR aan de orde komen, in het bijzonder toegespitst op 
vormen van bewerkerschap en netwerkbeheer. In het bijzonder zal echter de 
aansluitingsproblematiek van de WPR in relatie tot sectorale informatieregimes en geschreven en 
ongeschreven (professionele) geheimhoudingsverplichtingen, nader op effecten en knelpunten 
wordt onderzocht (harmonisatieproblematiek). Daarbij zal tevens worden gelet op de flexibiliteit 
in het bestaande systeem om eventuele nieuwe problemen, verband houdende met de realisering 
van de elektronische snelweg en de daarmee samenhangende ontwikkeling van nieuwe 
informatieprodukten en -diensten, op te kunnen vangen. Ook deze vervolgstudie zal derhalve in 
het teken van de implementatie van de beoogde richtlijn staan. 

De hiervoor weergegeven opdeling van het evaluatie-onderzoek in twee deelstudies, is van 
invloed op de mogelijkheid tot het doen van evaluatieve uitspraken, gerelateerd aan de met de 
wet beoogde doelen. 

                                                      
40 Zie de nota Zicht op wetgeving, een beleidsplan voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van het 
algemeen wetgevingsbeleid, gericht op de verbetering van de rechtsstatelijke en bestuurlijke kwaliteit van 
het overheidsbeleid, TK 1990-1991, 22008 nrs. 1-2, en de Aanwijzingen voor de regelgeving van 18 
november 1992, Stcrt. 1992, 230. 
41 Vgl. de grondrechtsbescherming als structurerend element van de rechtsstaat. Zie de bundel De 
rechtsstaat herdacht (J.W.M. Engels e.a., red.), Zwolle 1989, met name de volgende bijdragen: M. 
Scheltema, De rechtsstaat, p. 11 e.v. en M.C. Burkens, Problemen van de rechtsstaat, p. 63 e.v. 
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Een tweede kanttekening in gelijke zin betreft de juridische optiek van onderzoek42. Een 
dergelijke benadering is aangewezen, omdat het publieke privacydebat steeds van uit een 
dominant juridische invalshoek is gevoerd. De maatschappelijke claim op juridificering van 
informatierelaties, als compensatie voor het als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en 
geautomatiseerde gegevensverwerking wegvallen van eerder werkzame checks and balances43, 
heeft hierin steeds centraal gestaan, evenals de oriëntatie op rechtsstatelijke waarden en normen. 
Met de WPR is aan dit verlangen tegemoet gekomen. Om die reden is een zelfstandig onderzoek 
vanuit een normatief kader aangewezen44. Deze onderzoeksbenadering impliceert echter een 
inherente beperking van de validiteit van analyses en bevindingen, corresponderend met de 
reikwijdte van de juridische methodologie45. Omdat de gebruikelijke juridische methoden in de 
vorm van tekstanalyses, literatuur- en jurisprudentie/uitsprakenonderzoek en (interne) 
rechtsvergelijking konden worden aangevuld met kwantitatieve (jurimetrische) analyses op basis 
van het geautomatiseerde aanmeldingenbestand van de Registratiekamer en de resultaten van 
uitvoerige discussies met de betreffende branche-organisaties en andere betrokkenen, bleek het 
niettemin mogelijk een breed spectrum aan maatschappelijke opvattingen en in de 
uitvoeringspraktijk gebleken effecten en knelpunten te inventariseren en te verwerken46. 

Het onderzoek is mede gebaseerd op persoonlijke ervaringen en observaties, aanvankelijk als 
deelnemer aan het juridisch discours, docent, onderzoeker, adviseur en toezichthouder47, in de 
periode 1989-1993 als lid en plaatsvervangend voorzitter van de Registratiekamer48. In die laatste 
functie was sprake van een directe participatie in de beleids- en besluitvorming van dit 
bestuursorgaan in de eerste periode van haar functioneren. Dit geldt in het bijzonder voor de 
                                                      
42 Zie over de zelfstandige doeloriëntatie van rechtsfiguren en rechtsregels: I.Th.M. Snellen, 
Domeinconflicten tussen recht en beleid, Alphen aan den Rijn 1989. 
43 Zie de traditionele bescherming van de privacy van geregistreerden via stringente 
geheimhoudingsverplichtingen en maatschappelijke fatsoensregels. Vgl. de invloed van de omslag naar 
openheid en openbaarheid via de Wob en de erkenning van de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren 
op de ambtelijke en bestuurlijke geheimhoudingsplicht. In het bedrijfsleven zijn deze 
geheimhoudingsverplichtingen veel minder geërodeerd. Vgl. de doorwerking van het bankgeheim 
(zorgvuldigheidsverplichting) e.d. 
44 De trend om wetsevaluatie multidisciplinair, met de nadruk op beleidsevaluatie aan te pakken, lijkt in de 
literatuur dominant. Vgl. ook H.B. Winter, M. Scheltema en M. Herweijer, Evaluatie van wetgeving, 
Deventer 1990. De juridische beoordeling van een regeling wordt dan snel beperkt tot een wetstechnische 
analyse van de betreffende regeling in de zin van geldingsbereik en juridische consistentie. Mijns inziens zal 
van wet tot wet moeten worden nagegaan welke benadering en methodiek in concreto het meest 
aangewezen is, mede in het licht van de doelstelling van de evaluatie. Dit is ook de uitvoeringspraktijk. Vgl. 
de evaluaties van de Wob, de stelselherziening sociale zekerheid en de Arbeidsvoorzieningswet. De in deze 
WPR-studie gemaakte keuzes hangen ten nauwste samen met de beoogde gebruikswaarde ervan. 
45 Zo is geen onderzoek gedaan naar het aantal onder de werkingssfeer van de WPR vallende 
persoonsregistraties teneinde aldus “harde” uitspraken te kunnen doen over de mate van naleving van de 
wet. Evenmin is onderzoek gedaan naar de kostenaspecten van de wet of naar de huidige publieksattitudes. 
Vgl. de eerder genoemde sociaal-psychologische dimensie van de privacywetgeving. Om mede de niet 
juridische dimensie van de werking van de WPR in de besluitvorming te kunnen betrekken is door het 
ministerie van Justitie besloten tot een tweede, vooral bestuurskundig evaluatieonderzoek naar de Wet 
persoonsregistraties, uit te voeren door de Katholieke Universiteit Brabant. 
46 Hier zij nog expliciet melding gemaakt van de bereidheid van de Registratiekamer om de uitvoering van 
dit onderzoek daadwerkelijk te ondersteunen in de vorm van toegang tot het adviezen- en 
uitsprakenarchief, de beschikbaarstelling van het geautomatiseerde aanmeldingenbestand per 1 januari 1994 
en per 1 januari 1995 voor nadere kwantitatieve analyses, toegang tot de formulierenverzameling en 
documentaire ondersteuning door de bibliothecaris. 
47 Vgl. mijn eerste “proeve” op dit terrein, mijn bijdrage aan de totstandkoming van het bijzondere 
nummer Privacy van Ars Aequi van maart 1975, met name een commentaar op het Interimrapport van de 
Staatscommissie Koopmans (p. 194-42 e.v.). 
48 Sinds 1 juli 1993 werkzaam als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie, belast met het 
Evaluatieonderzoek naar de WPR. 



 

G.Overkleeft-Verburg 15 www.overkleeft-verburg.nl 

nadere structurering van de reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht en de ontwikkeling en 
uitvoering van het goedkeuringsbeleid van de Kamer inzake gedragscodes. 

1.6 Plan van behandeling 
In hoofdstuk 2 worden zowel de plaats van de WPR binnen de nationale rechtsorde, alsook de 
trait d’unionfunctie ervan met betrekking tot het internationale (verdrags)recht beschreven. In 
hoofdstuk 3 komt de ontstaansgeschiedenis van de WPR aan de orde, in het bijzonder de in de 
jaren zestig en zeventig gevestigde waardenoriëntaties. Tevens wordt nagegaan in hoeverre deze 
achtergronden nog van invloed zijn op de opvattingen omtrent privacybescherming en de 
werking van de WPR. In hoofdstuk 4 verschuift het perspectief naar de inbedding van de WPR 
in het rechtssysteem, met name in relatie tot “concurrerende normstelsels”. In dit verband wordt 
de rechtsontwikkeling op basis van parallelle wetgeving en jurisprudentie geschetst, zowel 
voorafgaande aan het tijdstip van invoering van de WPR als nadien. Hoofdstuk 5 vervult in deze 
studie een schakelfunctie, als opmaat tot de behandeling van de sectorale rechtsvorming op basis 
van gedragscodes in de volgende hoofdstukken. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de 
regelingssystematiek nader geschetst, in het bijzonder de omslag van een stelsel van preventieve 
toetsing naar een regime van zelfregulering in combinatie met repressieve toetsing. Het gaat 
hierbij in het bijzonder om aspecten van continuïteit en vernieuwing alsmede om de invloed van 
deze paradigmawisseling op de uiteindelijke vormgeving van de WPR. 

De daarop volgende hoofdstukken 6 t/m 8 hebben betrekking op de werking van WPR-
gedragscode als sectorregeling. In hoofdstuk 6 zijn, voorafgegaan door een korte weergave van 
plaats en functie van de gedragscode in het systeem van de wet, alle door de Registratiekamer 
goedgekeurde gedragscodes op basis van een nader aangegeven systematiek geanalyseerd en op 
rechtsvorming beschreven, toegespitst op de inhoud van de normstelling, de complementaire 
betekenis ervan in vergelijking met het wettelijke regime en de handhaafbaarheid in de 
toepassingspraktijk. Tevens komen in dit onderdeel de niet-goedgekeurde gedragscodes aan de 
orde, met inbegrip van de weigeringsgronden van de Registratiekamer. Voorts komen de 
gedragscodes aan de orde waaromtrent het onderhandelingsproces met de Registratiekamer nog 
gaande is. In enkele sectoren is als referentiekader de Britse pendant in de vorm van een voor de 
betreffende sector vastgestelde code of practice besproken. Op basis van dit, sterk op de 
rechtsvorming op sectorniveau toegesneden onderdeel, is in hoofdstuk 7 de werking van de 
sectorale zelfregulering, toegespitst op de opvattingen en inbreng van de drie participanten: de 
branche-organisaties, de organisaties van belanghebbenden en de Registratiekamer. In verband 
met de toetsing op effectiviteit van dit regelingsinstrument komen tevens de knelpunten in de 
wettelijke procedure aan de orde, evenals de begrenzing van de zelfreguleringsbevoegdheid, de 
aard van de goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer en het gesignaleerde tekort in 
rechtsbescherming. Ook in dit hoofdstuk zijn de resultaten van de wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering op basis van art. 15 WPR vergeleken met de Britse praktijk van zelfregulering op 
autonome grondslag. In hoofdstuk 8 is het perspectief van de privacy-gedragscode nader 
verbreed. De ervaringen met de WPR-gedragscode worden in dit onderdeel geconfronteerd met 
het primaat van zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid en de daaraan ten grondslag 
liggende aannames. Aldus worden de met deze regeling in de WPR opgedane ervaringen ingepast 
in een meeromvattend theoretisch kader. 

Tot het wettelijke systeem van zelfregulering moet tevens de vrijstellingsregeling worden 
gerekend, de verzameling standaardregimes voor nader aangeduide typen persoonsregistraties in 
het Besluit genormeerde vrijstelling. De inhoud en werking van deze normering van de werking 
van persoonsregistraties op basis van algemeen verbindende voorschriften is het onderwerp van 
hoofdstuk 9. In het verlengde hiervan komt in hoofdstuk 10 de werking van een ander 
structuurelement van de wet aan de orde: de differentiatie in normstelling en vormvoorschriften 
tussen de overheidssector en de particuliere sector, nader geregeld in de wet en het daarop 
gebaseerde Afbakeningsbesluit. Deze analyse van de structurele randvoorwaarden van de 
zelfregulering op uitvoeringsniveau wordt afgerond met een behandeling van het begrip houder 
in hoofdstuk 11. Hierbij gaat het om de vraag wie, persoon of orgaan, tot zelfregulering op 
uitvoeringsniveau verplicht is. De concretisering van het houderschap is voorts bepalend voor 
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het geldende informatieregime: het interne gebruiksregime of het verzwaarde externe 
verstrekkingenregime. 

In de hoofdstukken 12 t/m 15 zal de inhoud van de verplichting tot aanmelding en zelfregulering 
op toepassingsniveau nader op inhoud, naleving en effectiviteit worden geanalyseerd. Hoofdstuk 
12 heeft betrekking op de functies van de zelfreguleringsplicht, de verwevenheid van deze 
verplichting met de aanmeldingsplicht, de aard en functie van het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer, evenals het acceptatie- en handhavingsbeleid van dit bestuursorgaan. 
Hoofdstuk 13 is de neerslag van een kwantitatief onderzoek op basis van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer naar de feitelijke naleving van de 
aanmeldingsplicht. Aansluitend wordt een niet-representatieve steekproef uit het 
formulierenbestand van de Registratiekamer op kwalitatieve aspecten van de zelfreguleringsnorm 
onderzocht. De inhoud en werking van de specifiek op de zelfreguleringsverplichting 
toegesneden uitvoeringsregelingen, het Gegevensbesluit en het Bekendmakingsbesluit zijn het 
object van onderzoek in hoofdstuk 14. Tevens komen hierin de instelling van een openbaar 
register op basis van gemeentelijke en provinciale privacy-verordeningen aan de orde, evenals de 
ervaringen met het modelreglement in de Wet politieregisters, een wel bepleit regelingsalternatief 
voor de WPR. In hoofdstuk 15 wordt uitgegaan van een wat andere invalshoek, afgestemd op de 
functie van de zelfregulering op uitvoeringsniveau als normatief integratiekader en de inpassing 
ervan in het systeem van de wet. In dit verband komen aan de orde: de aard en functie van de 
regelingsverplichting van de houder, de schakeling tussen de materiële normstelling in de wet en 
de zelfreguleringsnorm, de doorwerking in het WPR-regime van externe normcomplexen en het 
toetsingsbeleid van de Registratiekamer. Tevens wordt de afbakening van de 
zelfreguleringsverplichting en de omlijning van het regelingsobject nagegaan, in het bijzonder via 
de nadere concretisering in de uitvoeringspraktijk van de begrippen persoonsregistratie en 
persoonsgegeven. De vraag of de beoogde communautaire regeling ruimte biedt voor een 
continuering van deze figuur, vormt het derde in dit hoofdstuk te behandelen onderwerp. 

Is in de hiervoor genoemde onderdelen prioriteit gegeven aan het verwerven van inzicht in de 
werking van de zelfreguleringselementen in de WPR, hoofdstuk 16 heeft in het bijzonder 
betrekking op de evaluatieve component van deze studie. Op basis van de voorafgaande 
deelstudies worden lijnen getrokken en bevindingen in onderlinge samenhang gepresenteerd. 
Afgemeten aan de hiervoor genoemde criteria vindt een nadere beoordeling plaats van de 
effectiviteit van het systeem van zelfregulering in de WPR. In het verlengde hiervan zijn 
conclusies en aanbevelingen geformuleerd, mede met het oog op de inhoud van de beoogde EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens. 

De omvang van deze wetgevingsstudie vloeit rechtstreeks voort uit de aard van het onderwerp en 
de beperkte ontsluiting van het bronnenmateriaal. Eerder is reeds vermeld, dat de 
onderwerpskeuze een uitvloeisel is van het uitgangspunt, de structuurbepalende elementen in de 
WPR in onderlinge samenhang op hun werking en effectiviteit te onderzoeken met het oog op de 
inrichtingsbeslissingen inzake de naar verwachting noodzakelijke vernieuwing van de 
privacywetgeving. 

Een belangrijk deel van het bronnenmateriaal is niet toegankelijk49 of slechts beperkt beschikbaar 
en voor zover dat wel het geval is, nagenoeg niet systematisch bewerkt. Het bijzondere, de 
functionele rechtsgebieden doorsnijdende, karakter van de WPR en de internationale component 
van het privacyrecht hebben tot gevolg, dat toepassingskwesties vanuit meerdere invalshoeken 
moeten worden beoordeeld. Een derde verklaringsfactor is de toepassing van uiteenlopende 
methoden van onderzoek, in het bijzonder het kwantitatief onderzoek naar de naleving van de 

                                                      
49 Vgl. het uitsprakenarchief van de Registratiekamer. Dit bestand is niet systematisch ontsloten. Sinds 
enige tijd worden enkele geselecteerde uitspraken openbaar gemaakt voor publicatie. De juridische 
relevantie is hierbij niet (steeds) het beslissende selectiecriterium. In de jaarverslagen van de Kamer worden 
de uitspraken verwerkt tot een samenvatting van het gevoerde beleid. Aan de behoefte aan inzicht in de 
door de WPR opgeroepen casuïstiek en de in concreto door de Kamer ingenomen standpunten komen 
deze beleidsmatige bewerkingen, afgezien van de vertragingsfactor, echter onvoldoende tegemoet. 
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aanmeldingsplicht en de toegepaste (interne) rechtsvergelijking, in het bijzonder met betrekking 
tot de sectorale zelfregulering. 

Om de hiervoor genoemde redenen heeft de structuur van deze studie bijzondere aandacht 
gekregen. Deze is als volgt: 

De studie zelf valt in drie onderdelen uiteen. De hoofdstukken 2 t/m 5 beschrijven de context 
van de werking van de WPR en vormen aldus de inleiding tot het eigenlijke onderzoek. De 
hoofdstukken 6 t/m 8 handelen over de zelfregulering op sectoraal niveau, terwijl in de 
hoofdstukken 9 t/m 15 de uiteenlopende aspecten van de normering van de afzonderlijke 
persoonsregistraties op uitvoeringsniveau aan de orde komen. 

Een tweede structuurelement betreft de splitsing van de stof in een doorlopende hoofdtekst en 
een op onderdelen verdiepende en verbredende behandeling van in dit verband relevante 
onderwerpen in het notenapparaat. 

De hoofdstukken vormen elk een afgeronde en zelfstandig leesbare behandeling van een 
specifiek onderwerp, voorafgegaan door een specifieke probleemstelling en afgerond met een 
paragraaf bevindingen en conclusies. In deze opzet heeft hoofdstuk 16 een integrerende functie. 
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2 Het recht op privacy als grondrecht 

2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk gaat over de plaatsbepaling van de Wet persoonsregistraties in het geheel van de 
rechtsorde. Het recht op privacy, ofwel het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, 
als in de artt. 10 Grw. en 8 EVRM gegarandeerd grondrecht, staat hierin centraal. De WPR 
vormt wat het informationele aspect van dit grondrecht betreft, de nadere uitwerking en 
verbijzondering, tevens beperkingsgrondslag ervan. De verankering van het recht op privacy in 
het verdragsrecht komt eveneens aan de orde. Binnen het complex van grondrechten heeft het 
recht op privacy immers een sterk internationaalrechtelijk profiel. 

2.2 Grondslag en samenhang 
Met de inwerkingtreding van de Wet persoonsregistraties op 1 juli 1989 is in relatie tot in 
persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens, uitwerking gegeven aan het sinds 1983 in art. 
10, eerste lid, Grondwet gegarandeerde grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer50. Gezien de reikwijdte van de WPR is hiermede in beginsel voldaan aan de 
grondwettelijke regelingsopdracht in het tweede en derde lid van genoemd artikel51. 

Het vastleggen van nader omschreven privacy-aanspraken betreffende registratie en gebruik van 
persoonsgegevens in specifieke wetgeving vormt tevens voorwaarde van toetreding tot het 
Europees dataverdrag 198152. Nederland heeft dit Verdrag pas in 1993 geratificeerd53. Dit 

                                                      
50 Zie art. 54 WPR jo. het Besluit van 8 mei 1989 (Stb. 1988, 665) betreffende de tijdstippen van 
inwerkingtreding van de verschillende onderdelen van de wet. De door art. 7, eerste lid, van de WPR 
gevorderde nadere regeling betreffende de vastlegging van gevoelige gegevens, het Besluit gevoelige 
gegevens (Stb. 1993, 158), is eerst op 1 mei 1993 in werking getreden. 
51 Zie voorts de in aansluiting op de WPR gerealiseerde wetgeving voor bijzondere sectoren, met name de 
Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 
1994, 494). 
52 Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, Straatsburg 28 januari 1981, Trb. 1988, 7 en 1993, 11 (ratificatie). Zie de volgende, 
hieraan voorafgaande aanbevelingen van de Raad van Europa: Protection of the privacy of individuals vis-
a-vis electronic data banks in the private sector, Resolution (73) 22 van 26 september 1973 en Protection of 
the privacy of individuals vis-a-vis electronic data banks in the public sector, Resolution (74) 29 van 20 
september 1974, beide vastgesteld door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Met deze 
aanbevelingen, resultaat van een gerichte studie naar de grondrechtsaspecten van nieuwe technologische 
ontwikkelingen en werkwijzen is gestreefd naar een op voorhand geharmoniseerde rechtsontwikkeling in 
de verschillende lidstaten. Het Europees Dataverdrag is inmiddels door 16 lidstaten van de Raad van 
Europa geratificeerd en voorts nog door 5 ondertekend (september 1994). Op basis van dit verdrag zijn 
inmiddels een achttal Aanbevelingen door het Comité van Ministers vastgesteld, toegespitst op de sectorale 
privacyproblematiek (medische gegevens, wetenschappelijk onderzoek en statistiek, direct marketing, 
sociale zekerheid, politie, arbeidsverhoudingen, betalingsverkeer, gegevensverstrekking door 
bestuursorganen). Nieuwe projecten zijn in voorbereiding. Zie ook F.A.M. van der Klaauw-Koops en J.E.J. 
Prins, Internationale privacyregulering: de rol en positie van de Raad van Europa in de bundel 
Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 331 e.v. 
53 Zie de goedkeuringswet van 20 juni 1990, Stb. 351 en de wijziging daarvan bij wet van 27 november 
1991, Stb. 654. De verplichting tot aan de toetreding voorafgaande wetgeving, waarin de in het verdrag 
vastgelegde beginselen worden geïmplementeerd in de nationale rechtsorde, vloeit voort uit art. 4 van het 
verdrag. De conventie zelf heeft geen directe werking. Het verdrag poogt een evenwicht te vinden tussen 
de honorering van gerechtvaardigde privacy-aanspraken enerzijds en de “free flow of information” 
anderzijds. Het ziet derhalve tevens op een - geclausuleerde - bescherming van het grensoverschrijdend 
gegevensverkeer, terwijl de internationale verankering van privacy als grondrechtscomponent nader is 
verzekerd door een geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de verdragspartijen. Zie tevens de 
Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data van 1981, vastgesteld 
door de Raad van de OECD, de Organisation for Economic Co-operation and Development. 
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verdrag geldt in internationaal verband als standaard-codex van privacyrechten, tevens 
uitgangspunt van nadere gegevensarrangementen tussen (lid)staten, zoals het Akkoord van 
Schengen54. 

Op basis van de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de mens kan de Wet 
persoonsregistraties tevens worden gezien als het nakomen van de in art. 8 EVRM, het 
grondrecht op eerbiediging van het privé leven55, begrepen regelingsverplichting van de lidstaten. 
Het Europees Dataverdrag 1981 is in dit verband aan te merken als een nadere concretisering van 
deze verplichting tot specifieke wetgeving56. Veel sterker dan bij andere grondrechten het geval is, 
is derhalve het grondrecht op privacy betreffende informatievoorziening ingebed in het 
internationale verdragsrecht en daarmede partieel onttrokken aan de nationale 
regelingsautonomie, niet alleen wat de inhoud van de aanspraken betreft maar tevens met 
betrekking tot de wijze waarop deze dienen te worden gehonoreerd57. De naar verwachting in de 
tweede helft van 1995 in EU-verband vast te stellen EG-richtlijn bescherming persoonsgegevens 
zal deze “status aparte” van de privacybescherming, met name door de hierdoor afgedwongen 
harmonisatie in beschermingsniveau en formaliteiten, zeker nog verder versterken58. 

                                                      
54 Trb. 1985, 102. Zie voorts de Overeenkomst ter uitvoering van het op 14 juni te Schengen gesloten 
Akkoord, Trb. 1990, 145 en de Wet van 24 februari 1993 ter goedkeuring van de Uitvoeringsovereenkomst 
van het Akkoord van Schengen, Stb. 1993, 142. Zie onder meer: C. Fijnaut, J. Stuyck en P. Wytinck (red.) 
Schengen: Proeftuin voor de Europese Gemeenschap?, Arnhem/Antwerpen 1992. Vgl. ook de realisering 
van het Europol-verdrag. Zie voorts de Nota Europese samenwerking op het gebied van Justitie en 
Binnenlandse Zaken, TK 1994-1995, 24167, nrs. 1-2. 
55 Zie ook het direct werkende art. 17 IVBP, het internationale grondrecht op vrijwaring van willekeurige 
of onwettige inmenging in iemands privé leven, gezinsleven, huis en briefwisseling, alsmede vrijwaring van 
onwettige aantasting van eer en goede naam. Vgl. in dit verband de “Guidelines for the regulation of 
computerized personal data files”, als resolutie goedgekeurd door de algemene vergadering van de 
Verenigde Naties, op voordracht van de Commission on Human Rights en the Economic and Social 
Council bij besluit van 20 november 1990. Vgl. art. 12 van de Universele verklaring van de rechten van de 
mens van 1948, de grondslag van zowel art. 8 EVRM als art. 17 IVBP. In deze studie wordt art. 17 IVBP 
wegens de overlapping in beschermingsomvang en het ontbreken van een specifieke, internationale 
rechtsweg, resulterend in een verbindend oordeel, verder buiten beschouwing gelaten. 
56 Zie in het bijzonder het arrest X en Y tegen Nederland van 26 maart 1985, Publ. ECHR, Series A, Vol. 
91 (1985). Vgl. de volgende passages in de toespraak van de president van het Hof tijdens de XIII 
Conference of the Data Protection Commissioners 2-4 October 1991, Straatsburg 1992: “In a similar way 
to the case-law of the Constitutional Court in Germany, the case-law of the European Court of Human 
Rights regards the Convention as a “living instrument”, capable of dealing with the new problems which 
social and technological evolution create. (...) The decided cases suggest that this Article may develop 
towards a right of informational self-determination (...). (...) we in Strasbourg should not ignore the basic 
principles laid down in the Data Protection Convention in addressing ourselves to those issues which do 
come before us. Those basic principles are a sectoral implementation of Article 8 and may therefore be 
prayed in aid in interpreting that provision”. 
57 In dit licht bezien verliest het herhaalde pleidooi van met name Berkvens om, onder intrekking van de 
WPR, bij de bescherming van de individuele privacy als alternatief terug te vallen op de open normen van 
het burgerlijk wetboek sterk aan overtuigingskracht. De noodzaak van bijzondere wetgeving is een 
gegeven, immers vloeit voort uit verdragsrechtelijke verplichtingen met als achterliggend motief: het 
faciliteren van het grensoverschrijdend gegevensverkeer door harmonisatie van privacybescherming. Dat in 
ons rechtssysteem alternatieve beschermingsregimes aanwijsbaar zijn, doet niet af aan de gevoelde behoefte 
om niet alleen te harmoniseren op resultaat, maar tevens - indirect - op instrument, i.c. specifieke 
wetgeving. Het is een illusie te menen, dat de internationale arrangementen op dit punt kunnen worden 
opengebroken. Zie: J.M.A. Berkvens, Privacy-wetgeving: dereguleren of niet? in Informatie 1983, nr. 4, p. 
42 e.v. en van dezelfde auteur: Van normen en waarden in Computerrecht 1993, nr. 6, p. 230, met name 
paragraaf 4, Terug naar het burgerlijk wetboek alsmede R.E. van Esch en J.M.A. Berkvens, Het Burgerlijk 
Wetboek als Wet persoonsregistraties in Computerrecht 1994, nr. 3, p. 93 e.v. 
58 Zie voor de toenemende betekenis voor de nationale grondrechtsbescherming van de EG-regelgeving en 
jurisprudentie: M.C. Burkens en H.R.B.M. Kummeling (red.), EG en grondrechten, Gevolgen van de 
Europese integratie voor de nationale grondrechtenbescherming, Zwolle 1993. 



 

G.Overkleeft-Verburg 21 www.overkleeft-verburg.nl 

2.3 Definitie en rechtsaanspraken 
Het (grond)recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsgegevens kan worden omschreven als het recht op vrijwaring van (inadequate) 
administratieve beeldvorming met als minimum-garantie: de vastlegging van persoonsgegevens 
voor een rechtmatig doel en gegevensopslag van een zodanige kwaliteit dat de 
persoonsinformatie feitelijk juist, volledig en voor het doel relevant is in combinatie met de 
beschikbaarheid van flankerende voorzieningen tegen misbruik en oneigenlijk gebruik van deze 
informatie59. 

Aldus begrepen voorziet dit recht in een meerledige waarborgfunctie, gerelateerd aan 
respectievelijk de incidentele en de duurzame bescherming van het privacyrecht. Naast de 
betekenis ervan als - incidenteel in te roepen - afweerrecht in de klassieke grondrechtelijke 
betekenis, resulterend in een verplichte en rechtmatige afweging van rechtsbelangen, is tevens 
sprake van een permanente, meer situationeel aangeklede beschermingsfunctie. Deze laatste ziet 
vooral op de zorgvuldigheid van het informatieproces, met name op een minimalisering van de 
inbreuk via kwaliteitseisen en compenserende voorzieningen. 

Het hiervoor in abstracto en derhalve in grote lijnen geformuleerde vrijwaringsrecht moet nader 
worden ingekleurd aan de hand van de aard van de gegevens, de context waarbinnen deze zijn 
vastgelegd en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. Privacy is immers tijd-, plaats- en 
cultuurbepaald als onderdeel van het geldende waarden- en normenpatroon60. In die zin is sprake 
van een cirkeldefinitie. Het grondrecht omvat een vrijwaringsrecht, echter slechts voor zover de 
beeldvorming het wezen van het recht op privacy raakt61. 

Het recht op privacy behoort tot de zeggenschapsrechten, gericht op persoonlijke vrijheid en 
zelfontplooiing. De individuele autonomie staat hierin centraal. Het is gebruikelijk om deze 
dimensie te benadrukken. Het Bundesverfassungsgericht formuleerde dit “Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung”, gebaseerd op het grondrechtelijk gegarandeerde “allgemeines 
Persönlichkeitsrecht” jo. de aanspraak op “Menschenwürde”, in het bekende Zensus-Urteil van 
198362 als volgt: “Es umfaßt (...) auch die aus dem Gedanken der Selbstbestimmung folgende 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst zu entscheiden, wann und innerhalb welcher 
Grenzen persönliche Lebenssachverhalte offenbart werden”, met betrekking tot registratie van 
persoonsgegevens nader geconcretiseerd als: “die Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst 
über die Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten zu bestimmen”63. Aldus 
verschuift de schijnwerper van de positieve inhoud van het recht, naar de beperking ervan, met 
name de aan een beperkingsgrondslag te stellen eisen: “Der Einzelne hat nicht ein Recht im 
Sinne einer absoluten, uneinschränkbaren Herrschaft über “seine” Daten; er ist vielmehr eine 
sich innerhalb der sozialen Gemeinschaft entfaltende, auf Kommunikation angewiesene 
Persönlichkeit. (...) Grundsätzlich muß daher der Einzelne Einschränkungen seines Rechts auf 

                                                      
59 Zie de parallel met de toetsingsgrond détournement de pouvoir in het bestuursrecht. 
60 Vgl. als voorbeeld van een culturele privacy-component, het belang dat wordt gehecht aan de 
bescherming van eer en goede naam. Het lijkt realistisch om te veronderstellen, dat de toenemende 
etnische pluriformiteit van de bevolking op dit punt zal gaan doorwerken in de aan deze elementen 
toegekende betekenis. 
61 Zie omtrent dit proces van betekenistoekenning: G. Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy in de 
bundel Trias Automatica, Automatisering in wetgeving, bestuur en rechtspraak (E.M.H. Hirsch Ballin en 
J.A. Kamphuis, red.), Deventer 1985, p. 55. 
62 Urteil vom 15. Dezember 1983, BVerfGE, 65, 1 alsmede EuGRZ 1993, Heft 22, p. 577. 
63 Vgl. de veelgeciteerde definitie van Alan F. Westin: “Privacy is the claim of individuals, groups, or 
institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is 
communicated to others” (Privacy and freedom, New York 1967, p. 7). Deze sterk antropologisch en 
sociologisch gekleurde en als zodanig nader uitgewerkte definitie is - als sweeping statement - juridisch 
onvoldoende operationeel en, naar uit diens studie blijkt, door Westin ook niet als zodanig bedoeld. 
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informationelle Selbstbestimmung im überwiegenden Allgemeininteresse hinnehmen”64. Het 
instrument hiertoe is de wet. Om rechtmatig te zijn moet deze voldoen aan een aantal materiële, 
aan het grondrecht ontleende uitgangspunten, welke als minimum-garantie zijn te kwalificeren. 

Het aldus in een privacy-definitie te sterk beklemtonen van het individueel zelfbeschikkingsrecht, 
met name van de toestemming als uitdrukking van een persoonlijk wilsbesluit, verdient om een 
aantal redenen nuancering. Anders dan hierdoor gesuggereerd, kan de toestemming niet steeds als 
rechtvaardigingsgrond gelden. Er zijn tal van situaties waarin de toestemming van de betrokkene 
in plaats van een waarborg, de facto niet meer is dan een formaliteit, immers voorwaarde voor 
het sluiten van een overeenkomst of voor de financiële afwikkeling van transacties65. Onder 
omstandigheden zal derhalve in compenserende waarborgen voorzien moeten zijn. Soms is het 
algemeen belang bij de gegevensverstrekking in het geding, zoals het behoud van het publieke 
vertrouwen in de geheimhouding van functioneel verkregen informatie66. Dat aspect speelt in het 
bijzonder bij de geheimhoudingsregimes van hulpverleners67. Toestemming heft de 
geheimhoudingsplicht niet op68. Een benadrukken van het informationele zelfbeschikkingsrecht 
gaat er tevens aan voorbij, dat bepaalde groepen burgers niet in staat zijn een dergelijke rechtens 
relevante toestemming te geven, terwijl niet steeds in de mogelijkheid van een vervangende 
toestemming is voorzien69. Bovendien doet een dergelijke accentuering van het recht op privacy 

                                                      
64 Dit arrest van het Bundesverfassungsgericht heeft uitsluitend betrekking op de verticale 
grondrechtsrelatie tussen overheid en burger. De horizontale doorwerking hiervan in rechtsbetrekkingen 
tussen burgers onderling komt in deze uitspraak niet aan de orde. 
65 Vgl. de betekenis van de toestemming in verband met het afsluiten van een verzekering, het ondergaan 
van een medische keuring door een sollicitant en het vragen van krediet. Zie met name ook de 
gegevensverstrekking met het oog op de afwikkeling van schadeclaims, bijv. in geval van een ziekte- of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
66 Zie voorts de positie van derden bij informatieverstrekking en -gebruik. Vgl. de hulpverleningsdossiers, 
bijv. die van de Kinderbescherming. In veel gevallen bevat een gegevensverzameling niet alleen gegevens 
over de betrokkene zelf, maar zijn in samenhang met diens achtergronden meer of minder privacy-
gevoelige gegevens over tot diens familie en relatienetwerk behorende personen opgenomen. Vgl. ook de 
gemengde dossiers in geval van groeps- of gezinstherapie. 
67 Zie met betrekking tot de reikwijdte van de geheimhoudingsplicht van een hulpverlener/verpleger HR 
23 november 1990, NJ 1991, 761, met noot J.B.M. Vranken, waarin aan deze professionele 
geheimhoudingsplicht een ruime invulling wordt gegeven, immers mede omvat: “feiten die hem in zijn 
hoedanigheid zijn medegedeeld of waarvan hij in zijn hoedanigheid heeft kennis gekregen, en waarvan de 
openbaarmaking het vertrouwen zou beschamen dat de patiënten met het oog op zijn hulpverlenende taak 
in hem moeten kunnen stellen. Aan deze eis zal in het bijzonder zijn voldaan, wanneer het gaat om feiten 
die de persoonlijke levenssfeer van de aan hem toevertrouwde patiënten betreffen zoals in de onderhavige 
zaak onmiskenbaar het geval is”. Zie tevens conclusie en noot voor een uitgebreide literatuuropgave. 
68 Zie met name HR 8 november 1991, NJ 1992, 277, met noot J.B.M. Vranken, betreffende de 
geheimhoudingsplicht van de belastingambtenaar ex art. 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen. De 
kernpassage in dit arrest m.b.t. deze geheimhoudingsplicht luidt als volgt: “Zij strookt met de strekking van 
de onderhavige geheimhoudingsplicht, die zijn rechtvaardiging vindt in het algemene belang dat het 
publiek, waaronder in de eerste plaats de belastingplichtigen, niet van het verstrekken van inlichtingen en 
bescheiden aan de belastingdienst wordt weerhouden door de vrees dat die gegevens voor andere 
doeleinden kunnen worden gebruikt dan voor een juiste en doelmatige uitvoering van de aan de 
belastingdienst opgedragen taak. Deze strekking brengt mee dat het niet aan elke individuele persoon om 
wiens gegevens het gaat, moet zijn om (...) te bepalen of de gegevens waarop de geheimhoudingsplicht 
betrekking heeft, door degene op wie deze plicht rust, bekend mogen worden gemaakt”. Zie de in de 
conclusie en noot genoemde literatuur. Zie voorts HR 2 oktober 1990, NJ 1991, 124, met noot A.C. ‘t Hart 
(verschoningsrecht behandelend psychiater ondanks toestemming patiënt). 
69 In deze gevallen is niet steeds een wettelijk vertegenwoordiger beschikbaar. Vgl. de positie van ernstig 
zieken, psychiatrische patiënten en demente bejaarden. Zie ook: H.D.C. Roscam Abbing, Beslissen door de 
patient, Houten/Zaventem 1994, p. 7 e.v. Zij pleit voor de aanstelling van vertrouwenspersonen: “Juist 
voor die categorie patiënten die zich vaak niet kan verzetten tegen opname of behandeling en ook niet 
zelfstandig een klacht kan indienen, is een vertrouwenspersoon onmisbaar om de rechtspositie te 
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tekort aan het besef van andere, onder omstandigheden hieraan derogerende fundamentele 
waarden in ons rechtsbestel. 

Een andere reden om deze gebruikelijke omschrijving niet tezeer te benadrukken is het, 
waarschijnlijk weinig besefte, sociaal-psychologisch effect van deze eenzijdige, uit juridisch-
dogmatisch oogpunt aantrekkelijke benadering. Zoals de uitvoeringspraktijk uitwijst, heeft de 
sterke nadruk op het (individuele) informationele zelfbeschikkingsrecht en met name een 
overaccentuering van de persoonlijke toestemming tot gevolg, dat de legitimiteit van de 
“beperkingsvoorziening”, waarin het gemeenschapselement van de informatievoorziening is 
verdisconteerd alsmede de afbakening ten opzichte van de rechten van anderen, onder druk komt 
te staan, immers als rechtstreekse inbreuk op de persoonlijke autonomie wordt ervaren70. 

Het aldus definiëren van het informationele aspect van het recht op privacy is bovendien 
eenzijdig en te beperkt. Er wordt immers met de nadruk op het zelfbeschikkingsrecht slechts één 
aspect van de waarborgfunctie van het recht op privacy gekarakteriseerd. De duurfunctie ervan in 
de vorm van garanties inzake de zorgvuldigheid van het informatieproces zijn in deze 
omschrijving immers niet verdisconteerd. 

Andere facetten van het menselijk bestaan die van het (grond)recht op privacy bescherming 
ondervinden, naast de bescherming in verband met persoonlijke beeldvorming als gevolg van 
registraties, betreffen het ruimtelijk aspect (huisrecht), de bescherming van bepaalde 
communicatie-vormen (brief- en telefoongeheim alsmede vis-à-vis-gesprekken), de persoonlijke 
reputatie (eer en goede naam) en het element van niet-of niet-onevenredige inmenging in de 
persoonlijke levensloop (perspublicaties). 

Dit grondrecht op privacy is herleidbaar tot twee basisnoties in het recht. Allereerst is dat het 
reeds genoemde recht op persoonlijke vrijheid. Tevens wordt hiermede invulling gegeven aan de 
bescherming van de menselijke waardigheid, de ethische dimensie in de privacybescherming. In 
die zin fungeert het recht op privacy als instrument met betrekking tot het in het recht tot gelding 
komen van ethische noties. 

2.4 De WPR in grondrechtelijk perspectief 
De grondrechtsdimensie van de WPR heeft betrekking op de volgende functies van deze 
regeling. Betrokken op de verhouding overheid-burger geeft de WPR uitvoering aan de in het 
privacy-grondrecht als klassiek grondrecht in de artt. 10 Grw. en 8 EVRM aan de burger 
gewaarborgde overheidsvrije sfeer via een wettelijke verbijzondering van diens rechtspositie, 
specifieke rechtsbescherming en een systeem van overheidstoezicht. De rol van deze 
grondrechten is daarmee niet uitgespeeld, deze houden immers materiële doorwerking, met name 
via het open afwegingskader in deze regeling. Het grondrecht op privacy heeft tevens een 
ondersteunende c.q. instrumentele functie in relatie tot art. 1 Grondwet, het anti-
discriminatiebeginsel. Bijzondere waarborgen betreffende gevoelige gegevens, met name 
informatie op basis waarvan naar de ervaring leert gemakkelijk gediscrimineerd wordt, heeft tot 
doel om het maken van rechtens ongerechtvaardigd onderscheid c.q. onderscheid op basis van 
niet als zodanig voor het recht aanvaardbare differentiatiecriteria, te voorkomen71. 

                                                                                                                                                        
verbeteren en het gebrek aan vrijwilligheid van beslissingen te kunnen mitigeren” (p. 9). Vgl. de Wet van 29 
september  1994, houdende mentorschap ten behoeve van meerderjarigen, Stb. 1994, 757. 
70 Zie omtrent de problematiek van juridisch adequate rechtsaanspraken en beperkingsclausules betreffende 
dit onderwerp: mijn reeds eerder genoemde bijdrage aan de Jeukensbundel, a.w. p. 244 e.v. alsmede G. 
Overkleeft-Verburg, Wetgever en privacy in E.M.H. Hirsch Ballin en J.A. Kamphuis (red.), Trias 
Automatica, Deventer 1985, p.55 e.v., in het bijzonder de pp. 59 en 60 alsmede 70 en 71. 
71 Het recht op privacy heeft tevens een hulpfunctie ten behoeve van andere grondrechten. Zie in 
navolging van het Bundesverfassungsgericht in het Zensus-Urteil van 1983 ook H.P. Bull, De 
fundamentele problemen van het informatierecht, Zwolle 1985, p. 13: “Zeer belangrijk is het verbod, de 
uitoefening van vrijheidsrechten op zodanige wijze te observeren en te registreren dat er een intimiderend 
effect van uitgaat”.  
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In particuliere verhoudingen geeft de WPR aan de in de artt. 10 Grw. en art. 8 EVRM 
geformuleerde grondrechten, rechtens doorwerking in de vorm van door deze wet 
geconcretiseerde informatiebetrekkingen tussen burgers onderling, in samenhang met specifieke 
rechtsbescherming en een systeem van overheidstoezicht72. In deze horizontale 
rechtsbetrekkingen blijven deze grondrechten niettemin als materieelrechtelijke oriëntatie hun 
betekenis behouden. Dit geldt in het bijzonder voor de ontwikkeling van nieuwe normatieve 
gezichtspunten en evoluerende rechtsaanspraken73, òf in de nationale rechtsontwikkeling, in 
reactie op nieuw gebleken beschermingsbehoeften, òf in internationaal verband, met name door 
de dynamische grondrechtsinterpretatie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens in 
Straatsburg74. 

De waarborgfunctie van de WPR is ingebed in een institutioneel kader, gericht op een 
evenwichtige en controleerbare belangenafweging, primair resulterend in een op de werking van 
een afzonderlijke persoonsregistratie toegesneden privacyreglement of -formulier. Het recht op 
privacy heeft immers geen absolute gelding. De hieraan te ontlenen aanspraak op vrijwaring van 
(inadequate) administratieve beeldvorming c.a. zal derhalve steeds moeten worden afgewogen in 
relatie tot overige bij gegevensopslag en -gebruik in het geding zijnde belangen75. Ook deze 
informatiebelangen zijn veelal herleidbaar tot individueel geldend te maken 
                                                      
72 Zie inzake de horizontale werking van grondrechten: M.C. Burkens, Algemene leerstukken van 
grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht, Zwolle 1989, p. 166 e.v. en voorts betreffende het 
onderwerp van deze studie: G. Overkleeft-Verburg, Het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer, in de bundel Grondrechten (Jeukensbundel), Nijmegen 1982, p. 221 e.v. alsmede L.F.M. 
Verhey, Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op privacy, Zwolle 1992. 
Het onderscheid tussen rechtstreekse werking en doorwerking krachtens de wet heeft in de WPR z’n 
weerslag gekregen in de vorm van differentiatie in afwegingscriteria. Is in de particuliere sector het redelijk 
belang van de houder bij een persoonsregistratie het uitgangspunt (art. 4), in de overheidssector geldt een 
“verzwaard” regime in de vorm van het noodzakelijkheidsbeginsel als rechtmatigheidscriterium voor aanleg 
van een gegevensverzameling en het hierin opnemen van persoonsgegevens (art. 18). 
73 Anders Burkens, die van mening is dat wanneer grondrechten door middel van een wet worden 
geïmplementeerd in particuliere rechtsbetrekkingen, het de wet is die deze rechtsbetrekkingen regeert en 
niet de grondrechten (a.w. p. 175). Burkens ziet eraan voorbij, dat de juridische werkelijkheid vaak 
gecompliceerder is, met name indien het de doorwerking van een niet strikt omlijnd grondrecht betreft, dat 
bovendien invloed ondergaat van de (harmoniserende) rechtsontwikkeling in internationaal verband. Zie 
omtrent het open karakter van het privacy-grondrecht ook het arrest Bespiede bijstandsmoeder, HR 9 
januari 1987, NJ 1987, 928, met name blijkend uit de volgende passage: “Vooropgesteld moet worden dat, 
ook voor de periode waarin zich de feiten van de onderhavige zaak hebben afgespeeld, een recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden aanvaard, dat aansluit bij vergelijkbare 
ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud mede wordt bepaald door art. 8 EVRM, waarvan 
moet worden aangenomen, dat het ook werking heeft tussen burgers onderling. Een inbreuk op dit recht 
levert in beginsel een onrechtmatige daad op in de zin van art. 1401 BW” (r.o. 4.4). 
74 Vgl. ook de recente jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens. In de arresten 
Niemitz van 16 december 1992 (NJ 1993, 400) en Costello-Roberts van 25 maart 1993 (Publ. ECHR, 
Series A, vol. 247-C) is nog eens bevestigd, dat het grondrecht op private life een in beginsel open karakter 
heeft. Zie vooral de volgende passage in het arrest Niemietz: “The Court does not consider it possible or 
necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of “private life”. However, it would be too 
restrictive to limit the notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as 
he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. 
Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relations 
with other human beings” (r.o. 29). In het arrest Niemietz strekt het Hof de bescherming uit tot beroeps- 
en bedrijfsmatige activiteiten. Tevens blijkt uit dit arrest, dat in deze context meer beperkingen van dit 
grondrecht aanvaardbaar zijn. De verschillende aan art. 8, eerste lid, EVRM te ontlenen 
grondrechtsaanspraken corresponderen derhalve met gedifferentieerde beperkingsbevoegdheden van de 
lidstaten. In het arrest Costello stond daarentegen de invulling van de individuele aanspraak op 
bescherming van de fysieke en morele integriteit centraal. 
75 Vgl. de botsing van privacy-aanspraken. Zie als treffend voorbeeld: HR 12 juni 1992, NJ 1992, 589 
betreffende de toewijzing door de rechter van een informatierecht aan de moeder, zonder dat haar 
kinderen hierin tevoren waren gekend. 
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grondrechtsaanspraken. In de particuliere sector gaat het daarbij met name om het grondrecht op 
“free flow of information”, vastgelegd in art. 10, eerste lid, EVRM76, alsmede om het hiermee 
samenhangende ongeschreven grondrecht op individuele handelingsvrijheid, keerzijde van het 
legaliteitsbeginsel en tevens aan te merken als element van het inmiddels door de Hoge Raad 
jurisprudentieel geformuleerde algemene persoonlijkheidsrecht77. Voorts kunnen als grondrecht 
rechtstreeks of indirect in het geding zijn: de vrijheid van vereniging en vergadering, de vrijheid 
van godsdienst en levensovertuiging78 en de vrijheid van onderwijs, terwijl de verhouding tussen 
het recht op privacy en het grondwettelijk gegarandeerde gelijkheidsbeginsel bijzondere 
problemen oproept79. 

Het informatiebelang van de overheid als hoedster van het algemeen belang80 is met name 
gelegitimeerd door (grond)wettelijke zorgverplichtingen, als uitvloeisel van in de grondwet 
vastgelegde sociale grondrechten, en voorts door eveneens bij of krachtens de (grond)wet 
opgedragen specifieke (bestuurs)taken. In de informatiebelangen in de particuliere sector kunnen 
echter eveneens aspecten van (collectieve) grondrechtsuitoefening/-bescherming, direct of 

                                                      
76 Zie het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens inzake Casado Coca van 24 februari 
1994, Publ. ECHR, Series A, Vol. 285. Het Hof begrijpt hierin ook commerciële advertenties onder de 
reikwijdte van art. 10 EVRM: “Article 10 does not apply solely to certain types of information or ideas of 
forms of expression, in particular those of a political nature, it also encompasses artistic expression, 
information of a commercial nature and even light music and commercials transmitted by cable.” Vgl. het 
eerdere arrest van het Hof in de zaak Autronic van 22 mei 1990, NJ 1991, 740. Hieruit blijkt, dat zowel 
natuurlijke als rechtspersonen aan art. 10 EVRM rechten kunnen ontlenen. Zie de uitsluiting van 
handelsreclame van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting in art. 7, vierde lid, Grw. 
77 Zie E.M.H. Hirsch Ballin, Het grondrecht op vrijheid en de wet, Alphen aan den Rijn 1989 en voorts 
HR 15 april 1994, RvdW 1994, 94 C (Valkenhorst). Dit arrest is van grote betekenis. De Hoge Raad 
formuleert hierin het aan grondrechten als het recht op respect voor het privé leven, het recht op vrijheid 
van gedachte, geweten en godsdienst en het recht op vrijheid van meningsuiting ten grondslag liggende 
algemene persoonlijkheidsrecht als bron van nader te definiëren rechten en aanspraken (analogische 
grondrechtsinterpretatie). Zo ontleent de Hoge Raad in het arrest-Valkenhorst hieraan het recht op 
kennisneming van afstammingsinformatie. De grondrechtsbescherming wordt hiermede bevrijd uit het 
keurslijf van geïsoleerde interpretatie van afzonderlijke grondrechten en geplaatst in het bredere perspectief 
van de hieraan ten grondslag liggende beginselen. Vgl. de jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht 
op basis van de artt. 1 en 2 van het Duitse Grundgesetz in een samenvatting van Konrad Hesse, 
Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1990, p. 166 e.v. Zie 
omtrent de werking van grondrechtsbeginselen voorts Burkens, a.w. p. 55 e.v. 
78 Zie als illustratie van een botsing van de vrijheid van godsdienst en het recht op privacy: Pres. Rb. 
Arnhem van 24 februari 1989, KG 1989, 114 (melden uitschrijving als lid Christelijk Gereformeerde 
Gemeente aan de gemeente via gebed tijdens een kerkdienst, zonder de motieven van betrokkene te 
noemen). 
79 Eerder is al opgemerkt, dat het recht op privacy een instrumentele anti-discriminatie-component kent in 
de vorm van bijzondere waarborgen voor de categorie gevoelige gegevens. In art. 1 Grw. wordt echter in 
sommige opvattingen tevens de zorgplicht van de overheid begrepen geacht om door middel van positieve 
actie c.q. gericht voorkeursbeleid m.b.t. arbeid, onderwijs en huisvesting, bepaalde kwantitatieve 
verhoudingen tussen bevolkingsgroepen te bewerkstelligen/bevorderen. Vgl. het minderhedenbeleid jo. de 
Algemene wet gelijke behandeling (Stb. 1994, 230) en de Wet op bevordering evenredige arbeidsdeelname 
allochtonen (Stb. 1994, 423). Het voor beleids- en controledoeleinden (monitoring) kunnen vastleggen van 
gevoelige gegevens, met name van etnische herkomst, is daartoe een voorwaarde. Het aantonen van 
(actieve) discriminatie-praktijken op statistische gronden is eveneens slechts mogelijk indien op ruime 
schaal gegevens omtrent etniciteit zijn geregistreerd. Het is bij de informatievoorziening voor deze 
doeleinden, dat privacy-aanspraken rechtstreeks conflicteren met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. 
80 Dit algemeen belang valt uiteen in de volgende elementen: de bescherming van de rechten van anderen 
en de beperkingen die een ieder zich moet laten welgevallen uit hoofde van het leven in collectief verband, 
derhalve het gemeenschapsbelang. 
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indirect, derhalve ook elementen van publieke belangenbehartiging verweven zijn81. Het gewicht 
van in het geding zijnde belangen moet derhalve veelal in een breder verband worden 
beoordeeld, waarbij met name de indirecte effecten, de maatschappelijke functie van de 
gegevensverwerking, worden meegewogen82. 

Bezien vanuit het perspectief van (grond)rechtsbescherming, zowel van de geregistreerde als van 
de bestandshouder, vestigt de WPR een systeem van wettelijk genormeerde 
informatiebetrekkingen83 in combinatie met een stelsel van controleerbare belangenafweging, 
tevens afwegingskader voor botsende grondrechtsaanspraken84. De nadere regeling van de 
rechtspositie van registratiehouder en geregistreerde en het bijzondere overheidstoezicht op 
naleving van de wet zijn voorts gericht op het bereiken van een duurzaam beschermingsniveau, 
met name via de normering van het proces van informatievoorziening. Zie in het bijzonder het 
wettelijke gebruiks- en verstrekkingenregime en de beveiligingsverplichting van de houder. Dit 
door de wet geboden beschermingsniveau is tevens een factor in de belangenafweging, 
voorafgaande aan de aanleg van een persoonsregistratie en de opneming van persoonsgegevens. 

Voor zover het informatiebelang van de (potentiële) registratiehouder wordt geacht te prevaleren 
boven de privacy-aanspraak op vrijwaring van beeldvorming, geldt de WPR in de relatie 
overheid-burger tevens als de door art. 10, eerste lid, Grw. en art. 8, tweede lid, EVRM vereiste 
wettelijke beperkingsgrondslag85. Zo kan de uitzondering in art. 2, eerste lid, sub b, WPR voor 
persoonsregistraties ten dienste van de openbare informatievoorziening door pers, radio of 
televisie als zodanig worden aangemerkt (mediaprivilege), evenals de uitzondering op het inzage- 
en correctierecht voor persoonsregistraties ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek (CBS) in art. 33 van deze wet. Eenzelfde functie heeft de WPR met betrekking tot het 

                                                      
81 Vgl. in relatie tot de in de voorgaande noot genoemde aspecten van het algemeen belang de activiteiten 
van bijv. het bona fide handelsinformatiebedrijf als noodzakelijke voorwaarde voor het 
(grensoverschrijdende) handelsverkeer. 
82 Vgl. de schaalvergroting en professionalisering van fondsen- en/of ledenwerving ten behoeve van 
algemeen gerespecteerde doelen als wetenschappelijk onderzoek naar bepaalde, veel voorkomende ziekten, 
ontwikkelings(nood)hulp, milieu-, natuur- en monumentenbehoud, internationale bescherming van 
mensenrechten e.d. via direct mail-campagnes, welke de beschikbaarheid van adressen veronderstelt. Door 
wijzigingen in toegepaste marketingtechnieken (mix), als zodanig weer een reactie op toeneming van 
maatschappelijke verscheidenheid, vormen bij een teruggang in de traditionele advertentiemarkt, 
(neven)inkomsten uit de verhuur van abonnementen- en ledenbestanden een (aan belang winnende) 
bijdrage aan het behoud van de pluriformiteit van de media en de financiering van de eigen 
(club)activiteiten (sport e.d.). Vgl. voorts de noodzakelijke informatievoorziening ten behoeve van het 
wetenschappelijk onderzoek, met name grootschalig gezondheidsonderzoek, gericht op lange termijn 
effecten, bijv. naar de invloed van milieufactoren op de gezondheid. In al deze gevallen is het primaire 
particuliere belang van een bepaalde organisatie of onderneming verweven met het algemeen belang. 
83 Het is van belang te zien, dat het bieden van adequate privacy-bescherming in de juridische 
begripsvorming, nader geoperationaliseerd in de WPR, heeft geleid tot de verzelfstandiging van 
informatiebelangen in combinatie met een daarop specifiek toegesneden normering. Was het daarvoor zo, 
dat de rechtmatigheid van de informatievoorziening als vanzelfsprekend begrepen werd geacht in de 
onderliggende privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtsbetrekking, de ontwikkeling van 
rechtsbescherming tegen onrechtmatige gegevensopslag en -gebruik heeft hierin verandering gebracht door 
deze rechtmatigheidsvraag min of meer te verzelfstandigen. Het informatiebelang moet derhalve 
afzonderlijk worden gelegitimeerd, via afweging binnen een specifiek begrippenkader, waarbij 
koppelingsbepalingen in de zin van wettelijke afwegings- en verlofcriteria de contextuele relatie, 
bijvoorbeeld met de onderliggende rechtsverhouding, verzekeren. 
84 Zie omtrent de problematiek van grondrechtsconflicten: Burkens, a.w., p. 139 e.v., in het bijzonder het 
onderdeel Belangenafweging bij grondrechtsconflicten, p. 148 e.v. Vgl. de concretisering van de 
afwegingsproblematiek door het formuleren van concrete beoordelingscriteria, ontleend aan het 
funderende rechtsbeginsel waarvan het grondrecht de positivering vormt. Eenzelfde benadering is door de 
Hoge Raad toegepast in het eerder genoemde arrest Bespiede bijstandsmoeder. 
85 Zie omtrent de hier in het geding zijnde interpretatiemarges: G. Overkleeft-Verburg, Trias Automatica 
a.w. p. 56 e.v. 
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moeten gedogen door de geregistreerde van gegevensgebruik en -verstrekking (duurelement). 
Overigens kan de WPR niet in alle gevallen als de door de grondwet vereiste formeel wettelijke 
beperkingsgrondslag worden aangemerkt. Gaat het om onderwerpen met aanmerkelijke 
consequenties voor de persoonlijke levenssfeer, dan zal de wetgever zich alsnog gericht en 
toegesneden op een specifieke belangenconstellatie dienen uit te spreken. Deze gaan dan het 
regelingsbereik van de WPR, bedoeld voor de min of meer “doorsnee-registraties”, te boven86. 
Als voorbeeld van zo’n voorziening kan de informatieregeling betreffende KI-donoren worden 
genoemd87. Of een dergelijke situatie zich voordoet is voorwerp van nadere interpretatie, met 
name van het (internationale) grondrecht c.a. in samenhang met de daarop betrekking hebbende 
jurisprudentie.88 

In de relatie tussen particulieren onderling is de beperkingsfunctie van de WPR primair 
verdisconteerd in de hierin vastgelegde aanspraken van zowel de registratiehouder als de 
geregistreerde. In deze context wordt immers niet een strikt onderscheid gemaakt tussen het 
recht als zodanig en de beperking daarvan89. Echter ook in deze verhouding kan specifieke 
wetgeving voor bepaalde onderwerpen aangewezen zijn, met name indien uit een oogpunt van 
rechtszekerheid richtinggevende uitspraken van de wetgever kunnen worden verlangd. Veelal zal 
er dan sprake zijn van een combinatie van bij wet aan de houder opgelegde registratie- en 
informatieverplichtingen en informatie- en gedoogverplichtingen aan de zijde van de 
geregistreerde90. 

2.5 Botsing van grondrechten 
In het voorgaande is het recht op privacy als nationaal en internationaal gegarandeerd grondrecht 
verkend. Evenals het geval is met het recht op gelijke behandeling, is de inhoud ervan, gegeven 
de rechtsorde, sterk situationeel bepaald en daarom qua rechtswerking slechts beperkt in de vorm 
van nader geconcretiseerde rechtsaanspraken te preciseren91. Als zodanig is dat geen probleem, 
sterker nog het is een voordeel, immers de aldus inherente flexibiliteit van deze 
grondrechtsgarantie biedt de mogelijkheid om “mee te groeien” parallel aan het ontstaan van 
nieuwe rechtsvragen. Wel is het een vereiste dat daarbij de plaats ervan in het geheel van de 
rechtsorde steeds in het oog wordt gehouden. Dat betekent dat aan dit grondrecht niet op 
voorhand prioriteit toekomt. Er zal daarentegen steeds een evenwicht moeten worden gevonden 

                                                      
86 Vgl. ook de op art. 8, tweede lid, EVRM gebaseerde materiële, aan een wettelijke beperkingsgrondslag te 
stellen eisen. Met name de doorwerking van dit grondrecht zal onder omstandigheden grenzen stellen aan 
de toepasbaarheid van de WPR als beperkingsgrondslag. 
87 Zie het Wetsontwerp donorgegevens kunstmatige inseminatie, TK 1992-1993, 23207, nrs. 1-3. 
88 Zie in dit verband ook de Derde beleidsnota informatisering openbare sector (BIOS III) Terug naar de 
toekomst, TK 1994-1995, 20644, nrs. 22-23. Wat de  koppelingsproblematiek binnen de overheid betreft 
wordt hierin uit een oogpunt van democratische legitimiteit en doorzichtigheid een voorkeur uitgesproken 
voor concrete afwegingen door de wetgever op basis van sectorwetgeving (nr. 23, p. 35). 
89 Vgl. de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg. Zie in het 
bijzonder het arrest Johnston and others van 18 december 1986, Publ. ECHR, Series A, vol. 112 (1987). 
Anders dan Burkens, a.w. p. 183, zie ik derhalve bij een dergelijke “geïntegreerde” interpretatie van 
(internationale) grondrechten in horizontale verhoudingen, geen aanleiding voor de door hem geuite vrees 
voor erosie van de beschermingsomvang. 
90 Vgl. als voorbeeld de registratie-, informatie- en gedoogverplichtingen in de Wet op bevordering 
evenredige arbeidsdeelname allochtonen, Stb. 1994, 423 en in de Wet op de identificatieplicht, Stb. 1993, 
660 en de Wet melding ongebruikelijke transacties, Stb. 1994, 49. 
91 Dit heeft met name te maken met de vrijheidsdimensie van dit recht in combinatie met het door 
maatschappelijke en technische ontwikkelingen ontstaan van nieuwe rechtsvragen. Naarmate het recht op 
privacy in sterkere mate de invulling krijgt van restpost van onbenoemde vrijheden, des te minder is 
precisering van op voorhand geconcretiseerde rechtsaanspraken mogelijk. Vgl. T. Koopmans, Vergelijkend 
publiekrecht, Deventer 1986, p. 213. 
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tussen onderling aan uiteenlopende grondrechten ontleende (tegenstrijdige) aanspraken92 binnen 
het geheel van de democratische rechtsstaat93. Terecht wijst Burkens op de hiermee 
samenhangende innerlijke spanning, dat wat hij noemt de dialectische ambiance van de 
rechtsstaat94. De belangenafweging in concreto wordt derhalve gekleurd door deze 
grondrechtelijke context. In de woorden van Burkens: “Niet zozeer de grondrechten zelf moeten 
dan ook tegen elkaar worden afgewogen als wel de belangen die in concreto door de 
grondrechten worden beschermd. De grondrechtsnormen geven structuur aan deze 
belangenafweging, aldus dat de randvoorwaarden worden aangegeven”95.  

Tevens geldt, dat het recht op privacy als fundamenteel rechtsbeginsel behoort tot de 
structuurelementen van de (sociale) rechtsstaat. Dit wil geenszins zeggen, dat elke discussie over 
of daadwerkelijke beperking van dit recht een bedreiging hiervoor zou vormen. Wil het gevaar 
van trivialisering van de privacybescherming vermeden worden, dan zal strikt moeten worden 
onderscheiden tussen de omgang met het “privacy-leed van alle dag”96 en als structuurelementen 
van de rechtsstaat te kwalificeren privacy-aspecten, die het maatschappelijk klimaat en 
functioneren van overheid en samenleving (op langere termijn) mede bepalen97. De eerste 
                                                      
92 Zie J.P. Vandenbroucke, Teveel privacy benadeelt gezondheidszorg in NRC van 30 november 1993, die 
uitspraken van de Registratiekamer (ontslagdiagnoses en griepvaccinaties) bekritiseert, de ingenomen 
standpunten inzake het medisch beroepsgeheim immers pogingen tot controle en kwaliteitsverbetering in 
de gezondheidszorg zouden dwarsbomen. Zie voorts H. Vuysje, Mens, erger je niet - privacybescherming 
en wetenschappelijk onderzoek, Zoetermeer 1992. Vgl. de brief van de staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen aan de Tweede Kamer d.d. 20 juli 1994, betreffende de afsluitende rapportage over 
ontwikkelingen inzake privacy en wetenschappelijk onderzoek. Zie voorts het bijgevoegde rapport 
Maatschappijwetenschappelijk onderzoek en de persoonlijke levenssfeer, afsluitende rapportage over de 
ontwikkelingen sinds de verschijning van het rapport “Mens, erger je niet”. 
93 Vgl. de klassieke, nog steeds actuele tegenstelling tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast zijn de spanningen tussen het recht op privacy en 
andere grondrechten, met name te localiseren in relatie tot de effectuering van het gelijkheidsbeginsel via 
positieve actie (art. 1 Grw.), het medisch onderzoek en financiering van de gezondheidszorg (art. 22, eerste 
lid Grw.) en uitvoering en handhaving van sociale zekerheidsvoorzieningen (art. 20 Grw.). Vgl. ook de 
botsing tussen het recht op privacy van de werknemer ex artt. 10 Grw. en 8 EVRM en het recht op een 
“fair trial” ex art. 6 EVRM in het malus-arrest van 15 februari 1995, SMA 1995, nr. 4, p. 245 e.v. met noot 
W.J.P.M. Fase. Zie de doorwerking van deze rechten in de toepassing van de Awb. De conclusie van de 
CRvB luidt als volgt: “5.22 Het voorgaande leidt de Raad tot de conclusie dat per geval beoordeeld moet 
worden voor welke stukken – gehele of gedeeltelijke – geheimhouding noodzakelijk is en voorts tot de 
vraag welke gevolgen dit heeft voor de “equality of arms”. Deze weging dient als uitkomst te hebben dat 
zowel aan de privacybelangen van de betrokken werknemers als aan het recht op een eerlijk proces voor de 
werkgever op een zo evenwichtig mogelijke wijze recht wordt gedaan. Onder omstandigheden kan de 
veiligstelling van deze gelijkheid ertoe leiden dat de bedrijfsvereniging niet kan slagen in het bewijs dat 
voldaan is aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 69i van de AAW.” 
94 Burkens zegt het aldus: “Deze dialectiek is kenmerkend voor de op concurrentiestrijd berustende 
ontwikkeling van westerse samenlevingen. Het heeft weinig zin dit competitieve karakter van onze cultuur 
te betreuren; het maakt nu eenmaal deel uit van onze ontwikkelingsgeschiedenis. De rechtsstaat valt dan 
ook niet te isoleren van de als concurrentie begrepen vrijheid. Ook thans maken wij deel uit van een 
wereld, waarin vrijheid benut wordt - en benut zal moeten worden - als element van een 
concurrentiestrijd”. Zie M.C. Burkens, Problemen van de rechtsstaat in: J.W.M. Engels e.a. (red.), De 
rechtsstaat herdacht, Zwolle 1989, p. 63 e.v. 
95 M.C. Burkens, Algemene leerstukken van grondrechten naar Nederlands constitutioneel recht, Zwolle 
1989, p. 148. 
96 Vgl. het aspect maatschappelijke hinder. Niet elke irritatiefactor kan door het recht worden geécarteerd. 
97 Zie in dit verband ook de worsteling van het Europese Hof voor de rechten van de mens in de zaak-
Klass, Case of Klass and others, Arrest van 6 september 1978, Publ. ECHR, Series A, Vol. 28 (1979), met 
name de standpuntbepaling van het hof inzake de relatie tussen grondrechtsbescherming en de noodzaak 
van beperkingen in verband met de bestrijding van binnenlands terrorisme in de Bondsrepubliek 
Duitsland. Zie voor de jurisprudentie van Commissie en Hof voorts: P. van Dijk en G.J.H. van Hoof, De 
Europese conventie in theorie en praktijk, Nijmegen 1990, p. 407 e.v. 
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categorie behoeft aanhoudende zorg en aandacht, maar brengt als zodanig de rechtsstaat zelf niet 
direct aan het wankelen98. Een dergelijke relativering in betekenis is mede van toepassing op de 
niet-naleving van uitvoeringsformaliteiten op basis van de WPR. Bij de tweede categorie gaat het 
daarentegen om afwegingen die direct of indirect de grondslagen van onze rechtsorde raken99. 
Als zodanig principiële kwesties met een sterk ethische lading kunnen worden aangemerkt: het 
vraagstuk van de (verplichte) registratie van etnische herkomst in uiteenlopende 
persoonsregistraties, de regeling inzake de omgang met donorgegevens bij kunstmatige 
bevruchting en de informatievoorziening omtrent erfelijkheidsonderzoek (genetic screening). In 
deze gevallen heeft de belangenafweging een direct principiële en structurele component. Precisie 
in terminologie en voorspelde effecten is derhalve een eerste vereiste om in die gevallen dat het er 
echt op aankomt, de discussie zuiver en met oog voor de wezenlijke aspecten van het recht op 
privacy binnen het geheel van de rechtsorde te kunnen voeren. 

 

                                                      
98 Vgl. ook de geschillen- en toezichtsfunctie van de Registratiekamer. Ruis in de vorm van meer of minder 
onzorgvuldige informatiepraktijken zal er altijd wel blijven. Waar het om gaat is dat het systeem van checks 
and balances zodanig is, dat deze binnen de perken blijft. Een dergelijke benadering maakt ook een wat 
meer ontspannen omgang met privacybescherming mogelijk. Een vermindering in publieke attentiewaarde 
behoeft dan niet meteen als bedreigend te worden opgevat, is het immers in essentie ook niet. Vgl. 
daarentegen het Jaarverslag 1992-1993 van de Registratiekamer (augustus 1994), met name p. 1 e.v., 
betreffende de “Missie van de Registratiekamer”, waarin wordt gesuggereerd dat de verandering in de 
tijdgeest de rechtsstaat in zijn wortels aantast. Deze waarneming is in het licht van het voorgaande 
contraproduktief en bovendien niet in overeenstemming met de feiten. 
99 Vgl. ook de vestiging van de Nazi-dictatuur in Duitsland, uitlopend op de tweede wereldoorlog, als 
aanleiding tot het in de internationale codex van grondrechten opnemen van het recht op privacy. In het 
bijzonder dit recht zou een barrière moeten vormen tegen het opnieuw kunnen invoeren van een dictatuur, 
immers de vorming van mondige burgers moeten waarborgen. Zie ook de relatie van het privéleven met 
het gezinsleven in art. 8 EVRM, bedoeld als tegenpool tegen een te machtig wordende staat. 
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3 De voorgeschiedenis van de WPR 

3.1 De WPR als resultaat van publiek debat en nationale 
rechtsontwikkeling 
De WPR is een wet met een verleden. De wetsgeschiedenis telt bijna 20 jaren en is daarmee 
uitzonderlijk lang. Met de inwerkingtreding van de uiteindelijke wet kon dit voortraject niet 
volledig worden afgesloten. In deze periode gevestigde waardenoriëntaties en 
verwachtingspatronen blijken door te werken in de uitvoeringspraktijk, kleuren de interpretatie 
van alsmede de houding tegenover de wet en zijn aldus van invloed op de wijze waarop de WPR 
wordt nageleefd. Om deze achterliggende factoren op te kunnen sporen is een analyse van de 
ontstaansgeschiedenis van deze regeling derhalve onontbeerlijk. Dit geldt temeer, daar de WPR 
niet kan bogen op maatschappelijke consensus omtrent doelen en middelen. Het verhelderen van 
tijdens de verschillende fasen van totstandkoming gemaakte keuzes is een tweede reden om het 
voortraject van de WPR in deze studie te behandelen100. 

3.2 Privacybescherming: continuïteit en vernieuwing 
De WPR is in belangrijke mate het produkt van de rechtsontwikkeling in de turbulente jaren 
zestig en zeventig101. Anders dan wel wordt verondersteld, is het recht op privacy en de 
bescherming daarvan echter geen recente verworvenheid102. Privacyrechten als het huisrecht, het 
briefgeheim en de bescherming van eer en goede naam hebben een zeer lange historie. Afgezien 
van het als grondrecht gegarandeerde huisrecht (1815)103 en briefgeheim (1848), was deze 

                                                      
100 In hoofdstuk 5 komt de wetsgeschiedenis opnieuw aan de orde, dan toegespitst op de ontwikkeling van 
het zelfreguleringsconcept. De hoofdstukken 3 en 5 sluiten in die zin op elkaar aan, dat in het eerste de 
zgn. uitwendige geschiedenis van de WPR aan de orde komt en in hoofdstuk 5 de eigenlijke ontwikkeling 
van idee en vorm van deze regeling. 
101 Ondanks gemeenschappelijke basistrekken, eigen aan de Europees-continentale en de Anglo-
Amerikaanse rechtsfamilies, is de ontwikkeling van de informationele privacy tevens sterk nationaal 
gekleurd. Vgl. de rechtsontwikkeling in de Bondsrepubliek Duitsland waar de totstandkoming en 
toepassing van het eerste Bundesdatenschutzgesetz van 1978 sterk onder invloed heeft gestaan van het 
studentenprotest (vgl. Berufsverbote en Radikalenerlaß), de strijd tegen binnenlands terrorisme (RAF) en 
buitenlandse spionage (koude oorlog). Sporen daarvan zijn nog terug te vinden in het reeds genoemde 
Zensus-Urteil van het Bundenverfassungsgericht van 1983. Zie over de invloed van nationaal gekleurde 
tradities en cultuurpatronen met name T. Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Deventer 1986, p. 259 e.v. 
Voor een algemeen rechtsvergelijkend overzicht inzake de ontwikkeling van privacyrechten zij verwezen 
naar: Konrad Zweigert and Hein Kötz (vertaald en bewerkt door Tony Weir), An introduction to 
comparative law, Volume II, Oxford 1987, in het bijzonder hoofdstuk 20: Invasions of the Right of 
Personality, p. 378 e.v. 
102 Anders onder meer T. Koopmans in Vrijheden in beweging, Voordracht gehouden aan de 
Rijksuniversiteit te Gent op 5 maart 1976, opgenomen in de bundel Juridisch stippelwerk, Deventer 1991, 
p. 48. Deze noemt het recht op privacy een betrekkelijke nieuweling in de rij van klassieke grondrechten, 
daarbij verwijzend naar het veelgeciteerde artikel van Samuel D. Warren en Louis D. Brandeis, The right to 
privacy, Harvard Law Review 1890, no. 5 p. 193 e.v. Een analyse van de geschiedenis van totstandkoming 
van de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948, de grondslag van zowel EVRM als 
IVBP, laat zien, dat het hierin in art. 12 opgenomen algemene privacy-recht (arbitrary interference with his 
privacy), de expliciete uitdrukking vormt van het aan bestaande (traditionele) grondrechten als het 
huisrecht en het briefgeheim ten grondslag liggende algemene (grond)rechtsbeginsel. Een relatie met het, 
voor de ontwikkeling van de privaatrechtelijke privacybescherming via torts (vgl. 1401 BW), baanbrekende 
artikel van Warren en Brandeis wordt hierin niet gevonden. 
103 Vgl. art. 39 van de Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1798: “Ieder Burger is onschendbaar in 
zijne Wooning. Zijns ondanks, mag men nimmer in dezelfve treden, ten zij uit kragt van een order, bevèl, 
of decreet van gijzeling, eener daartoe bevoegde Magt.” Zie voorts het oud vaderlands recht met 
betrekking tot de sanctionering van privacy-delicten, in het bijzonder betreffende huisvredebreuk en 
belediging (eer en goede naam). 
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bescherming echter niet rechtstreeks gepositiveerd in de vorm van individuele aanspraken, maar 
kreeg deze primair inhoud via de sanctionering van privacy-schendingen, met de nadruk op 
specifieke strafbaarstellingen. 

Aan het begin van de jaren zeventig was het systeem van privacybescherming derhalve naar z’n 
aard verbrokkeld, immers vooral toegesneden op specifieke inbreuken. De grondwettelijke 
bescherming van het huisrecht en het brief- en telefoongeheim, doorwerkend via 
corresponderende strafbepalingen, had hierin een centrale plaats. Kenmerk van deze 
strafrechtelijke sancties was de concreet gebleken behoefte aan bescherming tegen bepaalde, als 
zodanig gedefinieerde inbreuken104. Privacybescherming betreffende geregistreerde 
persoonsgegevens maakte traditioneel deel uit van dit stelsel. In de overheidssfeer werd deze 
functie vervuld door de algemene – door (disciplinaire en) strafrechtelijke sanctionering relatief 
strikt gehandhaafde – bestuurlijke en ambtelijke geheimhoudingsverplichtingen105. Enkele 
deelterreinen kenden bijzondere voorzieningen in de vorm van wettelijke informatieregelingen, 
onder uitdrukkelijke verdiscontering van het individuele privacybelang. Voorbeelden van deze 
sectorbenadering zijn de Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het 
gedrag van 1955 en het Besluit bevolkingsboekhouding van 1967. Art. 67 Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, de geheimhoudingsplicht van de belastingdienst, werkt door de ministeriële 
ontheffingsbevoegdheid jo. de nadere verbijzondering in het Voorschrift informatieverstrekking, 
eveneens als een zelfstandig informatieregime106. Tevens kon onder omstandigheden, als 
nevengebruik, bescherming worden ontleend aan verspreid opgenomen wetsbepalingen. De 
afbakening van de gemeentelijke regelingsautonomie in relatie tot de bijzondere belangen van de 
ingezetenen in art. 168 oude Gemeentewet vormde hiervan het meest sprekende voorbeeld. In 
die zin is de principiële betekenis voor de bescherming van het recht op privacy van het arrest 
van de Hoge Raad inzake de anti conceptiva-verordening Bergen op Zoom uit 1962 uit 
dogmatisch oogpunt eigenlijk nooit voldoende op waarde geschat107. 

Deze sectorbenadering was zo sterk, dat het algemeen geformuleerde grondrecht op eerbiediging 
van het privé leven in art. 8 EVRM, sinds 1954 onderdeel van onze rechtsorde, tot in deze 
periode als – dynamische – bron van privacy-aanspraken zo goed als onbenut bleef, immers de 
wetsconforme uitleg van deze bepaling in de rechtspraak prevaleerde108. Het grondrecht speelde 

                                                      
104 Vgl. de uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming tot het heimelijk afluisteren en opnemen en 
doorgeven van (telefoon)gesprekken, het aanprijzen, plaatsen en doorgeven van afluisterapparatuur en het 
heimelijk maken van foto’s (artt. 139a e.v. en de artt. 441a en 441b Sr.) bij Wet van 7 april 1971, Stb. 180. 
Zie de hieraan ten grondslag liggende voorstudie: de preadviezen voor de NJV van P.J.W. de Brauw en 
Th.W. van Veen over het thema: “Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de individu 
tegen het doen, het gebruiken en het openbaarmaken van waarnemingen, diens persoonlijke sfeer 
betreffende?”, Handelingen der Nederlandse Juristen-Vereniging 1965. Vgl. de invloed van de foto’s die 
fotojournalist John de Rooy op 1 mei 1965 met telelens maakte van prinses Beatrix en Claus von Amsberg 
in de tuin van Drakesteyn. Zie: Henri Beunders en Herman Setier, Hoe een gearmd stel Het Paar werd in 
de Volkskrant van 29 april 1995. 
105 Vgl. met name art. 272 Sr. als algemene strafsanctie op geheimschending. De inwerkingtreding van de 
Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1978, 581), in 1991 vernieuwd (Stb. 1991, 703), met openheid en 
openbaarheid van het functioneren van de overheid als uitgangspunt, vormt een principiële breuk met het 
daarvoor geldende primaat van geheimhouding in de overheidsdienst. 
106 Zie Voorschrift informatieverstrekking 1993 (VIV 1993), Stcrt. 1992, 251. 
107 Zie HR 12 juni 1962, NJ 1962, 484 betreffende art. 102 van de APV van Bergen op Zoom, het verbod 
op het verstrekken of voorhanden hebben van anti-conceptiva. 
108 Zie G. Overkleeft-Verburg, Jeukensbundel, a.w., p. 241 e.v. Vgl. als voorbeeld van deze terughoudende 
benadering het arrest van de Hoge Raad van 10 december 1974, NJ 1975, 178 inzake Stad Rotterdam-
FIOD. Het arrest inzake de Recreatiewoning Numansdorp, HR 14 februari 1984, NJ 1984, 289, beschouw 
ik als een kentering in deze jurisprudentie. Het arrest van de Hoge Raad inzake de Bespiede 
bijstandsmoeder van 9 januari 1987, NJ 1987, 928 vormt de definitieve omslag, immers profileert art. 8 
EVRM als dynamische rechtsbron van privacy-aanspraken, op basis van de hieraan toegekende horizontale 
werking tevens doorwerkend in particuliere verhoudingen. 
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derhalve evenmin een rol als grondrechtelijk integratiekader voor (partiële) 
informatieregelingen109. 

Hierin is eerst verandering gekomen toen het bestaande evenwicht in rechtswaarborgen onder 
invloed van technologische, maatschappelijke en internationale ontwikkelingen ging schuiven en 
als tegenwicht, behoefte aan nieuwe geconcretiseerde rechtswaarborgen ontstond. 

De inwerkingtreding van de Wet openbaarheid van bestuur op 1 mei 1980 vormde in dit 
innovatieproces een belangrijke mijlpaal, immers voegde een nieuwe dimensie aan de bestaande 
waarborgen toe in de vorm van een algemeen geformuleerd inzagerecht van de geregistreerde in 
overheidsdocumenten. Deze kreeg hiermee in de overheidssector de beschikking over een actief 
controlerecht110. Tevens werd de informatieverplichting van overheidsorganen in de Wob 
geclausuleerd in de vorm van een afwegingsverplichting. Het in een concrete belangenafweging 
als prevalerend op te vatten recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van 
betrokkene(n) vormt een uitzondering op de openbaarheidsverplichting. Sindsdien is de Wob een 
belangrijke bron van privacy-jurisprudentie gebleven111. 

In rechtsbetrekkingen tussen particulieren onderling werd de privacybescherming in relatie tot 
gegevensopslag en -gebruik traditioneel vooral gewaarborgd via professionele, tucht- en 
strafrechtelijk gesanctioneerde geheimhoudingsverplichtingen en verschoningsrechten112. Zie de 
arts, notaris, advocaat en geestelijke als de vier klassieke geheimhouders. Met name het – 
ongeschreven – medisch beroepsgeheim is steeds van grote betekenis geweest als instrument van 
privacybescherming113. Echter ook andere beroepsgroepen, met name in de zakelijke 
dienstverlening (accountants, belastingadviseurs e.d.) en hulpverleners (o.m. psychologen), 
                                                      
109 Het tekort aan theorievorming heeft ook te maken met het achterwege blijven van theoretisch getinte 
belangstelling voor (privaatrechtelijke) persoonlijkheidsrechten. Vgl. Heinrich Hubmann, Das 
persönlichkeitsrecht, Köln, Graz 1967, en voorts F. de Graaf, Bescherming van persoonlijkheid, 
privéleven, persoonsgegevens, Alphen aan den Rijn, 1977. Zie echter het reeds genoemde arrest 
Valkenhorst van 15 april 1994, RvdW 1994, nr. 94 C, waarin de Hoge Raad het algemene 
persoonlijkheidsrecht als grondrechtsaanspraak formuleert. 
110 Zie voor de betekenis van de Wob i.v.m. privacyrechten: G. Overkleeft-Verburg, Het wetsontwerp 
persoonsregistraties en verdere wetgeving met een privacy-regime, Informatie mei 1986, speciaal nummer, 
p. 374 e.v. 
111 Zie met name de vernietiging van een weigeringsbesluit inzake inzage in een politieregister door de 
Afdeling Rechtspraak, Afd. rechtspraak RvSt van 30 september 1985, No. R03.83.0603 alsmede de 
veelbesproken uitspraak van de Voorzitter Afd. rechtspraak RvSt van 18 december 1984, KG 1985, 63, 
inzake Opmeer-Gemeenschappelijk Gasbedrijf Kop Noord-Holland. Zie voor de blijvende betekenis van 
de Wob als “achterwacht” voorts de belangrijke uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State inzake het inzagerecht in BVD-registers de uitspraken van 16 juni 1994 (van Baggum en 
Valkenier), No. Ro1.91.1588 en No. Ro1.91.0306, NJCM-Bulletin, 19-8 (1994, p. 981 e.v. Zie de Nota van 
de ministers van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken, Defensie en Justitie met een analyse van de 
reikwijdte en consequenties van deze uitspraken TK 1994-1995, 22036, nr. 6, als onderdeel van de 
kamerstukken betreffende de verwijdering en vernietiging van dossiers van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst. 
112 Zie onder meer J.J.I. Verburg, Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken (een studie over art. 
218 Sv.), Groningen 1975 alsmede J.B.M. Vranken en A.G. Lubbers, Het professionele (functionele) 
verschoningsrecht, Handelingen 1986 der Nederlandse Juristen-Vereniging, deel 1, tweede stuk, Zwolle 
1986. Zie voorts de volgende, hiervoor reeds genoemde arresten: HR 2 oktober 1990, NJ 1991, 124, HR 23 
november 1990, NJ 1991, 761 en HR 8 november 1991, NJ 1992, 277, alsmede de in conclusies en noten 
genoemde literatuur en jurisprudentie. Opmerkelijk is, dat de nationale behoefte aan privacybescherming 
tot op zekere hoogte correspondeert met de beschikbaarheid en effectieve werking van professionele 
geheimhoudingsregimes. Dit geldt in het bijzonder voor de bescherming van medische gegevens. In 
sommige landen (Verenigde Staten, Canada) is de bescherming hiervan urgent, in andere echter beduidend 
minder. 
113 Vgl. de op 1 april 1995 in werking getreden Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, Stb. 
1994, 837 (afdeling 5 van Boek 7 BW, Stb. 1994, 838). Hierin is het medisch beroepsgeheim met 
betrekking tot het behandelingsdossier partieel gecodificeerd. 
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kennen professionele geheimhoudingsverplichtingen, die (mede) de individuele privacy beogen te 
waarborgen. 

Daarnaast is geheimhouding steeds op grote schaal verbintenisrechtelijk verzekerd, al dan niet 
strafrechtelijk gesanctioneerd. Zie ook de bescherming van bedrijfsgeheimen114. Naast privacy-
voorzieningen in specifieke wetten, bijvoorbeeld in de Auteurswet, kon voorts in voorkomende 
gevallen worden teruggegrepen op de open normen in het burgerlijk wetboek, in het bijzonder op 
de concretisering van de goede trouw (redelijkheid en billijkheid) en de onrechtmatige daad115. 

3.3 De uitbouw van de verzorgingsstaat 
In de jaren zestig is dit flexibele systeem van privacy deelvoorzieningen met een –directe of 
indirecte – waarborgfunctie onder druk komen te staan. Hiervoor zijn verschillende redenen 
aanwijsbaar. 

Naast de in die periode doorzettende sterke groei van de industriële, markt- en dienstensector, 
deels gekenmerkt door schaalvergroting en verdergaande internationalisering (multinationals), 
vormen de jaren zestig en zeventig ook de periode van de uitbouw van de verzorgingsstaat en de 
daarmede samenhangende (aanzienlijke) uitbreiding van de collectieve sector116. De 
mogelijkheden tot verwezenlijking van een ambitieus overheidsprogramma werden verder 
verruimd door substantiële overheidsinkomsten uit de aardgasopbrengsten117 

De modernisering van de informatievoorziening, met name door de inzet van computers bij 
grootschalige administratieve processen, bleek hiertoe een min of meer dwingende 

                                                      
114 Zie de betekenis van maatschappelijke waarden- en normenpatronen (discretie als fatsoensnorm) als 
voorwaarde voor een effectieve privacybescherming. Vgl. daarentegen de sociale controle binnen 
groepsverbanden. Zie hieromtrent ook Koopmans in verband met de Britse traditie van bescherming van 
de individuele vrijheid, Vergelijkend publiekrecht, a.w. p.214. 
115 In de wat oudere jurisprudentie zijn verschillende arresten aanwijsbaar, die in het thans gebruikelijke 
begrippen- en normeringskader als privacy-kwesties zijn te bestempelen. Zie als voorbeelden: HR 1 maart 
1968, NJ 1968, 221 inzake de rechtmatigheid van de waarschuwingssysteem van de Vereniging van 
financieringsinstellingen en Vz. Afd. Rechtspraak RvSt van 16 september 1982, AB 1983, 38, gevolgen van 
plaatsing op een zwarte lijst wegens drankmisbruik. Vgl. deze ontwikkeling, waarbij het als privacy-
aanspraak gedefinieerde informatie-aspect in de juridische oordeelsvorming in toenemende mate is 
verzelfstandigd, conform het in bredere zin verzelfstandigen van informatiebetrekkingen. Zie als illustratie 
van de verheldering door een dergelijke perspektiefverbreding: J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- 
en onderzoeksplichten in het verbintenissenrecht, Zwolle 1989. 
116 Zie met betrekking tot de ontwikkeling van de verzorgingsstaat als ontwikkelingsmodel: Abram de 
Swaan, Zorg en de Staat, Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de 
nieuwe tijd, Amsterdam 1989. Zie met het oog op de uitbouw van het stelsel van sociale zekerheid met 
name de volgende politieke autobiografieën: G.M.J. Veldkamp, Herinneringen 1952-1967, Le carnaval des 
animaux politiques, bewerkt door P.G.T.W. van Griensven en J.M.M.J. Clerx, ‘s-Gravenhage 1993, 
alsmede: Jelle Zijlstra, Per slot van rekening, Memoires, Amsterdam/Antwerpen 1992. 
117 Vgl. de in het verlengde van de oliecrisis medio jaren zeventig op gang gekomen discussie over de 
financiële en bestuurlijke beheersbaarheid (en betaalbaarheid op termijn) van de verzorgingsstaat alsmede 
over de structurele uitwerking ervan op de maatschappelijke verhoudingen (onder meer: afhankelijkheid 
van het individu, gevaar van belangendemocratie). Zie hieromtrent: J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt 
(red.), De stagnerende verzorgingsstaat, Meppel 1978. Zie voor een overzicht van de kwantitatieve 
ontwikkeling alsmede de institutionele inrichting van de verzorgingsstaat de bijdrage van J.A.A. van Doorn, 
De verzorgingsmaatschappij in de praktijk, p. 17 e.v. Zie voorts C.J.M. Schuyt, Het rechtskarakter van de 
verzorgingsstaat, p. 73, waarin de rechtssociologische component van deze maatschappijvorm wordt 
toegelicht, met name de fragmentering van de persoon in talloze rollen, immers een uitvloeisel van als 
rechten gedefinieerde voorzieningen en bevestigd door een daarop toegesneden uitvoeringsbureaucratie, 
resulterend in vervreemdingsverschijnselen. Vgl. in dit verband de versterkende functie van de 
informatievoorziening en de privacyclaim als weerwoord. 
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voorwaarde118. De automatisering van de gegevensverwerking werkte als zodanig weer als 
aanjager van innovatie en diversificatie van produkten, diensten en voorzieningen119. 

Toeneming in welvaartsgroei en overheidszorg gaat in deze jaren echter gepaard met groeiende 
maatschappijkritiek120 en ideologisch getint politiek activisme, onder meer gericht op het 
openbreken van bestaande politieke en maatschappelijke structuren121. De steekwoorden 
waarmee de in die jaren bewerkstelligde maatschappelijke cultuurbreuk in de sociale 
wetenschappen wordt beschreven zijn: ontzuiling, deconfessionalisering, politisering en 
polarisering. In zijn verhelderende analyse van de politiek maatschappelijke 
veranderingsprocessen in deze periode plaatst Ernest Zahn het emancipatie- en 
democratiseringsstreven centraal. Hij laat zien dat het begrip emancipatie in deze periode van 
betekenis verandert. Het hieraan ten grondslag liggende ideeëngoed beschrijft hij als volgt: 
“Volgens de ideologie van de emancipatie zijn wij allen onderdrukt en onvrij in die zin, dat het 
keurslijf van de maatschappelijke structuren, de dwang van het technocratisch en bureaucratisch 
apparaat, en de verstrikking in het beheersingssysteem van een noodlottig produktiestelsel, ons 
verhinderen onze ware bestemming te vinden”. Emancipatie krijgt hiermee een politiek ethische, 
tevens activistische lading: “Emancipatie betekent het zich bewust worden van het inhumane, 
verderfelijke karakter van die maatschappij en het zich ontworstelen aan de “ingebouwde” 
onvrijheid, in het vooruitzicht de maatschappij hierdoor te kunnen veranderen”122. Emancipatie 
is hiermee een sociaal-ethisch gelegitimeerde opdracht geworden123.  

Het streven naar democratisering is primair gericht op een vergroting van openheid, 
openbaarheid, inspraak en medezeggenschap. Zelfbestuur in alle institutionele verbanden is 
daarbij het uitgangspunt. Daarnaast is de breed gesteunde wens tot uitbreiding en versterking van 
(preventieve) rechtsbescherming een gevolg van de toenemende betekenis van het 
overheidshandelen voor de individuele burger. 

                                                      
118 Vgl. wat de overheid betreft de volgende uitgave: H. Reinoud, G.J. Hennephof, F.J.E. Hogewind en 
J.M. van Oorschot (red.), Automatisering en overheid, Computertoepassingen in de rijksdienst, bij PTT, 
Spoorwegen, Marka-pocket, Utrecht 1966. Het beleidsdoel van de regering om via een grootschalige inzet 
van computers, de efficiency en beperking van de groei van het rijksapparaat te bevorderen krijgt met name 
aandacht in de bijdrage van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, p. 9 e.v. Opmerkelijk in deze 
uitgave is het uitgedragen vooruitgangsgeloof, mede in samenhang met een naïef efficiencystreven. 
Weliswaar wordt een onderdeel gewijd aan de sociale en psychologische aspecten van de automatisering, 
acceptatieproblemen in de relatie overheid-burger worden hierin echter in het geheel niet voorzien. 
119 Zie met betrekking tot de geschiedenis van de automatisering in Nederland: Historie van de 
automatisering in Nederland, Inventariserende studie als aanzet tot een landelijk historisch 
documentatiecentrum, uitgebracht in NGI-verband, Amsterdam 1988 en M. Looijen, Grepen uit de 
geschiedenis van de automatisering, Deventer 1992. Zie voor een breder perspectief: Hartmut Petzold, 
Moderne Rechenkünstler, Die Industrialisierung der Rechentechnik in Deutschland, München 1992. 
120 Deze kritiek betrof met name de aard en inrichting van het economisch bestel “kapitalistisch”, het 
buitenlands beleid (vredespolitiek en ontwikkelingssamenwerking), milieubehoud en -bescherming alsmede 
binnenlandse problemen als woningnood e.d. Vgl. ook de oorlog in Vietnam en de brede 
aantrekkingskracht van het communistisch model in het Oostblok, Cuba en later China en de kritiek op de 
Bondsrepubliek Duitsland (Berufsverbote) en de Verenigde Staten (oorlog in Vietnam). 
121 Vgl. de activiteiten van Provo en Dolle Mina, de rellen bij “het huwelijk” van prinses Beatrix in 1966 en 
de universitaire bezettingen in Tilburg en Amsterdam. Zie als een van de vele illustratieve uitgaven over 
deze periode: H.J.A. Hofland, M. van Leeuwen en N. Punt, Een teken aan de wand, Album van de 
Nederlandse samenleving 1963-1983, Amsterdam 1983 en de daarmede “contrasterende” uitgave: “Leden 
van de Staten-Generaal”, Nederland onder Juliana, De troonredes, met commentaar van Jan Blokker, 
Bussem 1981. Zie ook: A.C. ’t Hart, Openbaar Ministerie en rechtshandhaving, Arnhem 1994, die deze 
roerige periode beschrijft vanuit de optiek van de strafrechtshandhaving, i.h.b. de pp. 17 t/m 84. 
122 Ernest Zahn, Regenten, rebellen en reformatoren, Een visie op Nederland en de Nederlanders, 
Amsterdam 1991, p. 220. 
123 “De confessionele attitudes waren niet verdwenen, de geloofsinhouden waren anderen geworden, 
geseculariseerd”, aldus Zahn, a.w. p. 232. 
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Het in mei 1973 aantredende Kabinet-Den Uyl heeft dit in de jaren zestig ontwikkelde 
ideeëngoed, met name het emancipatie- en democratiseringsstreven, tot regeringsprogramma 
gemaakt. Het realiseren van structurele maatschappijveranderingen met als leidend beginsel: 
“spreiding van kennis, macht en inkomen” vormde de centrale doelstelling in deze 
regeringsperiode124. 

In het toenmalige denken zijn met het oog op het onderwerp van deze studie in het bijzonder de 
volgende elementen van belang. 
Allereerst de in ruime kring bestaande onvrede met en afkeer van de prestatie- en 
consumptiemaatschappij, in combinatie met een zeer kritische houding tegenover de als 
ondemocratisch en onrechtvaardig beoordeelde markteconomie, in het bijzonder de afwijzing 
van het internationaal georiënteerde deel van het bedrijfsleven. Wat voorts opvalt is een sterk 
vooruitgangsgeloof: de maakbaarheid van de samenleving via de macht van het recht als 
instrument van verandering van maatschappelijke verhoudingen. De relatie tot de overheid is 
daarmede ambivalent geworden. Het beeld van de overheid als onderdeel van de bestaande, als 
zodanig “verdachte” machtsstructuur125 gaat samen met een vertrouwen op de overheid als 
machtsfactor, instrumenteel aan het realiseren van de gewenste maatschappijhervormingen126. 
Opmerkelijk is voorts het positieve mensbeeld als uitgangspunt van de in die periode tot stand 
gebrachte subsidie- en uitkeringsregelingen. Zoals Zahn terecht constateert, was aan het einde 
van de jaren zestig een geheel van sociale voorzieningen en subsidieregelingen ontstaan zonder 
aandacht te schenken aan goede bestuurs- en controlemechanismen127. In het toen heersende 
denkklimaat bestond immers geen enkele aandacht voor de sociaal-psychologische en 
gedragseffecten van deze omvangrijke herverdelings-arrangementen op lange(re) termijn. Toen 
de veronderstellingen te optimistisch bleken, bleef onderzoek naar fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik nog lange tijd taboe128. 

3.4 Modernisering informatievoorziening overheid 
De in de jaren zestig ontstane privacykwestie werd een belangrijke katalysator voor de bestaande 
emancipatie- en democratiseringstrend129. Het door de televisieserie “De Bezetting” van dr L. de 
                                                      
124 Vgl. de illustratieve openingspassage in de troonrede van 18 september 1973: “Veel van de 
verworvenheden van de afgelopen 25 jaar is thans onderwerp van discussie en herbezinning. Onze 
voorspoed kan niet verhullen dat in onze maatschappij gevoelens van verontrusting, bedreiging en 
vervreemding toenemen. De aandacht richt zich op wat in de ontwikkeling achterbleef: het inhoud geven 
aan de gelijkwaardigheid van alle leden van de samenleving, het vergroten van de mogelijkheid om eigen 
verantwoordelijkheid te dragen en het zorgvuldig beheren van de natuur en haar hulpbronnen”. 
125 Vgl. de machtskritische dimensie van het recht op privacy. 
126 Vgl. ook de bewustwording omtrent de machtspotentie van informatievoorziening. Zie daaromtrent het 
Interimrapport van de Staatscommissie Koopmans (§4 en de samenvatting) alsmede H.P. Bull, 
Datenschutz oder Die Angst vor dem Computer, München 1984, p. 20: “Informationen haben neben dem 
Unterhaltungswert vor allem Geldwert und Machtwert” en p. 34 e.v., alsmede van dezelfde auteur: De 
fundamentele problemen van het informatierecht, Zwolle 1985, p. 1 e.v. 
127 Ernest Zahn, a.w. p. 277. Zie ook H.J. Schoo, Herdenken in deemoed, De toekomst van de Tweede 
Wereldoorlog, Elsevier van 29 april 1995, p. 27 e.v. 
128 De start van het zgn. ISMO-beleid, Misbruik en oneigenlijk gebruik op het gebied van belastingen, 
sociale zekerheid en subsidies, dateert van 1981 (TK 1981-1982, 17050, nr. 1). Tijdens de regeringsperiode 
van het kabinet-Lubbers III, de jaren 1989-1994, is het Ismo-beleid sterk uitgebreid en geïntensiveerd. 
129 Zie in dit verband het themanummer van De nieuwe stem, no. 9-10 van sept./okt. 1965 onder 
gastredactie van Annie Romein-Verschoor (pp. 513 t/m 647). Dit nummer bevat een groot aantal 
bijdragen, waaronder die van Annie Romein-Verschoor, R.F. Beerling, W.F. Wertheim, W.H. Nagel en 
A.L. Constandse, met indiscretie/privacy als verbindend motief. Hierin worden zeer uiteenlopende 
onderwerpen aan de orde gesteld, variërend van politieke en bedrijfsspionage, maatschappelijke 
bemoeizucht, nieuws- en sensatiezucht van de krant alsook pornografie. Het naschrift van Annie Romein is 
illustratief voor de bestaande huiver: “Mijn bezorgdheid (...) geldt allerminst de vrijmoedigheid (...) maar de 
snelheid van onze in elkaar grijpende technische, economische en culturele ontwikkeling” (p. 647). 
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Jong in de jaren 1960-1965 en diens publikaties in gang gezette publieke debat over de 
bezettingsjaren, met name de rol van de (geperfectioneerde) bevolkingsadministratie bij de 
wegvoering van het Joodse bevolkingsdeel130, alsmede de door literatuur gevoede angst voor de 
“machtspotentie” van het gebruik van computers131, bepaalden in belangrijke mate de 
toonzetting132. 

De onvrede spitste zich toe op de modernisering van de informatievoorziening van de 
(rijks)overheid, met name de ontwikkeling van een centrale personenadministratie133. In 1963 
kregen deze plannen nader vorm door de installatie door de minister van Binnenlandse Zaken 
van een studiecommissie inzake de herinrichting en automatisering van de 
bevolkingsboekhouding. Deze Commissie-Simons adviseerde in haar in 1967 uitgebrachte 
rapport tot de inrichting van een centrale voor automatische informatieverstrekking ten behoeve 
van de gegevensverstrekking uit de bevolkingsadministratie aan (rijks)afnemers, in combinatie 
met de invoering van een algemeen administratienummer (A-nummer). Deze geautomatiseerde 
verstrekkingsfunctie zou in potentie, door opneming van informatie uit andere bronnen, kunnen 
uitgroeien tot een centrale gegevensbank. Het in te voeren “algemeen en uniform codenummer” 
voor de overheidsadministratie zou eventueel ook voor particuliere administraties beschikbaar 
moeten zijn134. Het advies tot invoering van een administratief, niet-identificerend 
persoonsnummer is door de regering overgenomen en in 1968 in het Besluit 
bevolkingsboekhouding geïmplementeerd (Stb. 1968, 107)135. 

Had de Commissie-Simons nog oog voor andere waarden in het binnenlands bestuur dan louter 
efficiencystreven, blijkend uit de aandacht voor de positie van de gemeenten en de sociaal-
psychologische factor in de relatie overheid-burger136, deze dimensie is nog slechts beperkt terug 

                                                      
130 De serie De Bezetting werd in 1966/67 herhaald en in 1989 opnieuw bewerkt. Zie het indringende 
hoofdstuk 5, Verscherpte controle in: L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede 
Wereldoorlog, Deel 5, Den Haag 1974, p. 441 e.v. Zie voorts de betekenis van de publicatie in 1965 van 
het boek van Jaques Presser, Ondergang. Vgl. de doorwerking van het morele element in met name het 
werk van De Jong in het protest tegen de volkstelling. 
131 Zie met name: Alan F. Westin, Privacy and freedom, New York/London 1966/1970, Alan F. Westin 
and Michael A. Baker, Databanks in a Free Society, Computers, Record-keeping and Privacy, New York 
1972, Arthur R. Miller, The Assault on Privacy, Computers, Data Banks and Dossiers, Michigan Press 
1971, Michael Stone and Malcolm Warner, The Data Bank Society, London 1970. Zie voor Nederland: 
L.E. Groosman en D. Overkleeft (red.), Data base of data beest?, Deventer 1973 alsmede de aan dit 
onderwerp gewijde bijdragen van Frank Kuitenbrouwen in NRC/Handelsblad. Zie van deze auteur onder 
meer: Big brother is een bureaucraat van 10 oktober 1970, opgenomen in de Bloemlezing NRC 
Handelsblad 1970/1980, p. 5 e.v. Zie ook de eerste over dit onderwerp in Amsterdam aan de VU 
verdedigde dissertatie: Oebele van Dyk, Computer Data Banks and Human Rights, New York 1970. 
132 Zie ook J. Holvast, Privacy in Nederland, Terugblik op dertig jaar discussie, rapportage ten behoeve van 
het Rathenau Instituut (1994). 
133 Zie hieromtrent ook J.W. Sentrop, Privacy-bescherming in Nederland, Schets van een ontwikkeling, 
Deventer 1985, p. 43 e.v. en R.J.I. Dielemans, Historisch overzicht van de bevolkingsadministratie in E.R. 
Brouwer e.a., Juridische aspecten van het GBA-project, Amsterdam 1992, p. 13 e.v. 
134 Commissie automatisering inlichtingen bevolkingsregisters, Rapport van 27 april 1967, ‘s-Gravenhage 
1968. 
135 Vgl. voorts de invoering van een nieuwe regeling betreffende de bevolkingsboekhouding op 1 januari 
1968, op basis van het Besluit bevolkingsboekhouding, Stb. 1967, 442, gebaseerd op de Wet bevolkings- en 
verblijfregisters van 17 april 1887, Stb. 1967, 442. In dit nieuwe besluit werd de toegang tot en de 
verstrekking van persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters aanzienlijk beperkt, door de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken bij de installatie van de Commissie-Westerhout aangevoerd als “bewijs”, dat de 
regering diligent was op het gebied van de bescherming van de privacy. 
136 Zie de beschouwingen van deze commissie over het persoonsnummer en de eventuele invoering van 
een persoonsbewijs, rapport a.w. p. 22. Het psychologische en veiligheidsaspect zijn derhalve expliciet in de 
stellingname verwerkt: “De commissie meent dan ook duidelijk te moeten stellen, dat zij invoering van een 
A-nummer alleen aanbeveelt met de uitdrukkelijke toevoeging, dat dit een niet-onmiddellijk identificerend 
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te vinden in het in 1970 uitgebrachte rapport van de aansluitend in 1968 ingestelde Commissie 
Registratie Persoonsgegevens, de Commissie-Westerhout137. Efficiencystreven en facilitering van 
de verzorgingsstaat staan hierin centraal. Deze commissie adviseert tot de landelijke 
beschikbaarheid van het uniforme administratienummer, zowel als hulpmiddel in 
overheidsadministraties als ten behoeve van het bedrijfsleven138. Als voordelen van deze 
maatregel signaleerde de commissie: de verbeterde communicatiemogelijkheden (koppelingen) 
tussen afzonderlijke administraties alsmede de mogelijkheid van gegevenskoppelingen op 
individueel niveau ten behoeve van statistiek en planning. Een tweede onderdeel van het rapport 
behandelt de inrichting en de taken van een geautomatiseerde basisadministratie op centraal 
niveau139. Voorzover privacy-aspecten in het rapport aan de orde komen, zijn deze 
getransformeerd in beveiligingskwesties. Wat de rechtsgrondslag van de nieuwe basisregistratie 
betreft voorziet het advies in een wettelijke regeling van de instelling van de centrale 
personenadministratie, de taak en de beginselen van het beheer, terwijl de verdere uitwerking in 
een afzonderlijk AMvB zou moeten worden geregeld, aan te vullen met enkele ministeriële 
besluiten140. Het rapport vond bij toezending door de regering aan de Tweede Kamer echter 
vooralsnog geen weerklank. 

3.5 De volkstelling 
Parallel aan de voorbereiding en besluitvorming omtrent de automatisering van de 
bevolkingsadministratie en wijziging en aanpassing van de regelgeving, werd ook de periodieke 
volkstelling in dit moderniseringsproces betrokken. Het ging hierbij zowel om een herziening van 
werkwijzen en methoden van gegevensverwerking (automatisering), voor het eerst bij de 
volkstelling in 1971, als om een ingrijpende herziening van de wettelijke grondslag, resulterend in 
een nieuwe Volkstellingenwet (Stb. 1970, 323)141. 

                                                                                                                                                        
nummer behoort te zijn en dat die invoering niet gepaard moet gaan met het verplicht stellen van een door 
ieder bij zich te voeren document. Zij beoogt slechts een A-nummer, dat de bevolking wel mag, maar niet 
behoeft te kennen, dat min of meer buiten de bevolking zelve omgaat, en dat dus vooral is bedoeld als een 
intern hulpmiddel voor de administratie”, Rapport a.w. p. 23. 
137 Het technocratisch gehalte van deze studie valt temeer op in relatie tot de aandacht voor deze aspecten 
in de installatierede van de staatssecretaris en het antwoord van de commissievoorzitter. Uit deze reactie ter 
illustratie de volgende passage: “In deze snel evoluerende tijd, waarin het kunnen van de techniek tot 
ongekende hoogte stijgt, is het van eminent belang dat de overheid metterdaad de grote voordelen van die 
techniek gebruikt om een zo doelmatig mogelijke overheidsadministratie te bevorderen. (...) Bij deze 
noodzakelijke technische vooruitgang zullen de menselijke aspecten echter extra aandacht behoeven. De 
mens zal beschermd dienen te worden tegen de robot. Ook hier ligt een taak voor de overheid, die ervoor 
zal dienen te zorgen, dat de zich steeds ontwikkelende maatschappij ook leefbaar blijft. Het aspect van de 
privacy, dat u noemde, Excellentie, is daarvan een van de belangrijke aspecten. Ik kan u dan ook 
verzekeren, dat dit aspect onze bijzondere aandacht zal hebben”, Rapport Commissie Registratie 
Persoonsgegevens, ‘s-Gravenhage 1970, p. 47. 
138 Het van gemeentewege ter beschikking stellen van persoonsnummers aan het bedrijfsleven werd 
gemotiveerd met bij enkele grote bedrijven bestaande plannen om in eigen kring uniforme 
persoonsnummers te gaan gebruiken. 
139 De relatie van de voorstellen met de zich ontwikkelende verzorgingsstaat komt pregnant tot uitdrukking 
in een overgenomen citaat van de Zweedse minister betreffende de niet-calculeerbare voordelen van een 
dergelijke moderniseringsoperatie: “The need for using information and data originated by the civil 
registers for different functions in the society has increased widely during the last years. This refers 
especially to the planning functions. Extremely important are, for example medical tratment and 
hospitalisation, the welfare program for aged and disabled people, and the new education program, for all 
of which it is essential to continuously and very rapidly get pertinent data regarding democratic analyses, 
vital statistics and basic information for necesary filing purposes”, Rapport a.w. p. 37. 
140 Rapport a.w., pp. 41 en 42. 
141 Zie J.W. Sentrop, Privacy-bescherming in Nederland, Schets van een ontwikkeling, Deventer 1985, p. 48 
e.v. alsmede met betrekking tot de behandeling van het wetsontwerp Volkstellingenwet (TK 1969-1970, 
10091, nrs. 1-3): Jan Holvast, “Op weg naar een risicoloze maatschappij?”, de vrijheid van de mens in het 
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Het is in deze context, dat in de zomer van 1970 onder invloed van een steeds kritischer pers de 
publieksdiscussie over de automatiseringsplannen van de rijksoverheid, de in het voorjaar van 
1971 te houden volkstelling en de invloed van het toenemend computergebruik op de 
samenleving in alle hevigheid ontbrandde142. De scherpte en felheid van het debat was in de 
toenmalige verhoudingen ongeëvenaard. Het beoogde schokeffect bleef dan ook niet uit. De 
volkstelling van 28 februari 1971 werd daarmee tot een rechtstreekse confrontatie van 
goedwillende, echter technocratisch georiënteerde bestuurders enerzijds en kritische burgers en 
actiegroepen anderzijds, die diezelfde (paternalistische) overheid die pal stond voor de 
verwerkelijking van de verzorgingsstaat, als fundamentele vrijheidsbedreiging duidden (Big 
Brother) en voorts hun rechtstreeks aandeel in de publieke besluitvorming opeisten 
(basisdemocratie). Het parlement speelde in deze “cultuurclash” geen rol van betekenis, had zich 
immers min of meer vereenzelvigd met de regeringsplannen en was daardoor “mede-
aangeklaagde” geworden. 

Vanwege de sterk beklemtoonde machtspotentie van gegevensverzameling (informatie is macht), 
kon het verzet tegen de volkstelling tevens als bedding dienen voor uiteenlopende vormen van 
maatschappelijke onvrede en protest, zowel betreffende de inkleuring van het economisch bestel, 
de prestatie- en consumptiementaliteit, de bestuurscultuur, het Nederlandse Navo-lidmaatschap, 
systeemkritiek alsmede de in gang zijnde processen van automatisering en bureaucratisering 
(technologie-angst)143. 

Toegespitst op de volkstelling zelf betroffen de bezwaren met name de vorm en methode van 
gegevensverzameling, de (gebrekkige) anonimisering van de aldus verkregen persoonsinformatie 
en de risico’s van computergebruik, mede in verband met de voorstellen van de Commissie-
Westerhout. Veel aandacht was er derhalve voor (potentiële) koppelingen, resulterend in 
persoons- en groeps(minderheids)profielen. De toonzetting van het protest werd echter vooral 
bepaald door het gebruik van schrille teksten en beelden, ontleend aan Nazi-ideologie en 
bezettingsjaren144. Een op grote schaal verspreide affiche, oproepend tot weigering van 
medewerking aan de volkstelling, kreeg het volgende, suggestieve citaat uit het werk van Lucebert 
mee: “voor dat je ‘t weet is ‘t weer zo ver, dan draagt de een een zweep, een ander een 
jodenster”145, terwijl opiniërende artikelen in dag- en weekbladen werden voorzien van 
suggestieve koppen, zoals in Vrij Nederland: “De Nederlandse neuzen worden geteld”146 en “Het 

                                                                                                                                                        
informatie-tijdperk, Schoonhoven 1986, p. 149 e.v. Een bijzonderheid van de volkstelling van 1971 was het 
telboekje, een verzameling ponskaarten ter vervanging van de voorheen gebruikelijke vragenformulieren. 
Zie voor een afbeelding van deze ponskaarten: Günter C. Vieten, Holland-ein Land läßt sich nicht zählen 
in Jürgen Taeger (hrsg.), Die Volkszählung, Reinbek bei Hamburg, april 1983. 
142 In het licht van het voorgaande is de constatering van Kuitenbrouwer: “Achteraf moet worden 
vastgesteld dat Nederland zijn informationele onschuld verloor op zondag 28 februari 1971 (...)”, enigszins 
bijgekleurd. Zie F. Kuitenbrouwer, Privacy en persoonsregistratie: een overzicht in: F. Kuitenbrouwer, 
D.W.F. Verkade en R.J.M. van der Horst, Drieluik privacybescherming, Deventer 1984, p. 3 e.v. Zie voorts 
van dezelfde auteur: Het recht om met rust gelaten te worden, Over Privacy, Amsterdam 1991, p. 65 e.v. 
143 In een uitgave van het Comité Rechtshulp Weigeraars (Coördinatie: Sjaloom, Odijk) van 1971 worden 
de motieven om medewerking aan de volkstelling te weigeren in een 14-tal punten samengevat. De 
volgende stellingen zijn illustratief: “Wij zijn en blijven tegen deze volkstelling omdat (...) 7. de 
vercomputering van onze samenleving zich geluidloos voltrekt en zonder dat tegenover deze nieuwe 
regeermacht nieuwe kontrole-rechten worden geformuleerd. (...) 10. de vragen al te eenzijdig zijn afgestemd 
op voortzetting van de huidige overspannen materiële welvaartsekonomie. (...) 14. wij langzamerhand 
afglijden naar een almachtige burokratische autoriteit die in bondgenootschap met de ekonomische 
machten de laatste resten vrijheid, fantasie, humaniteit bedreigt.” 
144 Zie ook de activiteiten van het Comité Waakzaamheid Volkstelling, beschreven in Holvast, a.w. p. 152 
e.v. 
145 Opgenomen in H.J.A. Hofland, Marius van Leeuwen en Nel Punt, Een teken aan de wand, Album van 
de Nederlandse samenleving 1963-1983, Amsterdam 1983, p. 144. 
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systeem van Westerbork en de volkstelling van 1971”147. Uiteindelijk weigerde 6% van de 
bevolking zijn medewerking aan de volkstelling en gold deze als mislukt. 

De mislukking van de volkstelling van 1971 heeft grote gevolgen gehad. Niet alleen is daardoor 
de volkstelling als methode van gegevensverzameling ten behoeve van statistiek en planning in 
diskrediet geraakt en uiteindelijk afgeschaft148, de gebeurtenissen hebben tevens tot gevolg gehad, 
dat inrichting en gebruik van een centrale gegevensregistratie in ons land tot op heden is 
getaboeïseerd149. 

Daar waar de mislukking van de volkstelling en de latere afschaffing ervan door privacy-activisten 
steeds als een groot succes is uitgedragen, bleek de werkelijkheid een andere. De privacy-paradox 
is, dat waar de volkstelling om privacy-redenen werd afgeschaft, alternatieve gegevensbronnen 
moesten worden aangeboord, die onder omstandigheden een grotere privacy-inbreuk kunnen 
opleveren150. Sindsdien wordt beleidsinformatie in de overheidssector en daarbuiten immers in 
toenemende mate gegenereerd op basis van uitvoeringsadministraties. Dit “meeliften” voor 
onderzoeksdoeleinden blijft niet beperkt tot een secundair gebruik van reeds eerder voor een 
specifiek doel vastgelegde gegevens. In toenemende mate is de behoefte aan beleidsinformatie ten 
behoeve van beleidsontwikkeling en “monitoring” van beleidseffecten, via verruimde 
informatieverplichtingen de inhoud van de uitvoeringsadministraties gaan bepalen. De hieraan 
verbonden privacy-risico’s zijn op de keper beschouwd waarschijnlijk groter dan die verbonden 
aan een periodieke, onder strikte voorwaarden te houden totaaltelling151. 

                                                                                                                                                        
146 Martin van Amerongen in VN van 17 oktober 1970. Zie onder meer de volgende passage: “Kostelijk 
materiaal in handen van een kwaadwillende, minder liberale overheid als de huidige. Levensgevaarlijk 
materiaal, gezien onze recente ervaringen met de – dank zij het goed geoliede mechaniek van onze 
bevolkingsadministratie foutloos uitgevoerde -arbeidsinzet en de vakbekwamen oplossing van het joodse 
vraagstuk”. Zie ook van deze redacteur het verslag van een openbaar debat over de komende volkstelling 
in Vrij Nederland van 7 november 1970. 
147 Lau Mazirel in VN van 20 februari 1971. Zie de volgende passages: “Nu zijn we in 1971. En, lezer, 
vergelijk nu de vragen van de a.s. volkstelling, met wat de nazi-planologen in ‘37 met het oog op efficiënte 
tewerkstelling (Arbeitseinsatz) en het afschaffen van niet genoeg rendement opleverende mensen, vroegen. 
(...) Iedereen, die nu zijn persoonlijke gegevens aan de zogenaamde volkstelling prijsgeeft, loopt de kans dat 
hij en zijn kinderen door aanhaken en door bijwerken van de mutaties, met deze uitvoerigheid geregistreerd 
komt te staan. Het enige wat u daartegen kunt doen, is nu uw persoonlijke gegevens vòòr u te houden, 
want daaruit moet het stamregister, de kern van de registratie door de NATO-planologen worden 
opgebouwd.” 
148 De volkstelling is in twee etappen afgeschaft. Zie de Wet van 30 september 1981, houdende 
voorzieningen inzake het niet houden van een algemene volkstelling in de jaren 1980 en 1981, Stb. 1981, 
634 en de Wet van 29 mei 1991, houdende intrekking van de Volkstellingenwet, Stb. 1991, 384. Hiermede 
is Nederland het enige Europese land dat onder invloed van maatschappelijke protesten het gebruik van 
een volkstelling als methode van statistische informatievoorziening (totaaltelling) heeft beëindigd. 
149 De Nederlandse gemeenten hebben deze psychologische factor bij monde van de VNG ter versterking 
van de eigen positie uitstekend weten te benutten in de verdere discussie over de inrichting van de 
bevolkingsboekhouding, uitmondend in de GBA, de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 
Vgl. echter de beleidsvoornemens in de derde Beleidsnota informatisering openbare sector Terug naar de 
toekomst van 6 juni 1995, TK. 1994-1995, 20644, nrs. 22-23. 
150 Zie omtrent de problematiek van de alternatieve gegevensbronnen de Nota inzake compensatie 
volkstelling van het CBS, toegezonden bij brief van 6 juli 1981 aan de Tweede Kamer (TK 1981, 16455, nr. 
7) en voorts de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel intrekking Volkstellingenwet (TK 1989-1990, 
21380, nr. 3) alsmede de overige parlementaire stukken en de mondelinge behandeling van dit wetsvoorstel 
in Tweede en Eerste Kamer. Vgl. in dit verband de internationale verplichtingen, met name de EG-
richtlijnen inzake de synchronisatie van algemene volkstellingen. 
151 Dit privacy-probleem doen zich ook op andere terreinen voor. Vgl. de personeelsregistratiesystemen. 
De verplichting tot registratie van specifieke gegevens in particuliere registraties ten behoeve van de 
uitvoering van belasting- en sociale zekerheidswetgeving heeft tot gevolg, dat deze niet strikt doelgebonden 
(soms gevoelige) gegevens hiermede tevens een grotere verspreiding krijgen. 
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3.6 Een nieuwe aanpak 
Bezien in het perspectief van de rechtsontwikkeling op langere termijn, vormt de commotie rond 
de volkstelling niet meer dan een tussensprint, zij het een van grote betekenis152. Het kritische 
publieke debat werd vervolgd, (opnieuw) geconcentreerd op het eigenlijke thema: de 
ontwikkeling van een geautomatiseerde centrale persoonsregistratie overeenkomstig de door de 
regering overgenomen voorstellen van de Commissie-Westerhout. Een artikelenreeks van A.J. 
Heerma van Voss en Bert Vuijsje in 1971, later voortgezet in 1973153 en 1974, in de Haagse Post 
was hiervoor van grote betekenis154. Ook nu werden suggestieve koppen niet geschuwd; de 
toonzetting was echter aanmerkelijk verzakelijkt. De machteloosheid van de burger tegenover 
overheid en bedrijfsleven die steeds meer informatie steeds efficiënter gingen opslaan, met als 
gevolg een feitelijke doorbreking van het traditionele – op administratieve inefficiëncy gebaseerde 
– “machtsevenwicht” (Big Brother-maatschappij), stond hierin centraal. Echter ook het 
functioneren van de parlementaire democratie (controletaak parlement), het gebrek aan 
openbaarheid en de rol van actiegroepen in de politieke besluitvorming vormden belangrijke 
elementen in dit publieke debat, evenals de decentralisatie-component in het openbaar bestuur155, 
met name de taakverdeling tussen rijk en gemeenten156. De noodzaak van een adequate 
                                                      
152 Vgl. de volgende passage in de Haagse Post van 24 februari 1971: “Rond het kamerdebat over de 
“volkstellingspsychose” is de automatiseringscoterie de schrik enigszins om het hart geslagen – “Met die 
databank kunnen we nu voorlopig wel inpakken”, liet een hoge functionaris van Binnenlandse Zaken zich 
ontvallen tijdens de interpellaties in de wandelgangen. Het oorspronkelijke scenario (het wetsontwerpje 
vóór de verkiezingen indienen en zonder veel opschudding door de Kamer persen, en terzelfder tijd het 
persoonsnummer liefst als hamerstuk laten passeren) is nu doorkruist door de zekerheid dat massale, 
althans luidruchtige tegenstand bij de bevolking niet meer te vermijden is.” 
153 Het publieke debat kreeg een nieuwe impuls doordat een ambtenaar van Binnenlandse Zaken om 
principiële redenen in 1973 het voorontwerp van Wet op de Centrale Personenadministratie naar de 
Haagse Post liet uitlekken. Zie Haagse Post van 17 februari 1973 pp. 6 en 7. Betrokkene motiveerde mij 
zijn handelwijze met een verwijzing naar de functie van de bevolkingsboekhouding in de bezettingsjaren 
(bezettingsmotief). 
154 Zie de bijdragen in de HP van 24 februari 1971 (We worden weerloos naar de databank geleid); 3 maart 
1971 (De databank holt voor de wetgever uit); 10 maart 1971 (De staatssecretaris sust en de databank 
groeit); 16 juni 1971 (Een onverwachte opstand tegen Beernink’s onwettige troetelkind); 30 juni 1971 
(Neerlands databank staat al in de steigers); 22 september 1971 (Staatssecretaris Van Stuijvenberg over zijn 
databank “Een echte beleidswijziging zou ik het niet willen noemen”) en 27 oktober 1971 (De databank in 
de Kamer, Machteloos ritueel). De reeks is in 1973 en 1974 voortgezet met een aantal artikelen van Bert 
Vuijsje. Zie de bijdragen van 17 februari 1973 (Binnenlandse Zaken doet niets tegen de gevaren van de 
databank); 30 april 1974 (De martelgang van een automatiseerder) en 27 april 1974 (Staatssecretaris Polak 
over de databank: “Emotionele bezwaren, als bestuurder kan ik daar niks mee beginnen”). Als tijdsbeeld is 
deze artikelenserie van blijvend belang. 
155 De parallel met de Verenigde Staten is opmerkelijk. Ook daar diende de privacy-discussie mede als arena 
voor botsende aanspraken van bestuurlijke instituties (bestuurslagen en bestuursorganen) als gevolg van 
door de computer (potentieel) veroorzaakte verschuivingen in het traditionele machtsevenwicht. Vgl. de 
“triggerfunctie” in het Amerikaanse debat: de in 1966 gepubliceerde plannen tot de inrichting van een 
Federal Data Center, bedoeld als efficiencyverbetering van de informatievoorziening van de federale 
regering. Het debat werd daarmede geconcentreerd op de gevolgen voor de federale structuur van het land 
en voorts op de blijvende werking van de bestaande checks and balances tussen de verschillende organen 
op federaal niveau, met name tussen regering en het Congres (trias politica). Zie voor een beschrijving van 
het debat: Oebele van Dyk, Computer Data Banks and Human Rights, New York 1970, p. 13 e.v. 
156 Zie voor het verzet tegen de rijksautomatiseringsplannen van de gemeenten onder meer de Haagse Post 
van 16 juni 1971, p. 6 e.v. Het is een publiek geheim, dat de beslissing van de minister van Binnenlandse 
Zaken om in het vervolg geen machtiging meer te geven met het oog op uitbesteding van de verwerking 
van bevolkingsgegevens aan particuliere bewerkers, niet alleen aan de zorg voor de individuele privacy is 
ontsproten, maar mede was bedoeld als een bewuste rem op de ontwikkeling van regionale gemeentelijke 
automatiseringscentra. In die zin heeft het privacy-argument in het bestuurlijke circuit steeds een 
belangrijke instrumentele functie vervuld. Zie met betrekking tot de uit deze min of meer abrupte 
beleidswijziging voortvloeiende schadeplichtigheid van de rijksoverheid het DOA-KB van 11 januari 1973, 
no. 22, NJ/AB 1974, 173. Zie hieromtrent ook Sentrop, a.w. p. 44 e.v. 
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informatievoorziening ten dienste van het – in die periode opnieuw sterk uitdijende – 
takenpakket van de overheid kreeg daarentegen beduidend minder aandacht. Het is vooral de 
toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Polak geweest, die onder het kabinet-Den 
Uyl het overheidsdilemma over het voetlicht wist te brengen157 

Het is in deze jaren, dat de lijnen voor privacybescherming zijn uitgezet in de vorm van een 
driesporen-aanpak, die de verdere rechtsontwikkeling is blijven bepalen. 
Als eerste spoor geldt de beslissing tot voorbereiding van een algemene privacywet, geldend voor 
zowel overheid als bedrijfsleven. Hierin zou de rechtspositie van de geregistreerde en het toezicht 
op geautomatiseerde gegevensbestanden geregeld gaan worden158. Het besluit hiertoe is medio 
1970 in de ministerraad genomen. De werkzaamheden aan de nieuwe wet werden publiek 
gemaakt bij de officiële ingebruikneming van het Rijkscomputercentrum op 10 maart 1971159 en 
voorts als beleidsvoornemen opgenomen in de begroting 1972 van Binnenlandse Zaken160. In de 
toenmalige opvattingen werd met deze wet van regeringszijde vooral een oplossing van de 
ontstane vertrouwenscrisis beoogd, in het bijzonder bedoeld om de impasse in de CPA-
ontwikkeling te doorbreken161. Daarbuiten werd evenzeer een instrumentele functie aan deze wet 
toegedacht, met name de beheersing van de opkomst van geautomatiseerde databanken 
(controle)162, het voorkomen van koppelingen tussen afzonderlijke administraties en daarmede 
van persoons- en groepsprofilering (anti-koppelingswet), terwijl het individuele 
zelfbeschikkingsrecht van de geregistreerde (Westin) via diens rechtspositie zou moeten worden 
gepositiveerd. 

Zou de nieuwe wet aanvankelijk een co-produktie zijn van de ministeries van Binnenlandse 
Zaken, Economische Zaken en Justitie, in het najaar van 1971 werd besloten de 
regelingsproblematiek ter bestudering op te dragen aan een breed samengestelde 
Staatscommissie. Deze Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties, afgekort: de Staatscommissie-Koopmans, werd ingesteld bij besluit van 21 

                                                      
157 Illustratief zijn de volgende, uit zijn mond opgetekende citaten uit een interview in de Haagse Post van 
27 april 1974: “Een probleem als dit kun je alleen maar aan, als je het heel nuchter benadert, niet 
emotioneel, niet met het gevoel van: alle computers stukslaan, want dat lukt toch niet meer. Je moet heel 
nuchter bekijken, waar moet ik nou ingrijpen? waar liggen precies de gevaren? Dat is een heel werk en dat 
wordt wel eens een beetje te eenvoudig gezien. Ik voel die emotionele bezwaren wel mee, maar als 
bestuurder kan ik daar niks mee beginnen. (...) waarom ben ik zo’n voorstander van automatisering? Omdat 
ik geloof dat je met automatisering een beter bestuur kunt krijgen. Die kant van de zaak heeft nog veel te 
weinig aandacht gehad.” 
158 Was het bij de overheid de CPA-ontwikkeling die onrust wekte, in het bedrijfsleven was met name het 
sinds 1966 in Tiel gevestigde Bureau Krediet Registratie (BKR) een bron van groeiende maatschappelijke 
weerstand. 
159 Zie Haagse Post van 10 maart 1971, p. 20 e.v. 
160 TK 1971-1972, 11500, hoofdstuk VII, nr. 2, p. 9: “Het vraagstuk van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in verband met het registreren van persoonsgegevens moet op zo kort mogelijke 
termijn nader bestudeerd worden. De onderwerpen die daarbij met name aan de orde moeten komen zijn 
de opslag, verwerking en verspreiding van gegevens met behulp van moderne methoden van verwerking 
(w.o. mechanisering en automatisering). Zo spoedig mogelijk zullen wettelijke maatregelen op dit terrein 
worden voorbereid.” 
161 Zie voorts de lang aangehouden opvatting, dat het door middel van gerichte publieksvoorlichting en het 
treffen van adequate maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer na verloop van enige tijd 
alsnog mogelijk zou zijn om de reeks volkstellingen voort te zetten. Zie hieromtrent de kamerstukken 
betreffende de wetsontwerpen Wijziging van de volkstellingenwet (TK 1978-1979, 15725, nrs. 1-5) en 
Voorzieningen inzake het niet houden van een algemene volkstelling in de jaren 1980 en 1981 (TK 1980-
1981, 16455). 
162 Zie ook de bijdrage van Zoutendijk aan de discussie: “Waar ik steeds de nadruk op leg is dat er vòòr je 
de eerste stap neemt behoorlijke regels moeten zijn, dat er een aantal grondrechten vast moet liggen wat 
betreft de privacy, dat de toegankelijkheid van de informatie geregeld en gecontroleerd moet zijn”, Haagse 
Post van 3 maart 1971. 
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februari 1972 (Stcrt. 1972, 43) en door de minister van Justitie geïnstalleerd op 16 maart van dat 
jaar163. Had Binnenlandse Zaken in de voorafgaande periode het voortouw genomen, met de 
instelling van de Staatscommissie werd de nieuwe privacy-wet de primaire verantwoordelijkheid 
van de minister van Justitie. 

Het tweede spoor betrof de wettelijke grondslag van de automatisering van de 
bevolkingsboekhouding, met name de inrichting van de centrale persoonsadministratie. Was het 
aanvankelijk de bedoeling de CPA in te voeren op basis van een raamwetje met een nadere 
uitvoeringsregeling bij AMvB, onder invloed van de kritiek werd hiervan teruggekomen. De wet 
op de Centrale Personenadministratie zou tevens een zelfstandige privacy-paragraaf gaan 
bevatten164. Daarbij werd ervan uitgegaan, dat de algemene privacywet en de CPA-wet 
gezamenlijk door het parlement zouden worden behandeld op basis van een politieke koppeling 
tussen beide regelingen. Het is echter anders gelopen165. De uitgezette lijn is evenwel wat de 
bevolkingsadministratie betreft vastgehouden, resulterend in een zelfstandig informatie- en 
privacy-regime in de uiteindelijke Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 

Het derde spoor betrof de uitbreiding van grondrechtsbescherming. 
De wenselijkheid hiertoe kwam reeds in een vroeg stadium aan de orde, met name in de adviezen 
van de Staatscommissie-Cals/Donner uit de jaren 1969 en 1971166. Voorgesteld werd om de 
verschillende componenten in de waarborg tegen een inbreuk van overheidswege op de 
persoonlijke levenssfeer, t.w. het huisrecht, het briefgeheim en het (nieuwe) telefoon- en 
telegraafgeheim, in één artikel samen te brengen (art. 12)167. Daarnaast werd voorgesteld deze 
specifieke grondrechten bij de grondwetsherziening aan te vullen met een algemeen geformuleerd 
sociaal grondrecht (art. 84) met de volgende tekst: “De wet stelt regels ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer”. Uit de toelichting blijkt, dat de Staatscommissie zich hierbij in het 
                                                      
163 De Staatscommissie was breed samengesteld, zij het dat het wetenschappelijke en ambtelijke element 
(sterk) overheerste en de inbreng vanuit het bedrijfsleven beperkt was. Voorzitter was prof.mr T. 
Koopmans, destijds hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. Uit de installatierede van de 
minister van Justitie blijkt, dat de regering het wetsontwerp voor een algemene privacy-regeling nog in de 
lopende kabinetsperiode bij de Tweede Kamer wilde indienen. Vandaar het verzoek aan de 
Staatscommissie om uiterlijk binnen een termijn van anderhalf tot twee jaar met een advies te komen. 
164 Zie de betreffende passage in de begroting 1972 van Binnenlandse Zaken (TK 1971-1972, 11500, hfdst. 
VII, nr. 2, pp. 20/21): “Over de door de Commissie Registratie Persoonsgegevens gedane aanbevelingen 
inzake een centrale basisregistratie voor personen met behulp van computers heeft het vorige kabinet 
besloten, dat een dergelijke administratie wenselijk is, met dien verstande dat de instelling ervan bij 
wettelijke maatregel dient te geschieden. In verband daarmede is thans in voorbereiding het wetsontwerp 
op een Centrale Personenadministratie, waarin tevens regels zullen worden opgenomen ter bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer van degenen, die in de hierbedoelde administratie worden geregistreerd. De 
studies naar de technische mogelijkheden van dit project worden voortgezet. In de begroting is ermede 
rekening gehouden, dat met de realisatie in 1972 een aanvang kan worden gemaakt, als het nog in te dienen 
ontwerp van wet op de C.P.A. tot wet wordt verheven.” 
165 De modernisering van de bevolkingsboekhouding bleef te maken houden met twee spanningshaarden: 
de verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het binnenlands bestuur, met name de positie van de 
gemeenten in de bestuurlijke informatievoorziening, alsmede de individuele privacy van de burger, de 
afbakening tussen overheidsinvloed en individuele zeggenschap. Zie nog het wetsvoorstel Wet op de 
Centrale personenadministratie, TK 1981-1982, 17298, nrs. 1-3. Was de snelle informatie-technologische 
ontwikkeling aanvankelijk een complicerende factor, in een latere fase bleek hierin ook de oplossing 
voorhanden in de vorm van de uiteindelijke gemeentelijke basisadministratie, een systeem van centraal 
gecoördineerde, echter decentrale informatievoorziening. Zie voor de verschillende stappen op het traject 
naar de uiteindelijke Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens: R.J.I. Dielemans, Historisch 
overzicht van de bevolkingsadministratie, in de uitgave Juridische aspecten van het GBA-project van de 
Nederlandse Vereniging voor Informatica en Recht, Amsterdam 1992, p. 13 e.v. 
166 Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ingesteld bij KB van 26 augustus 1967, 
nr. 1. 
167 Tweede rapport van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ‘s-Gravenhage 
1969, p. 82 t/m 84. 
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bijzonder liet leiden door de zorg voor de gevolgen voor de privacy van maatschappelijke en 
technische ontwikkelingen168. In latere regeringsvoorstellen werd deze algemene 
regelingsverplichting nader geconcretiseerd tot een regeling van de rechtspositie van de 
geregistreerde. In 1976 werd in het kader van de algehele grondwetsherziening een combinatie 
van klassieke grondrechten en regelingsverplichtingen voorgesteld, die in de artt. 10 t/m 13 een 
plaats in de grondwet van 1983 heeft gevonden169. De opneming van een algemene (klassieke) 
grondrechtsgarantie inzake de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in art. 10, eerste lid, 
met name het vereiste van een formeel-wettelijke beperkingsgrondslag, heeft in relatie tot de 
voorstellen van de Staatscommissie een belangrijk element toegevoegd aan de grondrechtelijke 
privacybescherming. Zoals in deze studie nader zal worden uitgewerkt, heeft (onder meer) deze 
grondrechtsgarantie ertoe bijgedragen dat, op basis van de hieraan in de rechtspraak gegeven 
doorwerking in rechtsverhoudingen via open (privaatrechtelijke) normen in de rechtspraak een 
complex van min of meer samenhangende privacy-rechten is ontwikkeld170. Dit geheel van 
jurisprudentiële privacy-normen loopt niet steeds synchroon met de geldende regelgeving, is 
derhalve als normcomplex met zelfstandige betekenis te kwalificeren171. 

3.7 Tussenconclusie 
Opmerkelijk in het voorgaande is de specifiek nationale inkleuring van het privacy-debat, 
samenhangend met de katalysatorfunctie ervan in het hiervoor op hoofdpunten aangegeven 
maatschappelijke moderniserings-en democratiseringsproces van die jaren172. De principiële inzet 
ervan was primair een herijking in (machts- en) invloedssfeer tussen overheid en burger in het 
perspectief van de verzorgingsstaat, in het bijzonder toegesneden op (het behoud van) de 
individuele persoonlijke vrijheid. Op de keper beschouwd ging het derhalve om een discussie 
over lusten en lasten. Wel de verzorgingsstaat in de vorm van – liefst nog uit te breiden – 
collectieve zorg-arrangementen, echter niet de daaraan verbonden lasten: de invloed op de 
persoonlijke handelingsautonomie van een daarmee gepaard gaande uitbreiding van de 
overheidsbureaucratie. Fundamentele kritiek op de aard en werking van het economisch bestel 
was echter evenzeer bepalend voor de activistische insteek van het debat. Collectieve noties in de 
                                                      
168 Het betreffende onderdeel luidt als volgt: “Huidige maatschappelijke structuren brengen een hoge mate 
van menselijke interactie met zich; doordat van technische media gebruik wordt gemaakt, vallen daarbij 
natuurlijke afstanden goeddeels weg.(...) Het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
vindt door deze bepaling erkenning als te behoren tot de grondslagen van de rechtsorde”. Zie Eindrapport 
van de Staatscommissie van advies inzake de Grondwet en de Kieswet, ‘s-Gravenhage 1971, pp. 236 t/m 
239. De voorgestelde regelingsopdracht aan de wetgever was vooral ook bedoeld om de wetgever te 
verplichten om via dwingende regelgeving doorwerking van de bescherming van de individuele privacy in 
particuliere rechtsverhoudingen te geven. 
169 Zie voor de ontwikkelingsgeschiedenis: G. Overkleeft-Verburg, Jeukensbundel a.w. p. 221 e.v. Hoe de 
(rechts)opvattingen terzake evolueerden blijkt bij een vergelijking van de verschillende drukken van Van 
der Pot/Donner, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht sinds 1970. Is de behandeling van de 
grondrechtelijke bescherming in de 9e druk van 1972 nog beperkt tot het huisrecht en het briefgeheim als 
onderdelen van het recht op vrijheid, in de 10e druk van 1977 integreerde Donner de behandeling van deze 
rechten onder de noemer: vrijheid binnen de eigen levenssfeer. In die verruimde context komt ook de 
nieuwe problematiek in verband met de geautomatiseerde gegevensverzameling aan de orde. In de 11e en 
laatste door Donner bewerkte druk van 1983 is het behandelingskader voluit de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer geworden, als onderdeel van het recht op persoonlijke vrijheid. Opmerkelijk is dat 
in deze jaren, in reactie op de gebleken fundamentele maatschappelijke vraagstukken, Donners behandeling 
van deze rechten uitdijt en de toon steeds persoonlijker wordt. 
170 Het tweede en derde lid van art. 10 Grw. zijn van kracht geworden op het tijdstip van inwerkingtreding 
van de herziene grondwet op 17 februari 1983. De gelding van art. 10, eerste lid, Grw. is uitgesteld tot 17 
februari 1988, zij het met enkele uitzonderingen. 
171 Zie ook D.W.F. Verkade, De ontwikkeling van bescherming van persoonsgegevens in de rechtspraak in 
J.M.A. Berkvens en J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 79 e.v. 
172 Het privacy-debat heeft in die jaren een sleutelfunctie vervuld in de toenmalige cultuuromslag naar wat 
later wel de soft of permissive society is genoemd. Zie ook Schoo, a.w. p. 29. 
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vorm van tijdens de bezetting opgedane ervaringen, doorgetrokken naar heden en toekomst op 
basis van Amerikaanse literatuur173 en versterkt door bestuurlijke meningsverschillen, zorgden 
voor een zodanige sensibilisering van de publieke opinie, dat een terugtred van de overheid 
onvermijdelijk was en een bezinningsperiode moest worden ingelast. De studieopdracht aan de 
Staatscommissie-Koopmans is in deze context te zien als de start van een nieuwe fase in de 
rechtsontwikkeling. 

De eenzijdige oriëntatie op de Amerikaanse literatuur, geconcentreerd op de invloed van 
computergebruik op de individuele vrijheid, had voorts een zekere eenzijdigheid in de publieke 
meningsvorming tot gevolg. Oriëntaties op andere sociale implicaties van toenemend 
computergebruik bleven veelal achterwege174. Omdat de aandacht was geconcentreerd op de 
bedreigingen, bleven de kansen, of zelfs de noodzaak om nieuwe technologieën te adapteren, 
onderbelicht175. 

Echter, nog een andere consequentie van deze specifieke inkleuring van het publiek debat moet 
worden genoemd. De combinatie van enerzijds het toen nog sterke geloof in de effectieve 
ordenings- en beschermingsfunctie van de wet (maakbaarheid van de samenleving) en anderzijds 
de primaire oriëntatie op een ander rechtssysteem had tot gevolg, dat de beoogde wet al op 
voorhand een status aparte kreeg, immers een zelfstandige informatie-ordening impliceerde, los 
van de overige aan het (flexibele) positieve recht te ontlenen waarborgen. Daarmee is de kiem 
gelegd voor later blijkende belemmeringen betreffende een harmonische integratie van deze 
wettelijke privacy-normen in het nationale rechtssysteem. 

Echter, nog een andere consequentie van deze specifieke inkleuring van het publiek debat moet 
worden genoemd. De combinatie van enerzijds het toen nog sterke geloof in de effectieve 
ordenings- en beschermingsfunctie van de wet (maakbaarheid van de samenleving) en anderzijds 
de primaire oriëntatie op een ander rechtssysteem had tot gevolg, dat de beoogde wet al op 
voorhand een status aparte kreeg, immers een zelfstandige informatie-ordening impliceerde, los 
van de overige aan het (flexibele) positieve recht te ontlenen waarborgen. Daarmee is de kiem 
gelegd voor later blijkende belemmeringen betreffende een harmonische integratie van deze 
wettelijke privacy-normen in het nationale rechtssysteem. 

                                                      
173 Het gebruik van Amerikaanse (rechts)literatuur was selectief en niet zozeer gericht op begripsvorming 
alswel primair instrumenteel. Vgl. het gebruik van – uit hun context gelichte – “sweeping statements” van 
Warren en Brandeis, Cooley (the right to be let alone, Th.M. Cooley, A treatise on the law of torts, 1888) 
en Westin als legitimatie van het vooropgestelde recht op privacy. Zie voor de ontwikkeling van de 
Amerikaanse rechts- en begripsvorming: David M. O’Brien, Privacy, Law and Public Policy, New York 
1979 en voor een recentere studie van het positieve recht: Warren Freedman, The Right of Privacy in the 
Computer Age, New York 1987. Daarnaast werd in de discussie slechts teruggegrepen op de groep 
kritische auteurs, in de Verenigde Staten aangeduid met de term “privacy-alarmists”, die: “brought 
attention to new political surveillance potentials, unwarranted data trails, abuse of credit information, 
undue census problems and expected widespread networks of public and privacte record systems”, aldus 
het rapport Privacy and Protection of Personal Information in Europe, a staff report of the Committee on 
Government Operations United States Senate, Washington 1975, p. 12. 
174 Vgl. het in de hiervoor genoemde studie van de Amerikaanse Senaat gemaakte onderscheid tussen de 
Amerikaanse en de Europese privacy-discussie: “Thus European concerns about computers and 
automation are more general. These concerns are basically three: preservation of national cultures, 
maintenance of traditional social values, and restraint on political, religious and private surveillance by 
national governments. By contrast, American concern is more closely related to concentration of 
government power, undue surveillance of certain groups of citizens and a general shrinking of freedom for 
everyone”, Staff Report, a.w. p. 12. 
175 Deze discussie kwam eerst later op gang. Zie hieromtrent: het regeringsrapport Technologische 
innovatie van 23 oktober 1979, TK 1979-1980, 15855, nrs. 1-2, het rapport van de adviesgroep Rathenau, 
Maatschappelijke gevolgen van de Micro-elektronica, ‘s-Gravenhage 1980 en het WRR-rapport Plaats en 
toekomst van de Nederlandse industrie, ‘s-Gravenhage 1980. 
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3.8 De adviezen van de Staatscommissie 
De werkzaamheden van de Staatscommissie-Koopmans, resulterend in een Interimrapport in 
1974 en een Eindrapport in 1976176, vormden de voortzetting van eerder getrokken lijnen en 
uitgangspunten177. Dat er specifieke privacywetgeving zou moeten komen, stond reeds vast. De 
Staatscommissie motiveerde de noodzaak aansluitend, met een verwijzing naar het gegroeide 
besef, dat een ongecontroleerde toepassing van de moderne informatietechnologie een ernstige 
bedreiging zou inhouden voor het persoonlijk leven en de persoonlijke vrijheid. Weliswaar was 
(nog) niet gebleken van aperte misstanden, een op hun beloop laten van de ontwikkelingen werd 
door de Staatscommissie echter niet verantwoord geacht. Wetgeving werd bovendien 
noodzakelijk gevonden, om tegemoet te komen aan de bestaande maatschappelijke onvrede, 
voortvloeiend uit onzekerheid en ondoorzichtigheid omtrent de bestaande en toekomstige 
informatiepraktijk178. 

De conclusie van de Staatscommissie werd derhalve niet onderbouwd met een behoorlijke 
analyse van de aan het toenmalige positieve recht te ontlenen rechtsbeschermingselementen179, 
gespitst als men was op de noodzaak van een bijzondere wet waarin de privacy-problematiek in 
verband met geautomatiseerde gegevensverwerking180 zelfstandig geregeld zou moeten worden. 
Dat de Staatscommissie aldus in overeenstemming met de bestaande opvattingen concludeerde, 
is hiervoor reeds aangegeven181. De wijze waarop de noodzaak van bijzondere wetgeving 
juridisch werd gemotiveerd, met name door deze te baseren op het vrijwel ontbreken van 
(potentiële) rechtsbescherming, is in de latere wetgeving niet zonder gevolgen gebleven. Door het 
negeren van – in aanleg aanwezige – beschermingsregimes, met name van de professionele 
geheimhoudingsplichten, is de aansluitingsproblematiek, de koppeling tussen algemene 
privacyregeling en bestaande deelvoorzieningen, veronachtzaamd. In het verdere proces van 

                                                      
176 Privacy en persoonsregistratie, Interimrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke 
levenssfeer in verband met persoonsregistraties, ‘s-Gravenhage 1974 en het gelijknamige Eindrapport, ‘s-
Gravenhage 1976. De analyse van de opvattingen van de Staatscommissie is gebaseerd op beide rapporten 
in onderlinge samenhang. 
177 Vgl. de taakstelling in het KB van 21 februari 1972: “in te stellen een Staatscommissie die tot taak heeft 
het uitbrengen van advies over de vraag welke wettelijke of andere maatregelen wenselijk zijn ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het gebruik van geautomatiseerde 
registratiesystemen voor persoonsgegevens, en over de vraag in hoeverre het wenselijk is deze maatregelen 
mede van toepassing te doen zijn op andere persoonsregistraties met name indien daaruit gegevens aan 
derden plegen te worden verstrekt”. Ook hieruit blijkt, dat het vooral het “hoe” was waarover moest 
worden geadviseerd, niet het “of”. 
178 Interimrapport p. 8 en Eindrapport pp. 27 en 28. 
179 Zie hieromtrent Interimrapport p. 8 en Eindrapport pp. 20 en 21. De opsomming van privacy-
waarborgen is onvolledig. De belangrijke professionele geheimhoudingsregimes ontbreken, terwijl de 
bestaande voorzieningen qua betekenis voor de rechtsbescherming restrictief zijn geïnterpreteerd en 
evenmin aandacht is besteed aan privaatrechtelijke open normen als instrumenten van flexibele en 
dynamische rechtsvorming. 
180 Vgl. de aanpak van de privacy-problematiek in verband met het afluisteren van (telefoon)gesprekken en 
de regeling van computercriminaliteit. Zie wat het eerste onderwerp betreft de voorstudie in de vorm van 
NJV preadviezen van P.J.W. de Brauw en Th.W. van Veen (Handelingen NJV, Zwolle 1965) alsmede de 
activiteiten van een ambtelijke voorbereidingscommissie, uitmondend in de Wet van 7 april 1971, Stb. 180. 
Zie met betrekking tot de aanpassing van het WSr en het WSv tevens het rapport Informatietechniek & 
Strafrecht, ‘s-Gravenhage 1987, van de Commissie Computer-Criminaliteit (Commissie-Franken), 
uitmondend in de Wet computercriminaliteit. 
181 Zie ook de belofte in Keerpunt ‘72, het verkiezingsprogramma van de PvdA, tevens programmatisch 
richtsnoer van het in mei 1973 aantredende kabinet-Den Uyl: “Er komt een algemene wet op de 
databanken (met name ten aanzien van de persoonsadministratie) voordat de CPA wordt ingevoerd”. 
Zowel Keerpunt ‘72 als de Schets van beleid voor 1973 en volgende jaren vormden grondslag van het 
kabinetsbeleid. Zie de regeringsverklaring van de minister-president, Stcrt. 1973, 102. 
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regelgeving is de hiermee verband houdende afbakeningsproblematiek structureel verwaarloosd, 
hetgeen tot op heden resulteert in fricties in de uitvoeringspraktijk. 

Bij een herlezing van deze rapporten valt tevens op, dat de Staatscommissie uitging van een 
zekere status quo in technologische ontwikkeling: geautomatiseerde gegevensverwerking in een 
overzienbaar aantal gespecialiseerde rekencentra op grote centrale computersystemen 
(mainframes). Bij het uitbrengen van het Eindrapport in 1976 was de ontwikkeling naar 
gedecentraliseerde systemen reeds zichtbaar (mini’s en time sharing-systemen). In de 
eindrapportage is deze ontwikkeling echter niet zichtbaar gemaakt. Mede om die reden zijn 
bevindingen en voorstellen sterk tijdgebonden, immers bleek het door de Staatscommissie tot 
uitgangspunt genomen min of meer statisch beschreven “regelingsobject” slechts beperkt te 
sporen met kort nadien zichtbaar geworden ontwikkelingen door de snelle opmars van de 
personal computer en netwerkvoorzieningen. Het spreekt voor zich dat van de Staatscommissie 
geen futurologie kon worden verwacht, nog afgezien van de relatieve betekenis van een dergelijke 
vooruitblik182. Het min of meer negeren van dit aspect, heeft echter afbreuk gedaan aan de 
geloofwaardigheid van de voorstellen en met name aan de latere hierop gebaseerde wet183. 

Het ambitieniveau was hoog184. De Staatscommissie meende met een algemene privacywet als 
instrument, een aantal uiteenlopende doelen te kunnen bereiken. De ordenings- en 
normeringsfunctie van de wet met betrekking tot gegevensopslag en -verwerking stond primair. 
De rechtmatigheid van de informatievoorziening, met name de toelaatbaarheid van secundair 
gebruik van reeds beschikbare en voor een ander doel verzamelde persoonsgegevens en 
gegevensverstrekking aan derden, zou in de wet moeten worden geëxpliciteerd via een 
verzelfstandiging en normering van informatiebetrekkingen. De privacywet moest aldus tevens 
rechtsbescherming bieden tegen eventuele inbreuken op de individuele vrijheid/persoonlijke 
autonomie, zowel van overheidswege als door het bedrijfsleven (data surveillance, persoons- en 
groepsprofilering via koppelingen). Daarmee zou de wet, zo was de bedoeling, tevens positief 
inwerken op het sociaal-psychologische klimaat, immers een middel zijn tegen bestaande 
vervreemdingsgevoelens en technologie-angst185.  

De regelingsambitie ging echter verder. Aan de nieuwe wet werd tevens de functie toebedacht 
van instrument van preventieve rechtsbescherming met betrekking tot het maatschappelijk en 
economisch functioneren186, met name door het inzichtelijk maken van 
besluitvormingsprocessen en “sturing” van de beschikbare informatie187: “Een en ander brengt 
met zich dat een wettelijke regeling zoals hier bedoeld indirect invloed kan gaan uitoefenen op de 
beslissingen die op basis van geregistreerde gegevens over personen worden genomen. (...) Aldus 
zou een wettelijke regeling op dit gebied een zeer belangrijk nieuw element van preventieve 

                                                      
182 Zie overigens omtrent de twijfelachtige waarde/beperkingen van “technology forecasts”, met name in 
verband met het planningsdenken: Henry Mintzberg, The rise and fall of strategic planning, New York 
1994, met name hoofdstuk 5, Fundamental Fallacies of Strategic Planning, p. 221 e.v. Zie voorts over de 
problematiek van maatschappelijke sturing van wetenschappelijk onderzoek en technische ontwikkelingen: 
H.B.G. Casimir, Waarneming en visie, Over wetenschap en maatschappij, Amsterdam 1987. 
183 Zie Eindrapport, a.w. p. 32. Vgl. voorts de terechte kritiek vanuit het bedrijfsleven op het 
begrippenkader in de WPR. 
184 Zie hieromtrent in onderlinge samenhang de algemene beschouwingen van de Staatscommissie, 
Interimrapport pp. 6 t/m 9 en Eindrapport pp. 20 t/m 38, in het bijzonder de pp. 28 t/m 30. 
185 Vgl. de achtergrond van de nieuwe wetgeving, de ontstane “vertrouwensbreuk” in verband met CPA-
ontwikkeling en volkstelling. 
186 Vgl. de grote nadruk in het Interimrapport op de “machtspotentie” van informatievoorziening, pp. 7 en 
8 (§4,“Persoonlijke levenssfeer en de aan het bezit van informatie verbonden macht”). Deze 
machtskritische benadering is in het Eindrapport minder uitgesproken. 
187 Tenminste wordt aldus een motiveringsplicht gevestigd, die zich de facto mede uitstrekt tot een 
“oordeel” over de maatschappelijke waarde van de activiteit ten dienste waarvan de informatievoorziening 
functioneert. 
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rechtsbescherming kunnen introduceren”188. Hiermee verweven is de ethische dimensie van het 
privacyrecht, het streven naar een rechtsbegrip als middel om bestaande ethische uitgangspunten 
in de sfeer van het recht te brengen en als het ware juridisch operationeel te maken189. Zie ook de 
hiervoor genoemde, aan het recht op privacy inherente anti discriminatie-component, 
toegesneden op de positie van minderheidsgroepen in de samenleving190. Het pleidooi voor 
openheid en openbaarheid, resulterend in doorzichtigheid en daarmee aantastbaarheid van 
besluitvorming, was voorts – impliciet – bedoeld als een bijdrage aan de democratisering van de 
samenleving191. 

De met de bijzondere wet door de Staatscommissie beoogde doelen waren zowel van invloed op 
de nadere verbijzondering van het recht op privacy als op de architectuur van de voorgestelde 
wet. In de visie van de Staatscommissie beoogt de rechtsbescherming in verband met 
persoonsregistraties primair de bescherming van de persoon als deelnemer aan het 
maatschappelijk verkeer192. Hiermee wordt, in het verlengde van het voorgaande, een meer 
activistisch privacybegrip geïntroduceerd gericht op een regulering en beïnvloeding van 
maatschappelijke verhoudingen, in aanvulling op de traditionele bescherming van de privésfeer. 
De inhoud van het recht op privacy is aansluitend gepositiveerd in de vorm van al dan niet 
geclausuleerde individuele aanspraken betreffende doel en kwaliteit van administratieve 
beeldvorming. De ongeclausuleerde aanspraken zijn als volgt geformuleerd: 

1. er mag nooit een beeld van iemand ontstaan als gevolg van een gegevensverzameling 
waarvan het doel niet door de rechtsorde wordt gerespecteerd; 

2. er mag nooit een misleidend beeld van iemand ontstaan: hij heeft er altijd een te eerbiedigen 
belang bij dat de over hem verzamelde gegevens juist, relevant en (voor het doel van de 
registratie) niet onvolledig zijn193. 

In aansluiting hierop omvat het recht op privacy nog een geclausuleerde aanspraak, met name het 
recht op belangenafweging in concreto, in de terminologie van het Eindrapport: “dat in concrete 
gevallen wordt nagegaan of het maatschappelijk belang van de gegevensverzameling wel opweegt 
tegen de individuele aanspraak om gevrijwaard te worden van de nadelen die aan administratieve 
beeldvorming kunnen zijn verbonden”. 

Op dit punt slaat de Staatscommissie de brug naar het voorgestelde regelingsmodel, immers 
koppelt het “recht op belangenafweging” aan de noodzaak tot een institutionele structuur: “er zal 
een instantie moeten zijn die met het afwegingsproces is belast”194. 

                                                      
188 Eindrapport a.w. pp. 29 en 30. 
189 Vgl. hetgeen hiervoor is opgemerkt over de ethische grondslag van het recht op privacy, in het 
bijzonder de bescherming van het recht op eerbiediging van de menselijke waardigheid. Zie met betrekking 
tot de ethische influx: Eindrapport a.w. p. 21. 
190 Het regelmatig opduikende begrip groepsprivacy heeft betrekking op deze dimensie van negatieve 
groepsprofilering. Vgl. wetenschappelijke taboes op het doen van bepaalde typen onderzoek vanwege de 
aannemelijke negatieve maatschappelijke consequenties voor bepaalde etnische of culturele 
minderheidsgroepen. Zie ook het Zensus-Urteil van het Bundesverfassungsgericht van 1983. 
191 Vgl. het in die periode in brede kring heersende optimisme betreffende de mogelijkheden van 
maatschappelijke ordening via regelgeving. Zie voorts de verreikende hervormingsambities van het kabinet-
Den Uyl (1973-1977). 
192 Anders dan de Staatscommissie suggereert, omvat de traditionele privacybescherming inzake ruimte en 
communicatie meer dan een bescherming van sferen. Vgl. de bescherming van de persoonlijke 
communicatie. Deze betreft eveneens het individuele maatschappelijke functioneren. 
193 Vgl. de hiervoor weergegeven definitie. Overigens zij er op gewezen, dat in de Koopmans-definitie 
reeds beperkingen zijn verdisconteerd. Zie hieromtrent: G. Overkleeft-Verburg, Trias automatica, a.w. p. 
70 e.v. Zie tevens in deze publikatie de analyse van het beleid van zowel wetgever als rechter inzake de 
concretisering en beperking van het recht op privacy (p. 60 e.v). De definitie is ook te beperkt, gaat immers 
voorbij aan het duurelement in de privacybescherming (zorgvuldigheid/beveiliging informatievoorziening). 
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Richtsnoer bij deze beoordeling op rechtmatigheid zijn elementen als: de toelaatbaarheid van 
beslissingen over individuen in verband met “het hier te lande heersende waardenpatroon”195, de 
noodzaak van gegevensopslag en -gebruik en de bestaande garanties voor een doelgebonden 
gegevensgebruik. Door deze procedurele inkleding is tevens de dynamiek in het proces van 
rechtsvorming verzekerd. De verplichte belangenafweging biedt de mogelijkheid tot 
verdiscontering van wijzigingen in feitelijke situaties, denkbeelden en waardering van wat 
noodzakelijk is196. 

Met de hiervoor beschreven invulling van het recht op privacy, was de keuze voor een 
preventieve rechtmatigheidsbeoordeling van de informatiecomponent in de besluitvorming op 
basis van een proceduremodel, een gegeven197. Een tweede drijfveer om voor een dergelijke 
regelingssystematiek te kiezen was de rechtszekerheid van de geregistreerde in de vorm van: 
“voorzieningen welke kunnen verzekeren, dat aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer in concreto de nodige aandacht wordt besteed”198. Derhalve werd geopteerd voor een 
regelgeving overeenkomstig het op preventieve toetsing gerichte Zweedse en Franse model, 
onder afwijzing van de Duitse regelingssystematiek, die als aangekleed onrechtmatige daads-
model uitging (en gaat) van wettelijke normering in combinatie met repressieve toetsing op 
naleving199. 

De voorstellen van de Staatscommissie, resulterend in een uitgewerkt wetsconcept, werden met 
de keuze voor een proceduremodel belast met een dubbele hypotheek. Een overzienbaar en dus 
                                                                                                                                                        
194 Zie voor de citaten: Eindrapport a.w. p. 25. 
195 Dit onderdeel verdient nadere aandacht. Hoewel de Staatscommissie het hier te lande heersende 
waardenpatroon niet expliciet heeft vereenzelvigd met het geldende recht, is de tekst op dit punt zodanig 
suggestief, dat velen die conclusie wel hebben getrokken. Vgl. § 4 Opvattingen over inbreuk op de privacy 
in het Eindrapport (p. 22 t/m 24). Een dergelijke één-op-één relatie doet zich echter met betrekking tot het 
recht op privacy niet voor. Niet de publieke opinie is bepalend, maar het antwoord op de rechtsvraag of 
maatschappelijke privacyclaims geacht kunnen worden te zijn getransformeerd in rechtsaanspraken. Een 
voorbeeld kan dit verduidelijken. Het is een maatschappelijk communis opinio, dat een ieder recht heeft op 
een eigen ruimtelijke sfeer. Toch is het niet waarschijnlijk, dat op meerpersoonskamers gehuisveste 
patiënten in een verpleegtehuis een rechtsaanspraak op een eigen kamer gehonoreerd krijgen. Vgl. in dit 
verband ook de kloof tussen privacy als onderdeel van de sociale terminologie en privacy als 
rechtsaanspraak. 
196 Eindrapport a.w. p. 26. 
197 Vgl. de volgende passage in het Eindrapport, p. 32: “Ook bij nadere overweging in de Staatscommissie 
daarom tot de conclusie gekomen dat op dit gebied met algemene gedragsregels moeilijk valt te werken. De 
kern van die moeilijkheid schuilt in de omstandigheid dat (...) de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer bij de registratie van persoonsgegevens meestal een afweging van belangen vereist, die slechts in 
concreto op verantwoorde wijze kan worden verricht. Dit betekent overigens niet, dat het niet mogelijk 
zou zijn in een wettelijke regeling zekere normatieve uitgangspunten op te nemen aan de hand waarvan kan 
worden bepaald, welke belangen in de afweging moeten worden betrokken en welke waarde in beginsel aan 
die belangen moet worden toegekend.” 
198 Eindrapport a.w. p. 33: “Naar de mening van de Staatscommissie dient in een algemene regeling dan 
ook veeleer de nadruk te liggen op voorzieningen welke kunnen verzekeren, dat aan de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in concreto de nodige aandacht wordt besteed. Daartoe is onder meer 
noodzakelijk, dat een bepaalde overheidsinstantie de voorlopige uitkomst van een verrichte 
belangenafweging kan beoordelen en dat deze kan ingrijpen wanneer aan de belangen van de 
geregistreerden wordt tekortgedaan”. Dat conform de wettelijke norm wordt gehandeld is derhalve niet 
voldoende, een dergelijk handelen moet ook expliciet beoogd zijn. 
199 Zie Eindrapport a.w. p. 33. Zie voor een overzicht van de in die periode in de verschillende landen 
aangehangen regelingsmodellen: Privacy and Protection of Personal Information in Europe, Privacy 
Developments in Europe and Their Implications for United States Policy, A Staff Report of the 
Committee on Government Operations United States Senate, Washington 1975 en Ulrich Dammann, Otto 
Mallmann und Spiros Simitis (Hrg.) Data Protection Legislation, An International Documentation, 
Frankfurt am Main 1977. Zie in het bijzonder de (ontwerp)wetten van de Duitse deelstaat Hessen, 
Zweden, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk. 



 

G.Overkleeft-Verburg 50 www.overkleeft-verburg.nl 

beheersbaar aantal informatiesystemen was voor de uitvoering immers een conditio sine qua non. 
De ontwikkeling bleek echter al snel een andere, zodat de regelingssystematiek in een latere fase 
onder druk van de feiten aanmerkelijk moest worden bijgesteld. De tweede kritische factor in de 
voorgestelde regeling vormde de Registratiekamer, als zelfstandig bestuursorgaan belast met de 
preventieve controle op rechtmatigheid en het toezicht op naleving van de wettelijke regeling. Te 
weinig is de kwetsbaarheid van een stelsel van een hoog ambitieniveau in regelgeving in 
combinatie met een concentratie van bevoegdheden bij één overheidsinstantie beseft200. Ook 
andere, in de latere uitvoeringspraktijk relevant gebleken neveneffecten zijn in de voorstellen 
onderbelicht gebleven. Met name de negatieve gevolgen van de beoogde formalisering (en 
bureaucratisering) van de privacybescherming, de begripsmatige verzelfstandiging van 
informatiebetrekkingen in combinatie met een “dubbele rechtmatigheidstoets”, de natuurlijke 
“overbelichting” van het te beschermen belang in een daarop toegesneden belangenafweging en 
een aldus gecreëerde status aparte voor de privacywetgeving, lijken niet of nauwelijks in de 
afweging te zijn betrokken. 

3.9 Doorwerking adviezen Staatscommissie 
De adviezen van de Staatscommissie zijn zeer invloedrijk gebleken. Allereerst vanwege de 
doorwerking ervan in de wetgeving. Hoewel in de huidige WPR partieel is afgeweken van de 
voorgestelde regelingssystematiek, is ook deze regeling nog steeds te beschouwen als het produkt 
van de in commissieverband ontwikkelde visies. Tekstvergelijking van regelingen en toelichtende 
stukken laat bovendien zien, dat de latere wet grotendeels is opgebouwd uit aan de voorstellen-
Koopmans ontleende regelingselementen en woordelijk overgenomen toelichtende passages. 

Om die reden is de eindrapportage aan te merken als kenbron van achterliggende bedoelingen bij 
de wettekst, nodig voor een goed begrip van de regeling, derhalve als belangrijk onderdeel van de 
wetsgeschiedenis201. Het Eindrapport geldt voorts in bepaalde kringen als gecanoniseerd 
ideeëngoed, referentiekader tevens ijkinstrument voor de beoordeling van latere 
ontwikkelingen202.  

Had de advisering door de Staatscommissie al voor enige vertraging in het wetgevingsproces 
gezorgd, na de publicatie van het Eindrapport in 1976 stokte de verdere voortgang. Eerst eind 
november 1981 werd een hierop gebaseerd wetsontwerp op de persoonsregistraties bij de 
Tweede Kamer ingediend203. In dit wetsvoorstel werd de door de Staatscommissie voorgestelde 

                                                      
200 Naarmate een overheidsinstantie over meer bevoegdheden beschikt, luistert de inbedding in een systeem 
van checks and balances nauwer. Dit is het wel gesignaleerde probleem van “Who bewares the watchdog”. 
In de voorstellen van de Staatscommissie zou een enkel overheidsorgaan, zonder democratische legitimatie, 
min of meer “medezeggenschap” hebben gekregen over de gehele informatievoorziening in ons land. De 
potentiële neveneffecten van een dergelijke feitelijke machtsconcentratie hebben geen aandacht gekregen. 
Vgl. de “remwerking” van de kostenfactor, tenminste bestaande uit griffiegeld en procesrisico, bij het 
aanhangig maken van procedures. 
201 Vgl. ter illustratie: de bijdrage van J.J.C. Kabel, Persoonsgegevens en Informatiebureaus aan de bundel 
Privacyregulering in theorie en praktijk, a.w. p. 253 e.v. De uiteenzetting over art. 13 WPR is mede 
gebaseerd op het Eindrapport van de staatscommissie. Ook in de rapporten van de Registratiekamer wordt 
soms nog op deze teksten terug gegrepen. 
202 Zie in dit verband J. Holvast, Wet persoonsregistraties: een wet die (nog) niet leeft bij de 
registratiehouders, Informatie jrg. 35, nr. 11, p. 697 e.v. en van dezelfde auteur: Evaluatie Wet 
persoonsregistraties, Bezien door de bril van geregistreerden, bijdrage aan het 7e nationale privacy 
symposium, Amsterdam, 8 december 1993. Zie voorts het “nostalgie-aspect” in de artikelen van Frank 
Kuitenbrouwer. Zie met name zijn bijdrage aan de bundel Orwell of Athene? Democratie en 
informatiesamenleving (P.H.A. Frissen, A.W. Koers en I.Th.M. Snellen (red.), Den Haag 1992, De 
voorbedrukte burger, p. 267 e.v. en van dezelfde auteur: Het recht om met rust gelaten te worden, Over 
Privacy, Amsterdam 1991. Vgl. echter Jan Berkvens, Van normen en waarden, Computerrecht 1993/6, p. 
230 e.v., die de uitgangspunten van de staatscommissie in het licht van de sindsdien opgetreden technische 
en maatschappelijke veranderingen uitdrukkelijk ter discussie stelt. 
203 TK 1981-1982, 17207, nrs. 1-3. 
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regelingssystematiek overgenomen met inbegrip van de toelichting, zij het op een beperkt aantal 
onderdelen enigszins gemodificeerd en overigens nader verfijnd en uitgewerkt. De redengeving 
voor het wetsvoorstel werd eveneens aan de staatscommissie ontleend, evenals de 
beschouwingen omtrent het begrip privacy in verband met de registratie van persoonsgegevens. 
In aanvulling hierop werd in de memorie van toelichting nog gewezen op de 
regelingsverplichtingen in het beoogde privacy-grondrecht en in het inmiddels vastgestelde 
Europees Dataverdrag 1981. De realisering van vergelijkbare wetgeving in omringende landen 
werd als derde motief van wetgeving genoemd. In de tussenliggende jaren was het 
computergebruik echter zo sterk toegenomen, dat een dergelijk op preventieve toetsing gebaseerd 
stelsel als nu in wetsvorm voorgesteld, niet meer uitvoerbaar werd geacht. In reactie op een zeer 
kritische ontvangst door de Tweede Kamer in het Voorlopig verslag werd dit wetsvoorstel 
derhalve ingetrokken. 

Eind juli 1985 brak een nieuwe fase aan met de indiening van het nieuwe Wetsontwerp 
persoonsregistraties204. Hoewel de band met de voorstellen-Koopmans uitdrukkelijk werd 
genoemd, kwam de nadruk in de redengeving niettemin te liggen op het voldoen aan de 
regelingsverplichtingen in art. 10 Grw. en het Europees Dataverdrag 1981. Het nieuwe 
wetsvoorstel voorzag daarbij in een flinke aanpassing van de eerder beoogde 
regelingssystematiek, met name door de vervanging van het toelatingsstelsel door een systeem 
van repressief op naleving toetsbare materiële normen en verplichte zelfregulering. De 
werkingssfeer was eveneens verruimd. Had het voorafgaande wetsontwerp primair betrekking op 
geautomatiseerde persoonsregistraties met de mogelijkheid van uitbreiding tot handmatige 
registraties, het tweede wetsontwerp ging daarentegen uit van een gelijke bescherming van 
geautomatiseerde en systematisch aangelegde handmatige gegevensverzamelingen. Zoals reeds 
eerder opgemerkt, is niettemin de continuïteit in regelingselementen en toelichtende 
beschouwingen van de voorstellen-Koopmans groter dan verondersteld. Om die reden is de wel 
gehanteerde karakteristiek: tweede generatie-wetgeving, niet terecht. 

Dit tweede wetsontwerp is uiteindelijk eind december 1988 door de Eerste Kamer aanvaard en 
(grotendeels) op 1 juli 1989 in werking getreden. De belangrijkste uitvoeringsregeling, het op art. 
7 van de wet gebaseerde Besluit gevoelige gegevens is eerst op 1 mei 1993 in werking getreden. 

Door de opgetreden vertragingen tijdens het wetgevingstraject was Nederland in Europees 
verband van koploper, nablijver geworden205. Lopende het invoeringstraject publiceerde de 
Europese Commissie op 13 september 1990 een voorstel voor een EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens206. Daarmee werd duidelijk, dat de nationale privacy-wetgeving geen rustig 
bezit zou worden. 

 

                                                      
204 TK 1984-1985, 19095, nrs. 1-3. 
205 Het uitblijven van specifieke privacy-wetgeving om voor de omringende landen onduidelijke redenen, 
heeft de geloofwaardigheid van de nationale inbreng in het internationale privacy-forum geen goed gedaan. 
Vgl. de steeds uitgestelde ratificatie van het Europees Dataverdrag tot einde 1993 (Trb. 1993, 116). 
206 Proposal for a Council Directive concerning the protection of individuals in relation to the processing 
of personal data, COM(90) 314 final-SYN 287. 
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4 Parallelle regelingen en jurisprudentie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3 Rechtsontwikkeling door rechtspraak 

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

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

“vooropgesteld moet worden dat, ook voor de periode waarin zich de feiten van de onderhavige 
zaak hebben afgespeeld, een recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden 
aanvaard, dat aansluit bij vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud 
mede wordt bepaald door art. 8 EVRM, waarvan moet worden aangenomen, dat het ook werking 
heeft tussen de burgers onderling. Een inbreuk op dit recht levert in beginsel een onrechtmatige 
daad op in de zin van art. 1401 BW”221. Of dit in concreto het geval is, hangt af van erkend 
beroep op een rechtvaardigingsgrond. “De vraag of zich inderdaad zulk een rechtvaardiging 
voordoet, kan slechts worden beantwoord door in het licht van de omstandigheden van het geval 
en de eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen tegen elkaar af te wegen enerzijds de ernst van 
de inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en anderzijds de belangen 
die door het verzamelen en aan de overheid doorgeven van gegevens als waarom het gaat, 
worden gediend of redelijkerwijs kunnen worden gediend. Dit betekent dat die vraag in beginsel 
moet worden beantwoord aan de hand van waarderingen die mede van feitelijke aard zijn” (r.o. 
4.7)222. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tot deze centrale regelingen zijn te rekenen: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De volgende elementen zijn in de jurisprudentie te onderscheiden: 

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

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

wettelijke informatieverplichting278; 

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

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

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

Daarnaast is het BW van belang als bundel privaatrechtelijke beschikkingsrechten, indien het gaat 
om de gegevensverzameling als vermogensbestanddeel. Zie de veelvoorkomende verkoop en 
verhuur van adres- en andere gegevensbestanden. Soms op basis van specifieke overeenkomst, 
vaak is de “eigendomsoverdracht” van gegevensbestanden echter een sequeel van een 
                                                                                                                                                        
278 HR 18 december 1981, NJ 1982, 570 (Gielen/Assuradeuren), betreffende art. 251 K. Zie voorts HR 15 
december 1992, NJ 1993, 550 (Gelva Holding BV), waarin de HR de reikwijdte van de wettelijke 
publicatieplicht in art. 2:394 beperkt op basis van art. 8 EVRM. De centrale overweging luidt als volgt: “In 
‘s hofs overwegingen ligt het oordeel besloten dat de in art. 2:394 BW vervatte plicht van de daar bedoelde 
rechtspersonen tot openbaarmaking van de jaarrekening zich slechts uitstrekt tot niet onder de 
bescherming van art. 8, eerste lid, EVRM vallende gegevens met betrekking tot de door de rechtspersoon 
gedreven onderneming. Dit oordeel is juist.” Impliciet blijkt uit dit arrest dat de Hoge Raad art. 8 EVRM 
niet van toepassing acht op rechtspersonen. Zie idem: Afd. rechtspraak RvSt. 21 juli 1986, AB 1987, 517 
(American Land Program). 
279 Zie: Hof Den Bosch 2 juli 1986, NJ 1987, 451 (Koma), HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928 (bespiede 
bijstandsmoeder) en Pres. Rb. Amsterdam 14 december 1989, KG 1990, 33 (meetgegevens informatrices 
Telecom). Zie met betrekking tot de reikwijdte van de informatieplicht ingevolge de ABW: Afd. gvb RvSt. 
22 juni 1993, AB 1994, 388 (art. 30 ABW, verplichting tot inzage in bank- en giro-afschriften). 
280 HR 1 maart 1968, NJ 1968, 221 (waarschuwingssysteem financieringsinstellingen). Zie als voorbeeld van 
een registratieverplichting: Nationale ombudsman 8 april 1993, AB 1993, 322 (noodzaak invoering 
landelijke registratie van sterfgevallen en suïcidepogingen in politiecellen). 
281 Pres. Rb. Amsterdam 14 december 1989, KG 1990, 22 (meetgegevens informatrices Telecom). Vgl. de 
jurisprudentie omtrent onrechtmatig verkregen bewijs. Zie voor een gevraagd gebruiksverbod van uit 
derden-bron verkregen gegevens: Afdeling rechspraak RvSt. 26 juni 1993, AB 1994, 2 (weigering 
ventvergunning wegens strafrechtelijk verleden). 
282 Pres. Rb. Haarlem 17 juli 1981, NJ 1982, 277 (inbreng medische gegevens echtgenoot in alimentatie-
procedure); Hof Arnhem 11 november 1985, NJ 1987, 994 (ABN/Italiaander), betreft BKR-melding en 
HR 23 mei 1986, AB 1986, 406 (Fiod-p.-v.), gegevensverstrekking door OM. 
283 HR 2 december 1988, NJ 1989, 752 (GMD/Van Bekkum), inzage in het medisch dossier; Hof 
Amsterdam 30 juni 1988, NJ 1989, 326, inzage in het dossier van een welzijnsinstelling en HR 15 april 
1994, RvdW 1994, nr. 94 C (Valkenhorst), inzage door een “derde-belanghebbende”, i.c. het natuurlijke 
kind. 
284 HR 25 juni 1993, NJ 1994, 140 (De Bolderkar), bescherming persoonlijke levenssfeer kind tegenover 
diens vader. 
285 HR 2 december 1988, NJ 1989, 752 (GMD-Van Bekkum), schriftelijke machtiging advocaat. 
286 Rb. Haarlem 6 oktober 1992, KG 1993, 107, afgifte lassers-kwalificatie-certificaat. 
287 Rb. Utrecht 10 januari 1990, NJ 1990, 624, vernietiging psychiatrisch dossier en Hof Amsterdam 16 mei 
1991, Computerrecht 1991/4, p. 210 e.v., doorhaling BKR-registratie. 
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meeromvattende transactie. Zie de informatieoverdracht als inbegrepen bij de verkoop van een 
onderneming of fusie. Vergelijk voorts de gevolgen van beslag en faillissement288. Ook vererving 
dient nog te worden genoemd. Gegevensverstrekking aan derden kan ook voortvloeien uit cessie 
van vorderingen289 of overeenkomsten betreffende uiteenlopende vormen van zakelijke 
dienstverlening. Zie als voorbeeld van de laatste categorie de actuariële advisering door 
zelfstandige pensioenadviesbureaus met betrekking tot pensioenportefeuilles. De vraag is steeds 
of en zo ja in welke omvang de Wet persoonsregistraties, met name het hierin opgenomen regime 
van derdenverstrekkingen, grenzen stelt aan de in het BW voorziene contracts- en 
beschikkingsvrijheid inzake persoonsinformatie. Op deze punten is de relatie tussen BW en WPR 
nog nauwelijks uitgekristalliseerd, terwijl richtinggevende jurisprudentie vrijwel ontbreekt290. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

G.Overkleeft-Verburg 78 www.overkleeft-verburg.nl 

informatieverstrekking aan derden door de Stichting toezicht effectenverkeer op basis van 
gegevens verkregen in het kader van de Wet melding zeggenschap, is echter ten onrechte aan de 
Wob voorbijgegaan331. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

G.Overkleeft-Verburg 81 www.overkleeft-verburg.nl 

5 De ontwikkeling van norm en regelingssystematiek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 Wettelijke normstelling en zelfregulering, ideeënvorming 
en uitwerking 

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

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

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

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

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

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

Dit reglement vormt bij reglementsplichtige registraties het aanknopingspunt voor preventieve 
toetsing door de Registratiekamer, als poortwachter van het openbaar register. Dit 
overheidsorgaan toetst de voorgelegde “proeve” van zelfregulering inhoudelijk. Allereerst op 
                                                      
346 Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties, ‘s-Gravenhage 1976. 



 

G.Overkleeft-Verburg 85 www.overkleeft-verburg.nl 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                        
levenssfeer daadwerkelijk rekening te houden. Die bereidheid zal op zijn beurt moeten kunnen steunen op 
de overtuiging in brede lagen van de bevolking dat die bescherming werkelijk de moeite waard is. In laatste 
instantie is het dan ook deze overtuiging, die het succes van wetgeving op dit gebied in de praktijk bepaalt. 
Eindrapport a.w. p. 28. 
351 In het verlengde van het Interimrapport, wordt zelfregulering op vrijwillige basis als 
overgangsvoorziening tot de inwerkingtreding van de beoogde wetgeving nog eens onder de aandacht 
wordt gebracht. Eindrapport a.w., p. 34. 
352 Art. 1 van het voorontwerp definieert zowel het begrip “verzamelingen van persoonsgegevens” als de 
term “registratiesystemen”. De laatste is een species van het genus gegevensverzameling. Vgl. ook de 
toelichting, Eindrapport a.w. p. 151. 
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geïntegreerd onderdeel van de regelingsketen betreffende geautomatiseerde registratiesystemen, 
eventueel ondersteund door (te stimuleren) vormen van zelfregulering op vrijwillige en collectieve 
basis in de vorm van model-reglementen, al dan niet met een inbreng van geregistreerden. In het 
verlengde hiervan vraagt de Staatscommissie aandacht voor zelfregulering als 
overgangsvoorziening, vooruitlopend op de realisering van nieuwe wetgeving. 

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

5.4 Zelfregulering als interim-voorziening 

5.4.1 Aanwijzigingen van de Minister-President 
Hiertoe mede gestimuleerd door de oproep van de Staatscommissie in haar Interimrapport, zijn 
in 1975 als interimvoorziening tot de inwerkingtreding van specifieke privacywetgeving, 
Aanwijzingen van de Minister-President vastgesteld, die voorzien in een min of meer zelfstandig 
                                                      
353 Wel is dan al sprake van een nieuw in de grondwet op te nemen grondrecht op eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer. Zie Eindrapport a.w. p. 28. 
354 Zie hieromtrent G. Overkleeft-Verburg, Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in 
A.K. Koekkoek, W. Konijnenbelt en F.C.L.M. Crijns (red.), Grondrechten, Commentaar op Hoofdstuk 1 
van de herziene grondwet (Jeukens-bundel), Nijmegen 1982, p. 221 e.v. 
355 Horizontale werking is voor het eerst door de Hoge Raad aangenomen in het arrest Edamse 
bijstandsmoeder, HR 9 januari 1987, NJ 1987, 928. De betreffende passage in dit arrest luidt als volgt: 
“Vooropgesteld moet worden dat, ook voor de periode waarin zich de feiten van de onderhavige zaak 
hebben afgespeeld, een recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer moet worden aanvaard, dat 
aansluit bij vergelijkbare ontwikkelingen in andere landen en dat naar zijn inhoud mede wordt bepaald door 
art. 8 EVRM, waarvan moet worden aangenomen, dat het ook werking heeft tussen de burgers onderling. 
Een inbreuk op dit recht levert in beginsel een onrechtmatige daad op in de zin van art. 1401 BW”. 
356 Het gaat hier om de volgende aanbevelingen: 1. Protection of the privacy of individuals vis-a-vis 
electronic data banks in the private sector, Resolution (73)22 van 26 september 1973 en 2. Protection of 
the privacy of individuals vis-a-vis electronic data banks in the public sector, Resolution (74)29 van 20 
september 1974. 
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privacy-regime voor geautomatiseerde infromatiesystemen in de rijksdienst357. De regeling kent 
drie onderdelen, achtereenvolgens: (a) aanwijzigingen van algemene aard, (b) de inhoud van de 
vast te stellen privacy-reglementen en (c) voorschriften betreffende beheer en beveiliging358. Kern 
van de regeling is de verplichting van de verschillende ministers om voor elke geautomatiseerde 
registratie in de rijksdienst een privacy-reglement vast te stellen volgens een nader aangegeven 
stramien359. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

G.Overkleeft-Verburg 100 www.overkleeft-verburg.nl 

Zoals hiervoor is aangegeven is de werkingssfeer van de WPR ruimer dan die van eerdere 
voorstellen en heeft deze tevens betrekking op systematisch aangelegde handmatige 
gegevensverzamelingen. De WPR is echter door z’n voorgeschiedenis primair geprogrammeerd 
op geautomatiseerde gegevensverwerking. Toepassing van het inzage- en correctierecht bij (in de 
regel omvangrijke) handmatige dossierverzamelingen geeft derhalve de nodige 
uitvoeringsproblemen. Weliswaar is daar met enige creatieve interpretatie wel een mouw aan te 
passen, het probleem als zodanig is daarmee echter niet uit de wereld413. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

6.1 Algemeen 
Dit is het eerste van drie hoofdstukken over de werking van de als regelingsfiguur in de WPR 
opgenomen privacy-gedragscode en het op deze vorm van collectieve zelfregulering betrekking 
hebbende goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer. In dit hoofdstuk is geïnventariseerd en 
beschreven hoe en in welke omvang is gereageerd op de wettelijke prikkels tot sectorale privacy-
rechtsvorming, met name in de marktsector. De (gedifferentieerde) rechtsvorming op 
sectorniveau in het verlengde van de WPR staat derhalve centraal. In samenhang hiermee is de 
toepassing van de (facultatieve) goedkeuringsbevoegdheid door de Registratiekamer weergegeven, 
mede in de context van de koppelingsfunctie ervan tussen wet en zelfregulering. 

Dit hoofdstuk heeft een meerledige doelstelling. De analyse en beschrijving van de sectorale 
rechtsvorming heeft primair tot doel, inzicht te bieden in de werking van het bij de WPR 
voorziene stelsel van zelfregulering op intermediair niveau, met name in de resultaten ervan. 
Voorts wil dit hoofdstuk inzicht bieden in het door de Registratiekamer gevoerde 
goedkeuringsbeleid. Daartoe is het zelfreguleringsproces in de verschillende sectoren beschreven, 
onderverdeeld in categorieën op basis van een al of (nog) niet van de Registratiekamer verkregen 
fiat op de gerealiseerde gedragscode. Om inzicht te verwerven in de werking van het 
zelfreguleringsconcept in de WPR als zodanig, zijn de bevindingen in de afzonderlijke sectoren 
voorts nog verwerkt in een samenvattende (totaal)analyse. 

Staat derhalve in dit hoofdstuk het verwerven van informatie en inzicht met betrekking tot de 
gerealiseerde privacy-gedragscodes voorop, de hierin opgenomen analyses en beschrijvingen 
vormen tevens het basismateriaal voor de twee hierop volgende hoofdstukken. Hoofdstuk 7 
handelt over de positionering van de privacy-gedragscode in het systeem in de WPR en de functie 
en inrichting van de goedkeuringsprocedure bij de Registratiekamer. In dit verband komen de 
botsende visies op de zelfreguleringsfunctie van sectorale organisaties aan de orde, evenals de 
verschillende, aan deze regelingsvariant inherente juridische aspecten/grenzen, waaronder de 
doorwerking van de Algemene wet bestuursrecht en het EG-mededingingsrecht. Hoofdstuk 8 
gaat uit van een ander perspectief. De kern van dit hoofdstuk is de wisselwerking tussen 
beleid/theorie en praktijk inzake zelfregulering, met name de inbedding in en terugkoppeling van 
op basis van de WPR-uitvoeringspraktijk geïnventariseerde risico’s en voordelen van dit 
zelfreguleringsconcept in de regelgeving. In het verlengde hiervan zijn zowel aanbevelingen 
opgenomen inzake een nuancering van de beleidsmatige uitgangspunten, alsook voor aanpassing 
van de wetgeving inzake de WPR-gedragscode. De hoofdstukken 6 t/m 8 vormen derhalve een 
onderling samenhangend drieluik betreffende de privacy-gedragscode, respectievelijk toegesneden 
op: (a) gegevensverzameling, (b) verbreding en verdieping en (c) beleidsmatige en theoretische 
reflectie. 

Het plan van behandeling is als volgt. Als introductie op de beschrijving van de sectorale 
rechtsvorming, voorziet paragraaf 6.2 in een korte samenvatting van de WPR-regeling inzake de 
privacy-gedragscode. Het wettelijk regime zal in hoofdstuk 7 nader op werking en effectiviteit 
worden geanalyseerd. In paragraaf 6.3 is een overzicht opgenomen van per 1 juli 1995 door de 
Registratiekamer goedgekeurde gedragscodes, aangevuld met een opsomming van per die datum 
geweigerde, respectievelijk nog in behandeling zijnde gedragscodes. De negen goedgekeurde 
gedragscodes zijn in paragraaf 6.4 volgens een reeks vaste gezichtspunten geanalyseerd en 
beschreven, terwijl de zes sectorale gedragscodes waaromtrent de goedkeuringsprocedure nog 
loopt in paragraaf 6.5 aan de orde komen en de categorie geweigerde goedkeuringsverklaringen in 
combinatie met afbreking van de procedure is beschreven in paragraaf 6.6. Paragraaf 6.7, 
bevindingen en conclusies, voorziet in een samenvattende analyse van de met het de gedragscode 
als regelingsfiguur geboekte resultaten, toegespitst op een aantal specifieke aspecten (aantal en 
sector, regelingsobject, vooruitzichten, inhoud, andere produkten van zelfregulering, 
verbindendheid en handhaving). 
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6.2 Weergave van het wettelijk regime 
De WPR telt een drietal artikelen, dat direct of indirect de gedragscode tot onderwerp heeft. Een 
dergelijke regeling is in art. 1, zevende lid, gedefinieerd als: “een besluit van een of meer 
organisaties, representatief voor de sector waarop het besluit betrekking heeft, houdende in het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gestelde regels of gedane 
aanbevelingen ten aanzien van persoonsregistraties”. 

Art. 15 biedt zelfregulerende organisaties de gelegenheid om een gedragscode ter goedkeuring 
aan de Registratiekamer voor te leggen. Daartoe bevat de regeling procedurevoorschriften met 
een forse inspraak-component. Deze bepaling begrenst en structureert derhalve tevens de 
bevoegdheid van de Registratiekamer. Naast een viertal ontvankelijkheidscriteria, de materiële 
toetsingscriteria en de motiveringsplicht van de Kamer, zijn voorschriften opgenomen over de 
bekendmaking, de geldigheidsduur en de rechtswerking van een goedkeuringsbesluit. 

De bevoegdheid in art. 16 WPR om bij gebreke van sectorale zelfregulering bij AMvB regels te 
stellen, fungeert als correctief op het uitblijven van het initiatief van branche-organisaties. 
Volgens het eerste lid van dit artikel kunnen sinds 1 juli 1992 bij AMvB voor een bepaalde sector 
nadere regels worden gesteld betreffende de in de artt. 4 t/m 6, 8 en 11 t/m 14 WPR geregelde 
onderwerpen428. Aan de Registratiekamer de taak, om in het jaarverslag voorstellen met 
betrekking tot de gebruikmaking van deze bevoegdheid te doen. Komt het tot een adviesverzoek 
inzake een ontwerp-AMvB, dan moet bij de voorbereiding daarvan de openbare 
voorbereidingsprocedure in de Awb worden gevolgd (afdeling 3.4)429. 

Ingevolge het eerste lid van art. 15 WPR kan/kunnen de organisatie(s) die een gedragscode 
vaststelde(n) de Registratiekamer hieromtrent een oordeel vragen. Het toetsingscriterium is 
tweeledig. De Kamer moet toetsen of de voorgelegde gedragscode in overeenstemming is met 
het bepaalde bij of krachtens de WPR en voorts of deze regeling voldoet aan redelijkerwijs ter 
bescherming van geregistreerden te stellen eisen. Materieel is een positief besluit van de 
Registratiekamer derhalve materieel een goedkeuringsverklaring. 

Aan de inhoudelijke toetsing van de gedragscode door de Registratiekamer gaat een expliciete 
ontvankelijkheidsbeslissing vooraf. De Kamer mag ingevolge het tweede lid van art. 15 een 
verzoek om goedkeuring pas in behandeling nemen, indien naar haar oordeel cumulatief aan de 
volgende vier ontvankelijkheidscriteria is voldaan: 

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

2. deze sector is in de code nauwkeurig omschreven; 

3. de code is zorgvuldig voorbereid en 

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

Betrokkenheid van de zijde van geregistreerden is via een tweetal voorzieningen gewaarborgd. 
Allereerst via de ontvankelijkheidseis. Een gedragscode moet, wil deze van een 
goedkeuringsverklaring kunnen worden voorzien, in genoegzaam overleg met organisaties van 
belanghebbenden zijn voorbereid. Daarmee verplicht de wet indirect tot een participatie van (een 
vertegenwoordiging van) geregistreerden in de voorbereidingsfase. Op deze wijze is beoogd 
procedureel een zekere evenwichtigheid in de belangenafweging te verzekeren. 

                                                      
428 Het gaat hier om een regelingsbevoegdheid met termijnstelling, ingaande na verloop van drie jaar na het 
tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15. 
429 Zie de wetswijziging van art. 16, derde lid, WPR door middel van art. 10 Wet van 4 juni 1992, 
aanpassing aan de eerste tranche Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1992, 422. Vgl. echter het Wetsontwerp 
afschaffing adviesverplichtingen, EK 1994-1995, 23983, nr. 242. Hierin vervalt de verplichting ex art. 3, 
tweede lid, WPR om de Registratiekamer te horen over een ontwerp-AMvB. Uit de voorgestelde wijziging 
van art. 16, derde lid, blijkt, dat de bevoegdheid om de Kamer over een bij AMvB vast te stellen 
sectorregeling om advies te vragen, blijft bestaan (art. 4 wetsontwerp). Vgl. echter de adviesverplichting in 
art. 28, tweede lid, van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. 
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Een tweede beïnvloedingsmoment heeft betrekking op de besluitvorming door de 
Registratiekamer. De voorgeschreven goedkeuringsprocedure kent een geformaliseerde 
inspraakvoorziening. De Registratiekamer moet een ieder de kans geven om schriftelijk bezwaren 
of opmerkingen te maken (derde lid). Hoewel niet uitdrukkelijk bepaald, is de Registratiekamer 
hierdoor verplicht de ontwerp-gedragscode te publiceren. 

De Registratiekamer moet haar beslissingen: (a) een niet-ontvankelijkheidsoordeel, (b) een 
goedkeuringsverklaring of (c) een weigering daarvan, motiveren (zevende lid). Gaat het om een 
goedkeuringsverklaring, dan moet de Kamer tevens aan de verplichting tot bekendmaking 
voldoen. Verklaring en gedragscode dienen daartoe in de Staatscourant worden geplaatst (vierde 
lid). Een goedkeuringsverklaring heeft een beperkte geldigheidsduur, maximaal vijf jaar of korter 
(vijfde lid). De wet bepaalt dat een dergelijk besluit de rechter niet bindt (zesde lid). Tegen een 
weigering of afgifte van een goedkeuringsverklaring staat ingevolge de WPR geen voorziening 
van administratieve rechtspraak open (zevende lid). 

6.3 Goedgekeurde, niet-goedgekeurde en in behandeling 
zijnde gedragscodes 
Per 1 januari 1995 waren de volgende gedragscodes voorzien van een geldige 
goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer: 

1. OAWS-Privacy Code met inbegrip van het modelreglement van de Organisatie voor 
adviesbureaus voor werving en selectie (OAWS), voorbereid met de Vereniging van Hoger 
Personeel, goedgekeurd op 28 november 1990 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1990, 
232; 

2. VOI-gedragscode persoonsregistraties van de Vereniging van Onderzoek Instituten (VOI), 
besproken met de Sociaal-Wetenschappelijke Raad en de Nederlandse Sociologische en 
Antropologische Vereniging en voorts voorbereid met de Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie, goedgekeurd op 8 mei 1991 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1991, 
88, per 1 juni 1994 overgenomen door de Vereniging voor Beleidsonderzoek; 

3. Privacy-gedragscode markt- en opinieonderzoek van de Vereniging van 
Marktonderzoekbureaus en de Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers (VMO en 
NVvM), voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 12 
juni 1991 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1991, 111; 

4. Privacy-Gedragscode van het Direct Marketing Instituut Nederland (DMIN), voorbereid met 
de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 2 oktober 1992 voor een 
periode van drie jaar, Stcrt. 1992, 194, per 1 januari 1994 overgenomen door de DMSA, de 
Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion; 

5. Nefarma-Privacy-Gedragsregels van de Nederlandse Associatie van de Farmaceutische 
Industrie (Nefarma), voorbereid met de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der 
Geneeskunde (KNMG), de Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 
(KNMP) en het Landelijk Patiënten/Consumenten Platform (LP/CP), goedgekeurd op 13 
oktober 1992 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1992, 198, per 1 januari 1993 
overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor de Farmaceutische Industrie, “Domus 
Farma”; 

6. FIDIN-privacygedragsregels van de Vereniging van Fabrikanten en Importeurs van 
Diergeneesmiddelen in Nederland (FIDIN), voorbereid met de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde, goedgekeurd op 27 november 1992 voor een periode 
van vijf jaar, Stcrt. 1992, 235; 

7. Gedragscode Nederlandse Postorderbond inzake de Wet Persoonsregistraties van de 
Nederlandse Postorderbond, voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, 
goedgekeurd op 10 maart 1993 voor een periode van drie jaar, Stcrt. 1993, 60, sinds 1 januari 
1995 als sectie geïntegreerd in de DMSA; 
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8. Gedragscode Nederlandse Vereniging van handelsinformatiebureaus van de Nederlandse 
Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH), voorbereid met de Stichting 
Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 17 juni 1993 voor een periode van vijf 
jaar, Stcrt. 1993, 118. 

De volgende gedragscode heeft een goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer gekregen, 
waarvan de termijn inmiddels is verlopen: 

1. COSSO gedragscode persoonsregistraties van de COSSO Branchevereniging voor 
Informatietechnologie, voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, 
goedgekeurd op 17 januari 1991 voor een periode van drie jaar, Stcrt. 1991, 12. 

Per 1 november 1994 waren de volgende gedragscodes (nog) bij de Registratiekamer in 
behandeling: 

1. Privacy-gedragscode voor het bankwezen van de Nederlandse Vereniging van Banken 
(NVB), voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie (sinds 1989); 

2. Gedragscode Persoonsregistraties Verzekeringsbedrijf van het Verbond van Verzekeraars in 
Nederland, voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie (sinds 1989), 
formeel ter toetsing aangeboden op 22 mei 1995; 

3. Gedragscode NOTU inzake Wet Persoonsregistraties van de Nederlandse Organisatie van 
Tijdschrift-Uitgevers (NOTU), voorbereid met de Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie (sinds 1990); 

4. ABU gedragscode persoonsregistraties van de Algemene Bond 
Uitzendondernemingen/ABU, voorbereid met werknemersorganisaties (sinds 1992); 

5. FENIT Privacycode van de Federatie van Nederlandse brancheverenigingen voor 
Informatietechnologie, herziene versie van de COSSO Gedragscode Persoonsregistraties, ter 
toetsing aangeboden op 9 december 1994. 

6. Goed Gedrag, Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de Federatie van medisch-
wetenschappelijke verenigingen (FMWV), voorbereid in overleg met verschillende 
beroepsverenigingen, de Nationale Raad voor de Volksgezondheid en sleutelfiguren van 
organisaties van belanghebbenden, ter toetsing aangeboden op 7 april 1995. 

Geweigerde goedkeuring, niet gevolgd door voortzetting van de procedure: 

1. Privacyregeling voor personeelsinformatiesystemen in het katholiek primair onderwijs van 
Vereniging van Schoolbesturen voor Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs (Bond KBO), 
voorbereid met de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV), (beslissing 1993). 

6.4 De door de Registratiekamer goedgekeurde 
gedragscodes naar inhoud, functie en betekenis binnen de 
sector 
In deze paragraaf worden de negen privacy-gedragscodes waarvoor de Registratiekamer een 
goedkeuringsverklaring heeft afgegeven, in hun sectorale context beschreven. Om de onderlinge 
vergelijkbaarheid in bevindingen te verzekeren, is gewerkt op basis van een analyseschema met 
een aantal vaste aandachtspunten. De rubriek algemeen is bedoeld voor een korte karakteristiek 
van de sector in samenhang met een korte beschrijving van de zelfregulerende sectororganisatie. 
Deze informatie vormt de context van de privacy-gedragscode, is immers bepalend voor 
doorwerking en toepassingsbereik. Vervolgens komen de inhoud van de gedragscode en de al dan 
niet aanwezige samenhang met andere privacy-gedragscodes en/of andere vormen van 
zelfregulering aan de orde. De verbindendheid en de handhaving van de gedragscode worden 
bezien tegen de achtergrond van de organisatiestructuur, met name bepaald door het statutaire 
regime inzake bevoegdheden en verplichtingen en de beschikbaarheid van specifieke sectorale 
handhavingsmechanismen, met name geschillenregelingen en toezichtsorganen. 
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De inhoud van het afsluitende onderdeel bijzondere aspecten varieert, afhankelijk van de 
bijzondere kenmerken van/ontwikkelingen in de sector. Hierin wordt aandacht besteed aan de 
betekenis van de gerealiseerde gedragscode in het licht van de WPR en de mogelijkheden tot een 
verdere verbreding en verdieping daarvan. Voorzover relevant worden de uitkomsten van het 
sectorale zelfreguleringsproces daartoe vergeleken met een eventuele Britse pendant, in de vorm 
van een op basis van de Data Protection Act 1984 gerealiseerde code of practice. Een bijzonder 
punt van aandacht vormt de ingrijpende herziening in sectorale organisatievorming. In de 
afgelopen periode zijn vijf van de negen sectororganisaties met een goedgekeurde gedragscode uit 
een oogpunt van werkgebied en organisatievorming ingrijpend geherstructureerd430. 

6.4.1 OAWS-Privacy Code met inbegrip van het modelreglement 
van de Organisatie voor adviesbureaus voor werving en selectie 
(OAWS) 
voorbereid met de Vereniging van Hoger Personeel, goedgekeurd op 28 november 1990 voor 
een periode van vijf jaar, Stcrt. 1990, 232. 

Algemeen 
De OAWS, de overkoepelende organisatie van ruim 50 bureaus voor werving, selectie en 
executive search, heeft als belangrijkste doelstelling: het bevorderen en waarborgen van een 
professionele dienstverlening door haar leden via profilering op criteria als deskundigheid, 
betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Om die reden wordt een consequent kwaliteits- en 
reguleringsbeleid gevoerd door middel van het voorschrijven van gedragsregels en toezicht op 
naleving daarvan alsmede door een strikte toetsing op criteria van professionele 
beroepsuitoefening bij toelating van nieuwe leden en een periodieke hertoetsing hieraan van 
bestaande leden. 

 Inhoud 
De Privacy Code heeft betrekking op de zogenoemde kandidatenregistratie. De regeling bestaat 
uit een preambule met uitgangspunten en een modelreglement, aangevuld door een uitgebreide 
toelichting. Deze toelichting biedt een uitvoerige beschrijving van de beroepspraktijk in 
samenhang met de geldende normen van professionele ethiek en voorziet aldus in een toegespitst 
interpretatiekader. 

De gedragscode voorziet onder meer in een precisering van de onderzoeksplicht, aanscherping 
van de voorwaarden voor derdenverstrekking, een regeling van bewaartermijnen en de 
verplichting tot het voor handen hebben van een actuele, schriftelijk vastgelegde 
beveiligingsprocedure. De rechtspositie van de geregistreerde “kandidaat” wordt door de 
gedragscode op verschillende onderdelen versterkt. Deze bevat echter ook een min of meer 
categoriale uitzondering op de informatie- en inzageverplichting, met name verband houdend 
met het risico dat door interventie van de adviseur de bestaande arbeidsrelatie van de betrokkene 
wordt verstoord431. 

                                                      
430 De werkwijze was als volgt: In vrijwel alle in het vervolg beschreven gedragscodes heeft een (ruime) 
terugkoppeling plaatsgevonden naar de betreffende sectororganisaties. Afgezien van gesprekken over de 
ontwikkelingen in de betreffende branche, zijn tevens de concept teksten voor commentaar naar de 
betreffende organisaties toegezonden. Dit commentaar is vervolgens in de teksten verwerkt. 
431 Ingevolge art. 12.2 van de gedragscode kan de mededeling van eerste opneming (art. 28 WPR) 
achterwege worden gelaten indien: a. de loopbaanontwikkeling van geregistreerde in het bedrijf waar hij 
werkzaam is door de mededeling wordt geschaad; b. door de mededeling in het bedrijf van geregistreerde 
problemen te verwachten zijn op het gebied van management en personeelsvoorziening en c. indien de 
gegevens uit openbare bron verkregen zijn, deze gegevens gelet op het doel van de registratie slechts een 
voorlopig karakter hebben en de geregistreerde redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft 
plaatsgevonden. De uitzonderingen op de kennisgevings-en inzageverplichting ex art. 29 WPR zijn in art. 
12.4 toegespitst op de volgende gronden: de bij art. 12.2 onder a. en b. geformuleerde redenen, aangevuld 
met een derde factor, de onevenredige schade aan de persoonlijke levenssfeer van anderen. Zie de kritiek 
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Verbanden met andere zelfreguleringsvoorzieningen 
Naast de Privacy Code kent de OAWS nog de OAWS-Gedragscode als basisdocument en de 
Voorwaarden voor Opdrachtaanvaarding. De Privacy Code kan worden gezien als een 
complementaire verbijzondering van enkele algemeen geformuleerde verplichtingen betreffende 
de omgang met persoonsinformatie in de Gedragscode. 

Verbindendheid 
 <C5,5,0,0,0,0>De Privacy Code is verbindend krachtens verenigingsrechtelijke besluitvorming 
(art. 8 jo. de artt. 3 en 4 statuten). Het OAWS-lid is tevens verplicht tot het geven van 
doorwerking aan de gedragsregels binnen de eigen organisatie via opneming van daarop 
toegesneden bedingen in arbeidsovereenkomsten e.d. Daarnaast krijgt de gedragscode ook 
verbindendheid via de contractuele lijn. Het lid is verplicht om in de opdrachtbevestiging melding 
te maken van het feit van zijn gebondenheid aan de vastgestelde OAWS-gedragscodes. Zie voorts 
de vermelding van gebondenheid aan de Privacy Code in de OAWS-bureaugids als collectieve 
presentatie. Tevens is het gebruikelijk om van deze gebondenheid melding te maken in door 
OAWS-leden geplaatste wervingsadvertenties. 

Handhaving 
De gedragscode kent een eigen klachtvoorziening, aansluitend bij de bestaande statutaire 
geschillenregeling met de mogelijkheid van beroep op tussenkomst van de Commissie van 
Toezicht en de Raad van Beroep, op basis van een Reglement van Rechtspraak. De statuten 
voorzien in de volgende sancties: waarschuwing, berisping, boete, schorsing en ontzetting uit het 
lidmaatschap. Bijkomende straffen zijn openbaarmaking en kostenveroordeling. Deze interne 
rechtsgang is toegankelijk voor leden en direct belanghebbenden. Er wordt regelmatig gebruik 
van gemaakt432. 

De complementariteit van de algemene OAWS-Gedragscode en de OAWS-Privacy Code blijkt 
uit een uitspraak van de Commissie van Toezicht van 31 mei 1994 inzake een klacht wegens 
schending van art. 6 van eerstgenoemde regeling betreffende het vereiste van toestemming van 
betrokkene bij gegevensverstrekking aan derden433. In het voorliggende geval was buiten 
betrokkene om door het aangeklaagde OAWS-lid aan de concernleiding gerapporteerd omtrent 
diens geschiktheid voor de functie van directeur internationale commerciële zaken. Hiertoe was 
een interview met hem als directeur van een dochteronderneming gebruikt, afgenomen ter 
voorbereiding van de zoekopdracht (kennis organisatie en sleutelfiguren). De Commissie acht de 
klacht gegrond. Dat de opdrachtgever in de relatie tussen beklaagde en klager als derde moet 
worden beschouwd, zodat klagers toestemming was vereist, wordt mede ontleend aan de Privacy 
Code, met name de artt. 3 en 8 van het modelreglement. Het uiteindelijk oordeel wordt echter 
herleid tot de centrale zorgvuldigheidsnorm in de Gedragscode434. De beslissing luidt dat het lid 
                                                                                                                                                        
van J.M.A. Berkvens, Privacy gedragscode OAWS in Computerrecht 1991/1, p. 45 en 46, die het denkbaar 
acht dat het weigeren van inzage conform de gedragscode in strijd komt met de WPR. Daarentegen 
instemmend: J.J.C. Kabel, Persoonsgegevens en Informatiebureaus in de bundel Privacyregulering in 
theorie en praktijk, Deventer 1994, pp. 264 en 265.  
432 Volgens opgave van de OAWS heeft de Commissie van Toezicht in de periode 1984-1994 in 16 zaken 
uitspraak gedaan. De meeste zaken hadden betrekking op beweerde onzorgvuldigheid bij de 
beroepsuitoefening . In vier gevallen werd de klacht ongegrond verklaard. In de overige gevallen werden 
sancties opgelegd variërend van een waarschuwing met evt. publikatie, (ernstige) berisping, de oplegging 
van een geldboete tot schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap. 
433 Deze bepaling luidt als volgt: “Elk lid zal persoonsgegevens slechts met medeweten van de betrokkene 
bewaren en deze slechts aan derden ter beschikking stellen na uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene. Een lid zal die toestemming opnieuw aanvragen indien de kandidaat wordt geïntroduceerd in 
het kader van een andere opdracht”. 
434 Deze bepaling luidt als volgt: “Een lid dient de grootste zorgvuldigheid te betrachten bij de uitoefening 
van zijn beroep en zich te onthouden van gedrag dat afbreuk doet aan het aanzien van het beroep. In dat 
kader dient hij ook goede verhoudingen te bevorderen tussen andere leden”. 
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onzorgvuldig heeft gehandeld (art. 1 van de Gedragscode), om reden waarvan een waarschuwing 
met een beslissing tot publikatie van de uitspraak wordt opgelegd. 

Voorts wordt de naleving van de WPR, waartoe de Privacy Code een instrument is, indirect 
ondersteund door vergunningsvoorwaarden van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening435 

Bijzondere aspecten 
De OAWS-gedragscode is een evenwichtige, genuanceerde concretisering van het WPR-regime. 
De regeling wordt door beroepsgenoten en opdrachtgevers gezien als gecodificeerde standaard 
van professionele ethiek met een voorlichtings- en waarborgfunctie voor opdrachtgevers en 
kandidaten. Daarmede versterkt de privacy-code de disciplinerende werking van de algemene 
Gedragscode: professionalisering door middel van regulering en toetsing. De privacy-gedragscode 
is voor de OAWS ook een marketing-instrument, als vorm van collectieve profilering 
(bureaugids) en positionering in de markt (bovenste segment). De gedragscode heeft bovendien 
als positief, niet voorzien neveneffect, een “zwaan-kleef-aan-werking” gekregen. Niet-leden van 
de OAWS blijken zich in wervingsadvertenties en bij opdrachtaanvaarding op vrijwillige basis aan 
deze gedragscode te committeren, terwijl de code tevens een normatief oriëntatiepunt voor 
nieuwkomers op de markt vormt. De OAWS overweegt om die reden om de statutaire 
geschillenregeling open te stellen voor niet-leden. 

6.4.2 COSSO gedragscode persoonsregistraties van de COSSO 
Branchevereniging voor Informatietechnologie 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 17 januari 1991 
voor een periode van drie jaar, Stcrt. 1991, 12. 

Algemeen 
De COSSO Branchevereniging voor Informatietechnologie is een representatieve branche-
organisatie voor bedrijven die zich bezig houden met automatiseringsactiviteiten ten behoeve van 
derden, met name in de vorm van consultancy, opleidingen, computer-services en software-
services, waaronder begrepen de levering van turnkey-systemen. De COSSO telt naast houders 
van persoonsregistraties, derhalve ook bewerkers onder haar leden. 

Per 1 oktober 1993 is de COSSO door de oprichting van FENIT, de Federatie van Nederlandse 
Brancheverenigingen voor Informatietechnologie, een federatief samenwerkingsverband 
aangegaan met VIFKA-Informatica, een onderdeel van de Vereniging VIFKA, 
branchevereniging van kantoor-, informatie- en communicatietechnologie bedrijven436. Medio 
1994 telde FENIT in totaal 196 leden, waaronder 48 COSSO-leden. 

Door middel van verbindende zelfregulering jo. certificering voert COSSO een actief en stringent 
kwaliteitsbeleid jegens en ten behoeve van haar leden. Op basis van de periodiek in overleg met 
de NIVRA geactualiseerde beveiligingschecklists, wordt de inrichting van de 
automatiseringsactiviteiten bij individuele leden aan een beveiligingstoets door een 
registeraccountant onderworpen, bij conformiteit resulterend in de afgifte van een zgn. 
beveiligingscertificaat door de COSSO met een geldigheidsduur van 3 jaar. Per 1 januari 1994 zijn 
nieuwe beveiligingchecklists van kracht geworden, één voor de software- en één voor de 
                                                      
435 Vgl. de ondersteuning van de formulierplicht door middel van het vergunningenbeleid van het CBA 
(Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening). Zie art. 86 Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402) en de op basis 
hiervan vastgestelde Regeling arbeidsbemiddeling door derden (Stcrt. 1990, 245) in samenhang met de op 
art. 84, eerste lid van deze wet gebaseerde Regeling aanvraag arbeidsbemiddelingsvergunning met 
bijbehorend aanvraagformulier (Stcrt. 1990, 245). Zie het regeringsvoornemen om de vergunningsplicht 
voor arbeidsbemiddeling af te schaffen, Sociale Nota 1995, TK 1994-1995, 23902, nr. 3, pp. 29 en 30. 
436 Voor zover in de hierna volgende beschrijving de gedragscode qua werking in samenhang is beschreven 
met andere vigerende regelingen, is uitgegaan van de actuele teksten, met name van de op 17 januari 1994 
gewijzigde COSSO-statuten, het op 7 december 1993 aangepaste Huishoudelijk Reglement alsmede van het 
Reglement Commissie van Toezicht van 3 juni 1993. 
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servicebureaus, met een overgangstermijn tot 1 januari 1995. Een tweede spoor betreft de zgn. 
kwaliteitsborging via certificering op basis van ISO-normen, resulterend in de afgifte van 
kwaliteitscertificaten437. Tot het kwaliteitsbeleid van de vereniging wordt voorts de verplichte 
ondertekening van de eind 1993 in COSSO-verband vastgestelde gedragscode gerekend438. Door 
de federatievorming in FENIT-verband is de reeds eerder ingezette koers van professionalisering 
en profilering/positionering in de markt van bij de COSSO aangesloten automatiseringsbedrijven 
door middel van zelfregulering in samenhang met aanscherping van de lidmaatschapseisen, 
verder versterkt439. 

Inhoud 
De COSSO gedragscode persoonsregistraties heeft betrekking op alle door haar leden 
aangehouden persoonsregistraties. Daarnaast voorziet de code in een aanzet tot een specifieke 
regeling voor bewerkers. 

De gedragscode, met de beveiligingschecklist als bijlage, is voorzien van een uitvoerige 
toelichting. De code als zodanig heeft een hoog papegaai-gehalte, immers bestaat grotendeels uit 
een herhaling van wettelijke bepalingen. Soms vindt een lichte verbijzondering plaats, soms een 
beperkte aanvulling. Zo is de houder verplicht tot onverwijlde verificatie bij een redelijk 
vermoeden van onjuistheid en/of onvolledigheid van de verkregen en/of opgenomen 
persoonsgegevens (art. 3.3); worden slechts gegevens aan derden verstrekt “voor zover zulks een 
redelijk belang van de derde kan dienen” (art. 7.1); is in art. 10 een nadere voorziening 
opgenomen betreffende de interne en externe koppeling van bestanden en verplicht art. 17 
voorts tot een aanwijziging van een beheerder, belast met de dagelijkse zorg voor de 
persoonsregistratie. De toegevoegde waarde van deze gedragscode betreft met name de 
verwijzing naar de beveiligingschecklist als concretisering van art. 8 WPR. Art. 20 van de 
gedragscode bevat voorts enkele “reminders” voor bewerkers. 

Relatie met andere gedragscodes 
Bij besluit van 7 december 1993 is de COSSO-gedragscode vastgesteld, als onderdeel van de 
lidmaatschapseisen. Deze gedragscode voorziet in gedetailleerde gedragsregels inzake de 
bedrijfsvoering, met name betreffende gedragingen ten opzichte van opdrachtgevers en relaties 
met derden440. Ingevolge art. 7 Statuten jo. art. 1 van het Huishoudelijk Reglement van COSSO, 
geldt de naleving van deze gedragscode als onderdeel van de lidmaatschapseisen. Tot deze 
                                                      
437 Vgl. ook de Notitie van het FENIT-bestuur met het oog op de invoering van processen van integrale 
kwaliteitszorg: “FENIT-bedrijven gaan nooit meer over tot de orde van de dag, ISO-certificering als 
warming up voor TQM (Total Quality Management): het kwaliteitsbeleid van FENIT”, vastgesteld door de 
ledenraad van FENIT op 2 juni 1994. Zie Computable van 3 en 10 juni 1994. Het doel van deze 
kwaliteitsexercitie is in het door de ledenraad geaccordeerde bestuursvoorstel als volgt geformuleerd: 
“FENIT ontwikkelt zich in de periode van 1994 tot het jaar 2000 tot een vereniging van kwaliteitsbedrijven 
die zich – ieder afzonderlijk en gezamenlijk – positief onderscheiden in de IT-markt en die zich tenminste 
kunnen meten met kwaliteitsbedrijven uit andere branches. Een afgeleide doelstelling is dat FENIT en de 
bedrijven in de markt ook als zodanig zijn gepositioneerd en worden (h)erkend” (p. 6). 
438 Vgl. ook het volgende onderdeel van het FENIT-mission statement: “De bij FENIT aangesloten 
bedrijven onderscheiden zich door de kwaliteit van hun produkten en dienstverlening, door te beschikken 
over voldoende uithoudingsvermogen en door te handelen met een aansprekend maatschappelijk gedrag 
(...).” 
439 Vgl. de ontwikkelingen binnen de automatiseringsmarkt, met name de overgang van een 
aanbodgestuurde naar een meer vraaggestuurde markt en een groeiend kosten- en kwaliteitsbesef bij de 
afnemers. 
440 In de considerans is de doelstelling van de gedragscode als volgt omschreven: “De COSSO-gedragscode 
is een verzameling van normen in de vorm van gedragsregels die door de aangesloten lidbedrijven worden 
onderschreven. De COSSO-lidbedrijven geven door deze code inzicht in hun houding ten opzichte van de 
opdrachtgevers, leveranciers, concurrenten, overheden en het publiek in het algemeen. (...) De code is zo 
ingericht, dat een COSSO-lid bij niet naleving van de code hierop kan worden aangesproken.” (Artt. 0.1 
t/m 0.3 en 0.5). 
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lidmaatschapseisen behoren naast algemene voorwaarden (garantievermogen, activiteiten, 
bedrijfsomvang e.d.) voorts het certificeringsbeleid in de vorm van effectieve kwaliteitszorg en 
beveiliging, resp. resulterend in verplicht te verwerven kwaliteits- en beveiligingscertificaten. De 
lidmaatschapseisen vervullen een dubbele functie. Allereerst vormen deze het toetsingskader bij 
de beslissing omtrent toelating van nieuwe leden (art. 7 Statuten). Belangrijker is echter de functie 
van permanente toetssteen betreffende zittende leden, eventueel uitlopend in opzegging van het 
lidmaatschap of royement (art. 8 Statuten) bij niet voldoening aan of naleving van deze 
lidmaatschapseisen. Daartoe voorzien Statuten, Huishoudelijk Reglement, gedragscode en het 
Reglement ten behoeve van de Commissie van Toezicht in onderlinge samenhang in een systeem 
van toezicht/handhaving, advisering van het bestuur en klachtbehandeling op verzoek of 
ambtshalve door de Commissie van Toezicht, een op bevindingen en beslissing/advies van de 
CvT gebaseerde sanctionering van het betreffende lid door het bestuur en een 
beroepsmogelijkheid tegen een dergelijke bestuursbeslissing bij de Commissie van Beroep441. 

De WPR-gedragscode wordt in de algemene gedragscode wel genoemd, zij het slechts in verband 
met de naleving van beveiligingsverplichtingen442. Van de in het Huishoudelijk Reglement 
geconcretiseerde lidmaatschapseisen maakt deze WPR-voorziening, met uitzondering van de 
beveiligingschecklist, derhalve niet rechtstreeks, maar getrapt via de algemene gedragscode, deel 
uit. Zie voorts andere, algemeen geformuleerde aanknopingspunten in de gedragscode. Dit geldt 
met name voor de in art. 1 geformuleerde uitgangspunten van rechtmatig, zorgvuldig en 
verantwoordelijk handelen. De WPR-gedragscode kan worden gezien als een partiële 
verbijzondering hiervan. Zie echter vooral de artt. 2.21 t/m 2.23 van de gedragscode, enkele 
concrete gedragsregels betreffende het aspect vertrouwelijkheid, respectievelijk betreffende: (a) 
het geclausuleerde verbod op derdenverstrekking van in een opdrachtrelatie verkregen 
vertrouwelijke informatie; (b) de reeds genoemde verplichting tot naleving van COSSO-
beveiligingseisen, beveiligingsaspecten in de COSSO-gedragscode over Persoonsregistraties en 
specifieke contractuele beveiligingseisen alsmede (c) de contractuele doorwerking van 
vertrouwelijkheids- en beveiligingseisen in instructies en arbeidsovereenkomsten e.d.443 

Verbindendheid 
De Gedragscode persoonsregistraties is vastgesteld door de ledenvergadering van de COSSO. 
Overeenkomstig art. 9, tweede lid, van de statuten is de code derhalve als 
lidmaatschapsverplichting verbindend voor de leden, zij het geclausuleerd. De gehoudenheid 
bestaat voor zover een dergelijke verplichting niet in strijd is met de zelfstandigheid en vrijheid 
van de leden om hun eigen beleid en werkzaamheden te blijven voeren, respectievelijk verrichten 
(art. 9, eerste lid). Zoals hiervoor aangegeven, wordt deze gedragscode, met uitzondering van de 
beveiligingschecklist, in art. 7 Statuten jo. art. 1 van het Huishoudelijk Reglement van COSSO 
niet rechtstreeks als conditionerend lidmaatschapsvereiste gekwalificeerd. Wel kan een dergelijke 
verbindendheid worden geconstrueerd via art. 2.22 van de algemene gedragscode. Omdat de 
WPR-regeling echter primair is bedoeld als voorlichtings- en ondersteuningsinstrument ten 
behoeve van de leden, is de verplichte normatieve doorwerking ervan beperkt. De gedragscode 
persoonsregistraties heeft in COSSO-verband evenmin contractuele doorwerking gekregen, zij 
het met uitzondering van het hierin geïncorporeerde beveiligingsdeel. Zie de 

                                                      
441 De CvT is bevoegd het bestuur van COSSO bindend te adviseren tot: a. vrijspraak van iedere blaam; b. 
berisping en c. het eisen van herstel van het verzuim of de gemaakte fouten. De CvT adviseert het 
COSSO-bestuur ten aanzien van het opleggen van de volgende sancties: a. schorsing en opzegging van het 
lidmaatschap namens de vereniging en b. royement. De CvT kan om redenen van opportuniteit de 
behandeling van de klacht niet beginnen of voortzetten en partijen alsnog vrijblijvend verwijzen naar de 
Stichting Geschillenoplossing Automatisering in Den Haag. 
442 Het betreffende onderdeel van art. 2.22 luidt als volgt: “Indien van toepassing, voldoet de beveiliging 
ook aan de door de Registratiekamer goedgekeurde COSSO-gedragscode over Persoonsregistraties (...).” 
443 Vgl. voorts in deze sector de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Registerinformatici, 
goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 12 december 1990. Zie voor een publikatie van de 
tekst: Computerrecht 1992/2, pp. 63 en 64, voorafgegaan door een introductie van F. Kuitenbrouwer. 
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leveringsvoorwaarden van deze organisatie444, alsmede de bundel Modelcontracten 
Automatisering, Handleiding met modellen voor gebruik bij de overheid445. Vgl. echter de 
collectieve branche-presentatie in de brochure “COSSO at work 1993”. Het individueel behaalde 
beveiligingscertificaat wordt hierin gepresenteerd als onderdeel van de gedragscode in het kader 
van de Wet Persoonsregistraties (p. 8). Tevens bevat deze brochure de uitspraak dat 
opdrachtgevers en klanten van de COSSO-leden de dienstverlening o.m. kunnen beoordelen aan 
de hand van de gedragscode (p. 6). Deze passage in de op ruime schaal verspreide branche-
presentatie tendeert naar een (partiële) incorporatie van de gedragscode in 
automatiseringscontracten446. Daarnaast kunnen individuele COSSO-leden speciale privacy-
arrangementen met hun opdrachtgevers treffen. Zie met name de Privacy-Raamovereenkomst 
tussen de Staat der Nederlanden en de N.V. RCC voorheen Rijks Computercentrum d.d. 1 
november 1990447. 

Handhaving 
Aannemende dat de gedragscode persoonsregistraties, anders dan de beveiligingschecklist448, 
indirect via de COSSO-gedragscode tot de lidmaatschapseisen moet worden gerekend, deelt deze 
regeling in de hiervoor geschetste toezichts- en klachtvoorziening via de Commissie van 
Toezicht, het bestuur en de Commissie van Beroep. De procedures zijn geformaliseerd in het 
Reglement ten behoeve van de Commissie van Toezicht. Tot het indienen van een klacht is 
iedere belanghebbende bevoegd, terwijl de CvT ook zelf het initiatief kan nemen om een 
COSSO-lid op niet-naleving van de gedragscode aan te spreken. De mogelijke sancties zijn de 
volgende: berisping, verplichting tot herstel van verzuim of gemaakte fouten, schorsing en 
opzegging van het lidmaatschap alsmede royement. 

Voor zover uitdrukkelijk contractuele doorwerking is gegeven aan (onderdelen van) de 
gedragscode, kan de naleving hiervan via dit traject worden afgedwongen. Zie voorts de bredere 

                                                      
444 Inmiddels is de vierde versie van de leveringsvoorwaarden van 10 mei 1993 in gebruik (ged. Rb. Den 
Haag, nr. 136/1993). Vgl. de semi-verplichting tot gebruik van deze algemene voorwaarden via art. 2.5 van 
de COSSO-gedragscode en art. 9 van het Huishoudelijk Reglement. Zie ook het bevorderen van 
particuliere geschillenbehandeling via art. 2.31 van de COSSO-gedragscode en art. 11.7 van het Reglement 
ten behoeve van de Commissie van Toezicht. 
445 Deze losbladige uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staat onder redactie van J.G.J. 
Janssen, W.F.R. Rinzema en D.W.F. Verkade, Alphen aan den Rijn 1991. 
446 Vgl. ook de bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheden in de automatiseringswereld. De implicaties hiervan, 
met name het instaan voor een bepaald kwaliteitsniveau in kennis en handelen lijkt nog niet overal 
doorgedrongen. 
447 Deze raamovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd en deel uitmakend van de oprichtingsacte, is 
gesloten op aandrang van de Tweede Kamer (TK 1989/1990, 21129, nr 9) in het kader van de privatisering 
van het RCC per 1 november 1990. Dit raamcontract heeft betrekking op alle opdrachten door of vanwege 
enig ministerie aan het RCC verstrekt inzake de geautomatiseerde verwerking van persoonsregistraties. De 
regeling verplicht het RCC tot een handelen overeenkomstig de Aanwijzingen inzake de beveiliging van 
persoonsgegevens, verwerkt en opgeslagen in geautomatiseerde gegevensverwerkende systemen bij de 
Rijksoverheid van 16 juli 1982 alsmede tot een beveiligingsniveau overeenkomstig het RCC-
beveiligingsstelsel, met een verplichting tot verbetering, verfijning en aanpassing van dit stelsel in het licht 
van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen. De overeenkomst voorziet voorts in een 
toezichtsregime, met name een jaarlijkse privacy-audit door een EDP Auditor, rapporterend aan de 
minister van Binnenlandse Zaken. Partijen zijn voorts verplicht tot een jaarlijkse evaluatie van de 
overeenkomst (gebruik en werking in de praktijk, nieuwe maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen). In het licht van deze overeenkomst heeft de minister van Binnenlandse Zaken haar 
ambtgenoten gevraagd om bij de uitbesteding van de verwerking van persoonsgegevens aan 
computercentra buiten de rijksoverheid, contractueel dezelfde eisen te stellen. Vgl. de naamswijziging van 
de N.V. RCC/RCC-Groep in Roccade Informatiecagroep nv (holding). Zie het Roccade jaarverslag 1994. 
448 De beveiligingschecklist behoort ingevolge art. 7 Statuten jo. art. 1 Huishoudelijk Reglement expliciet 
tot de lidmaatschapseisen. 
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reflexwerking van de beveiligingschecklist (als “state of the art”-pakket) in verband met art. 8 
WPR449.  

Bijzondere aspecten 
Uit de effectuering en periodieke actualisering van de beveiligingschecklist blijkt, dat in COSSO-
verband belang wordt gehecht aan zelfregulering, zij het dat het directe nutsdenken prevaleert. 
Niet direct in commerciële baten te vertalen zelfregulering als invulling van de door de branche 
als zodanig tot uitdrukking gebrachte maatschappelijke verantwoordelijkheid, zoals inzake de 
privacy-dimensie van de bedrijfsactiviteiten, ontmoet grotere terughoudendheid450op dit punt het 
voortouw zou moeten nemen en zich via zelfregulering in normatieve zin zou moeten profileren. 
Allereerst de genoemde maatschappelijke verantwoordelijkheid als primair bij 
automatiseringsprocessen en innovatie-activiteiten betrokken bedrijfstak, corresponderend met 
maatschappelijke zorgvuldigheidsverplichtingen. Een tweede argument heeft betrekking op de 
kwaliteitsbenadering van de sectororganisatie. De privacy-dimensie is een kwaliteitsaspect van het 
bedrijfsmatig handelen, doorwerkend in bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheden. Een derde 
argument betreft de (vaak te weinig besefte) “kwetsbaarheid” van deze sector. Vgl. de noodzaak 
van (het behoud van) publiek vertrouwen in de integriteit van de informatievoorziening, mede in 
verband met grootschalig geëffectueerde “outsourcing” van de feitelijke informatieverwerking in 
de jaren ‘80/’90. Naast deze argumenten zijn nog te noemen de gewenste inzet van zelfregulering 
als instrument van marktordening (geen concurrentie op het al dan niet naleven van privacy-
verplichtingen) en voorts als middel om de verhouding houder-bewerker meer doorzichtig te 
maken voor de geregistreerde (wat is de rol van de bewerker bij de effectuering van het 
inzagerecht).>. De nadruk op privacybescherming wordt in COSSO-kring bovendien ervaren als 
overbelichting van één aspect, hetgeen de bereidheid tot normatieve verbijzondering en 
aanvulling van de wetgeving via daarop toegesneden sectorregulering niet vergroot. Deze wat 
afhoudende benadering wordt versterkt, doordat de Commissie Beveiliging en Privacy van de 
COSSO, privacybescherming min of meer heeft vereenzelvigd met de 
beveiligingsproblematiek451. Het lijkt aannemelijk, dat het opnemen van een afzonderlijke 
privacy-paragraaf in de algemene gedragscode deze weerstanden zou verminderen. Een dergelijke 
integratie zou naar te verwachten valt, tevens de effectiviteit van deze privacy-voorziening ten 
goede komen. 

Uit een oogpunt van normatieve meerwaarde behoort de COSSO-gedragscode, afgezien van de 
mede hierin begrepen beveiligingschecklist, tot de categorie “vedergewicht”. Het is bij uitstek een 
“opstapcode”, als afronding van de tussenfase op het traject naar een meer substantiële privacy-
voorziening. Voorlichting en ondersteuning van de leden staan voorop. De Registratiekamer 
heeft bij de goedkeuring van deze regeling verklaard, dat eenzelfde code na het verstrijken van de 
geldigheidsduur van 3 jaar, niet opnieuw van een dergelijk predikaat zal worden voorzien. De 
Kamer heeft er bij de COSSO op aangedrongen in deze periode een activiteiten-gebonden 
regeling in de gedragscode op te nemen, met een nadere uitwerking van de privacy-dimensie in de 
bewerkers-activiteiten als eerste aandachtspunt. Zie ook de motivering van de 
goedkeuringsverklaring Stcrt. 1991, 12. <N>Een bijzonder kenmerk van de branche-organisatie 
COSSO is het ontbreken van een sector-specifiek informatiepatroon452. Het gemiddelde 

                                                      
449  Vgl. het rapport Beveiliging van persoonsregistraties van de Registratiekamer van eind 1994. Zie 
de kritiek hieromtrent van de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO) bij brief van 16 mei 
1995, m.b.t. de door de Kamer gewekte indruk dat hiermee een uitputtende invulling van art. 8 WPR is 
gegeven. Bovendien, zo is de kritiek, zou het advies van de Kamer te zeer naar normering neigen. Zie 
voorts de Code voor Informatiebeveiliging van het Nederlands Normalisatieinstituut (1994). 
450 Er zijn verschillende argumenten aan te voeren waarom de automatiseringsbranche <N 
451 Vgl. ook het eerder genoemde art. 2.22 van de gedragscode, waarin de gedragscode persoonsregistraties 
als beveiligingseis wordt gedefinieerd. 
452 Er is sterke behoefte aan een nadere invulling van het begrip bewerker, met name aan een typologie van 
automatiseringsdiensten, mede in het licht van ontwikkelingen op het terrein van facilities management. 
Het traditionele bewerkersbegrip, toegesneden op het intermediair van een computerservicebureau is in de 
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COSSO-lid zal als houder immers als regel over geen andere dan de gebruikelijke 
bedrijfsregistraties beschikken. Vergelijk de cliëntenregistratie, de personeelsregistratie en de 
financiële administratie. Ook om die reden is een benadering toegesneden op de sector-eigene 
elementen aangewezen. 

In het voorjaar van 1993 is een nieuwe reeks gesprekken begonnen van COSSO en 
Registratiekamer. Doel hiervan was een tijdige voorbereiding van een nieuw op te stellen 
gedragscode, aansluitend op de afloop van de goedkeuringstermijn in januari 1994. Van de zijde 
van de Kamer zijn concrete suggesties gedaan voor de in een nieuwe gedragscode te regelen 
onderwerpen. Deze hadden betrekking op een verdere invulling van de paragraaf over 
bewerkersactiviteiten; opleiding en attitudevorming van uit te lenen personeel (body shopping) en 
automatiseringsadviseurs (consultancy), in combinatie met aandacht voor het doorwerken van de 
privacy-dimensie in gehanteerde methoden/technieken en standaards; de doorwerking van de 
wetgeving c.a. in de ontwikkeling van maatwerk- en pakketsoftware (beveiliging/protocollering, 
blokkeringsmogelijkheden, adequate inzage-voorzieningen e.d.) alsmede voorzieningen 
betreffende de integriteit van de personeelsleden in brede zin, met name via gerichte 
attitudevorming en contractuele geheimhoudingsverplichtingen. De federatievorming in FENIT-
verband heeft wijziging gebracht in de vaststellende organisatie. Dit is de FENIT geworden. Zie 
hierna de op het voorgaande aansluitende beschrijving van de thans bij de Registratiekamer in 
behandeling zijnde FENIT-Privacycode. 

6.4.3 VOI-gedragscode persoonsregistraties van de Vereniging 
van Onderzoek Instituten (VOI) 
besproken met de Sociaal-Wetenschappelijke Raad en de Nederlandse Sociologische en 
Antropologische Vereniging en voorts voorbereid met de Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie, goedgekeurd op 8 mei 1991 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1991, 88. 

Algemeen 
De VOI is een vereniging van 24 zelfstandig opererende non profit onderzoeksinstituten die zich 
richten op gedrags- en maatschappijwetenschappelijk onderzoek. Het lidmaatschap staat open 
voor universitaire instituten, stichtingen en daarmee vergelijkbare rechtspersonen die zich bezig 
houden met dit type onderzoek453. Nagenoeg alle onafhankelijke onderzoeksinstituten in deze 
sector zijn bij de VOI aangesloten. Het secretariaat van de VOI wordt gevoerd door SISWO, de 
Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek. De VOI-leden 
worden veelal tot de particuliere sector gerekend, onafhankelijk van de vraag of ze deel uitmaken 
van een universitaire organisatie. Zie art. 2 van het Afbakeningsbesluit (Stb. 1989, 569) dat door 
de universiteiten gehouden persoonsregistraties slechts onder de openbare sector brengt, voor 
zover deze met het oog op het onderwijs zijn aangelegd454. De VOI gaat er evenwel van uit, dat 
onderzoek en onderwijs binnen universitaire instellingen in de regel verweven zijn. Om die reden 
wordt aangenomen, dat onderzoeksinstituten die geen eigen rechtspersoonlijkheid bezitten en als 

                                                                                                                                                        
huidige praktijk te eendimensionaal om recht te doen aan de vele variaties, waarbij derden een belangrijke 
inbreng hebben bij de effectuering van de privacy-wetgeving inzake persoonsregistraties. Vgl. voorts het 
min of meer open geformuleerde begrip “processor” in het concept-EG-Richtlijn persoonsgegevens, in de 
Nederlandse vertaling: “de met de verwerking belaste persoon” geheten. Deze wordt gedefinieerd als: “de 
natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, respectievelijk dat 
voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt” (art. 1 sub e). 
Tevens zal hierbij aan de orde moeten komen de positie van de zgn. administratiekantoren evenals 
informatie-activiteiten van bepaalde typen zakelijke dienstverlening. 
453 Zie voorts in algemene zin: J. Holvast en E.T.M. Olsthoorn-Heim, Wetenschappelijk onderzoek, 
Statistiek en Privacy in de bundel Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 267 e.v. 
454  Zie echter hoofdstuk 10 met betrekking tot de positie van de rijksuniversiteiten als openbaar 
lichaam (art. 17 WPR). 
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onderdeel van een universitaire organisatie zijn aan te merken, aan de wettelijke reglementsplicht 
zijn onderworpen455. 

Inhoud 
De VOI-gedragscode persoonsregistraties bestaat uit een uitgebreide inleiding en 
verantwoording, de eigenlijke gedragscode alsmede enkele bijlagen, waaronder één met praktische 
wenken. 

De regeling is van toepassing op alle persoonsregistraties die door de houder worden aangelegd, 
gebruikt of bewaard met het oog op de uitvoering van sociaal-wetenschappelijk onderzoek of 
statistiek, waarvan de uitkomsten niet tot individuele natuurlijke personen herleidbaar zijn (art. 3). 
De gedragscode is een nadere concretisering en op onderdelen een aanvulling van het WPR-
regime voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Deels wordt gewerkt met uit de wet 
overgenomen begrippen, deels zijn nieuwe categorieën ingevoerd, zoals een differentiatie naar 
typen onderzoeksbestanden. 

Persoonsregistraties mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden (art. 5.3). De 
relatie met de geregistreerden/respondenten krijgt veel aandacht. De houder is verplicht de 
nodige maatregelen te treffen om te voorkomen dat de persoonsgegevens voor andere 
doeleinden worden aangewend dan bij de gegevensverzameling is meegedeeld, dan wel dat 
anderszins afspraken met of beloften aan respondenten niet worden nagekomen (artt. 8.3). Art. 
10 regelt het secundair gebruik van onderzoeksbestanden. Een eventueel hergebruik dient in 
overeenstemming te zijn met het oorspronkelijk doel van de persoonsregistratie (art. 10.2). Ook 
hier geldt de randvoorwaarde, dat door hergebruik geen afspraken met of beloften aan 
geregistreerden geschonden mogen worden (art. 10.3). <N>De onderzoekssubjecten worden 
voorts als regel op de hoogte gesteld van de gegevensverstrekking aan derden. Gaat het om 
gevoelige gegevens, dan is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist (artt. 11.2 en 11.3). 
Ook overigens is de gegevensverstrekking aan derden gedetailleerd geregeld (art. 11). De 
gedragscode voorziet voorts in een aantal beheers- en beveiligingsbepalingen en een zelfstandige 
klachtenregeling. 

Relatie met andere gedragscodes 
Onder omstandigheden kunnen overlappingen optreden met de hierna te behandelen Privacy-
gedragscode markt- en opinieonderzoek, met name indien een lid van de Vereniging van 
Marktonderzoeksbureaus bij het onderzoek is betrokken (onderaanneming) en tevens de VOI-
gedragscode van toepassing is, of uit hoofde van het VOI-lidmaatschap of via contractuele 
doorwerking. 

Bovendien is te verwachten, dat op korte termijn meer gedragscodes inzake het wetenschappelijk 
onderzoek zullen worden vastgesteld. Dit is een gevolg van het huidige streven naar een 
vergroting van het hergebruik van (meeliften met) reeds beschikbare gegevensverzamelingen 
voor wetenschappelijk onderzoek, met name van CBS-gegevensbestanden. Hiervoor zijn 
verschillende redenen aanwijsbaar, zoals de kostenfactor en de kwaliteit van de data, in 
samenhang met een teruglopende bereidheid bij (potentiële) respondenten om aan 
wetenschappelijk onderzoek mee te werken. Inmiddels zijn de NWO, de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en het CBS overeengekomen, dat bepaalde 
omvangrijke CBS-persoons- en gezinsenquêtes beschikbaar zullen zijn voor onderzoek in de 
maatschappij- en gedragswetenschappen. Het NWO heeft voorts per 1 januari 1994 een 
Wetenschappelijk Statistisch Agentschap (WSA) ingesteld met als doel, het stimuleren van 
(her)gebruik van belangrijke bestaande gegevensbestanden ten behoeve van wetenschappelijk 

                                                      
455 De VOI heeft derhalve leden met rechtspersoonlijkheid en niet zelfstandige leden, de universitaire 
instituten. Dit heeft consequenties voor het houderschap. In art. 1.9 is de houder gedefinieerd als: “De 
rechtspersoon die de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie waarop deze code van toepassing is 
(...)”. Wordt het onderzoek uitgevoerd binnen een universitair instituut, dan mag in de regel worden 
uitgegaan van een gedelegeerd houderschap. 
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onderzoek456. Dit agentschap zal derhalve optreden als intermediair tussen onderzoekers en 
houders van relevante gegevensbestanden. Tot de voorwaarden waaronder het CBS zijn 
microdatabestanden aan derden beschikbaar stelt, behoort het nemen van maatregelen om 
herleiding van informatie tot individuele natuurlijke personen te voorkomen457. De 
Beoordelingscommissie wetenschappelijk statistisch agentschap zal hieromtrent nadere 
aanbevelingen doen. Deze zullen betrekking hebben op een combinatie van data-intrinsieke en 
(compenserende) technische/procedurele beveiliging tegen herleiding van onderzoeksgegevens 
tot persoonsgegevens458. Het ligt voor de hand dat voor de implementatie hiervan het instrument 
van de gedragscode wordt gebruikt. Is dat het geval, dan is complementariteit en/of samenloop 
van gedragscodes waarschijnlijk. 

Door de werkgroep “Goed Gedrag” van de Raad voor het Gezondheidsonderzoek459 is een 
Gedragscode Gezondheidsonderzoek voorbereid, in het verlengde van art. 1653m van de Wet 
geneeskundige behandelingsovereenkomst460. Dit artikel bevat de voorwaarden waaronder 
inlichtingen over de patiënt of gegevens uit het medisch dossier zonder toestemming van de 
betrokkene ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de 
volksgezondheid aan derden kunnen worden verstrekt (art. 7A:1653m BW). Het vragen van 
toestemming kan achterwege blijven indien dit in redelijkheid niet mogelijk is, ofwel gezien de 
aard en het doel van het onderzoek, niet in redelijkheid kan worden verlangd. In beide situaties is 
                                                      
456 Zie Stcrt. 1994, 86. Vgl. voorts de overeenkomst van het ministerie van O&W en het CBS met 
betrekking tot de uitwisseling met gesloten beurzen van onderwijsgegevens (gegevensverzameling op basis 
van “bedrijfsadministraties” in ruil voor statistische bewerkingen), Stcrt. 1994, 118. 
457 Zie hieromtrent de notitie Maatschappelijk onderzoek en de persoonlijke levenssfeer, afsluitende 
rapportage over de ontwikkelingen van het rapport van H. Vuijsje, Mens, erger je niet – 
privacybescherming en wetenschappelijk onderzoek, Ministerie van O&W, Zoetermeer 1992. Deze notitie 
is toegezonden aan de Tweede Kamer bij brief van de staatssecretaris van O&W van 20 juli 1994, TK 
1993-1994, 23400 VIII, nr. 91. 
458 Zie ook het advies van de Registratiekamer van 26 februari 1993 (zaaknr. 92.E.75), uitgebracht in het 
kader van het Voorbereidingsproject wetenschappelijk statistisch agentschap. Hierin heeft de Kamer de 
mogelijkheid van herleidbaarheid van onderzoeksgegevens tot persoonsgegevens zeer ruim genomen. De 
kern van de herleidbaarheidsdiscussie betreft de vraag of de geobjectiveerde en subjectief opgehoogde 
beschikbaarheid aan herleidbaarheidsfactoren binnen een houdersorganisatie in de vorm van toegang tot 
sleutelinformatie, expertise, technische faciliteiten e.d. beslissend is, dan wel dat de feitelijke 
aannemelijkheid/waarschijnlijkheid van herleiding, onder meer te beïnvloeden door codering, splitsing van 
bestanden e.d. in combinatie met strikte gedragsregels in de beoordeling moet worden betrokken. De 
Registratiekamer acht de theoretische mogelijkheid van herleiding voldoende om de informatie als 
persoonsgegevens te duiden: “Hierbij dient in aanmerking te worden genomen, dat de 
onderzoeksinstituten, gelet op hun expertise, contacten en technische outillage, bij uitstek in staat moeten 
worden geacht van deze mogelijkheden gebruik te maken. Of zij daartoe ook in feite zouden willen 
overgaan, is bij de toetsing aan artikel 1 WPR niet doorslaggevend.” (p. 15) Daarmee kwam de Kamer 
terug van haar eerdere standpunt waarbij de gesubjectiveerde (en dus te beïnvloeden) waarschijnlijkheid 
van herleiding uitdrukkelijk een element in haar beoordeling was. Vgl. onder meer de goedkeuring van de 
VOI-gedragscode en de gedragscode van Nefarma. Het in het CBS-advies door de Registratiekamer 
ingenomen standpunt is volgens de hiervoor genoemde O&W-notitie door de Beoordelingscommissie 
Wetenschappelijk Statistisch Agentschap (Commissie-Kordes) afgewezen als niet getuigend van 
werkelijkheidszin. 
459 De Raad voor het Gezondheidsonderzoek (RGO) is het adviesorgaan van de regering op het gebied van 
het gezondheidsonderzoek. Wat de opstelling van de gedragscode voor gezondheidsonderzoek betreft 
vervult de RGO vooral de functie van gangmaker, tevens platform voor hierin participerende organisaties. 
De voorbereiding van deze gedragscode is in aansluiting op de vaststelling van de VOI-gedragscode ter 
hand genomen. 
460 Zie de aanpassing van art. 1653m WGBO in de Vierde nota van wijziging, TK 1993-1994, 21561, nr. 20. 
Vgl. de tijdens de parlementaire behandeling geuite bezwaren van de Nederlandse Vereniging voor 
Epidemiologie (VVE) tegen de in de WGBO vast te leggen eisen inzake individuele toestemming van (ex-
)patiënten bij observationeel onderzoek met herleidbare medische gegevens en lichaamsmateriaal en met de 
in het wetsontwerp opgenomen bewaartermijn van 10 jaar, Stcrt. 1994, 14. 
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voorzien in compenserende condities. Zo moet het onderzoek in het eerstgenoemde geval zijn 
voorzien van zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet 
onevenredig wordt geschaad. In het laatstgenoemde geval moet de gegevensverstrekking zodanig 
zijn, dat herleiding tot individuele natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen461. 
Hierbij wordt gedacht aan bijzondere procedures van besluitvorming in combinatie met 
gegevenscodering462. Wat de ratio is om in een min of meer vergelijkbare situatie, 
gegevensverstrekking zonder toestemming van de betrokkenen, niettemin (sterk) uiteenlopende 
voorwaarden te stellen afhankelijk van de reden daartoe, is niet duidelijk. Naar uit de toelichting 
op deze bepaling blijkt, is het de bedoeling dat nadere concretisering van deze aanvullende 
voorwaarden via zelfregulering in de vorm van een gedragscode ex art. 15 WPR geschiedt en 
derhalve wordt onderworpen aan de goedkeuring van de Registratiekamer. Zie omtrent de 
problematiek van de herleidbaarheid van onderzoeksgegevens als persoonsgegevens hoofdstuk 
15. Bij brief van 7 april 1995 is de Gedragscode Gezondheidsonderzoek door de Federatie van 
medisch-wetenschappelijke verenigingen aan de Registratiekamer ter goedkeuring voorgelegd. De 
Kamer heeft dit verzoek bij besluit van 24 april 1995 ontvankelijk verklaard. Zie de bespreking 
van de inhoud van deze gedragscode elders in dit hoofdstuk. In bepaalde gevallen wordt ook 
door VOI-leden gezondheidsonderzoek verricht (vgl. preventie- en gedragsonderzoek), zodat dan 
een samenloop in gedragscodes kan optreden. 

Verbindendheid 
De leden van de VOI zijn krachtens besluit van de algemene ledenvergadering verplicht deze 
code na te leven en hun opdrachtgevers, samenwerkingspartners en werknemers van het bestaan 
en de inhoud van de code op de hoogte te stellen. De VOI-gedragscode is tevens bedoeld als 
privacy-standaard voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De regeling is als zodanig 
opengesteld voor toetreding door derden in deze sector (“zwaan-kleef-aan”-oogmerk). De 
gedragscode krijgt voorts contractuele werking door opdrachtverlening en -bevestiging, als 
randvoorwaarde van onderzoek463. De gedragscode geldt tevens als professionele standaard van 
zorgvuldig onderzoek en heeft om die reden reflexwerking. Als zodanig krijgt de gedragscode 
tevens doorwerking via bepalingen in arbeidsovereenkomsten en stage-contracten alsmede door 
geheimhoudingsverklaringen van overige bij het onderzoek betrokkenen464. De regeling is op 
                                                      
461 Aangenomen wordt, dat door de opneming van het element “redelijkerwijs” ontkomen wordt aan de 
strikte uitleg van het element herleidbaarheid in het begrip persoonsgegeven in art. 1 WPR, zoals 
aangenomen door de Registratiekamer. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. De indirecte herleidbaarheid 
is in de WPR volgens de toelichting nader begrensd door het criterium: “onevenredige hoeveelheid tijd, 
geld en mankracht” (MvT p. 35). Dit criterium is derhalve een nadere invulling van het 
redelijkheidsbeginsel. Vgl. de toelichting op de term “relating to” in de definitie van het begrip “personal 
data” in art. 2 sub a van het Europees Dataverdrag 1981: “Identifiable persons” means a person who can 
be easily identified: it does not cover identification of persons by means of very sophisticated methods”, 
Explanatory report, Straatsburg 1981, p. 14, nr. 28. Vgl. de definitie van het begrip “personal data” in de 
EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens en de toelichting op dit begrip in de preambule: “whereas the 
principles of protection shall not apply to data rendered anonymous in such a way that the data subject is 
no longer identifiable; whereas codes of conduct within the meaning of Article 27 may be a useful 
instrument in providing guidance as to the way in which data may be rendered anonymous and retained in 
a form in which identification of the data subject is no longer possible.” Hieruit blijkt, dat het vereiste in 
art. 1653m, eerste lid, sub b min of meer overeenkomt met het herleidbaarheidscriterium in de definitie van 
het begrip persoonsgegeven in art. 1 WPR. In beide gevallen komt het derhalve aan op de interpretatie in 
concreto.  
462 Vgl. ook het rapport van de Registratiekamer Casusregisters in de geestelijke gezondheidszorg, Rijswijk 
juni 1993 (zaaknummer 93.B.03). 
463 Vgl. ook de hierna beschreven verplichting van Nefarma-leden om in onderzoekscontracten betreffende 
geneesmiddelenonderzoek expliciet de verplichting tot naleving van vigerende gedragscodes/-regels op te 
nemen. 
464 Vgl. de specialisatie in onderdelen van het wetenschappelijk onderzoek, met name de uitbesteding van 
de dataverzameling aan enquête- en telemarketingbureaus (veldonderzoek) en het (ad hoc) inschakelen van 
externe deskundigen. 
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grote schaal verspreid, mede om het groeiende publieke wantrouwen tegen sociaal-
wetenschappelijk onderzoek te verminderen465. Via de gedragscode geeft de sector invulling aan 
de norm van maatschappelijke betamelijkheid 

Handhaving 
De gedragscode kent een specifieke klachtvoorziening in de vorm van een arbitrageregeling (art. 
13). Daarnaast wordt de gedragscode verenigingsrechtelijk gehandhaafd, eventueel uitmondend in 
een royement als lid. Voor zover de gedragscode is geïncorporeerd in onderzoeks- en 
medewerkerscontracten – en dat is als regel het geval – kan naleving ook via die weg worden 
afgedwongen. 

Bijzondere aspecten 
De VOI-gedragscode is een belangrijk document. De regeling vervult verscheidene functies. 
Eerst en vooral vormt de code een professionele privacy-standaard van sociaal-wetenschappelijke 
onderzoek, met inbegrip van maatstaven van beroepsethiek. Zoals opgemerkt heeft de 
gedragscode een open karakter en kan deze ook door niet-leden worden onderschreven. De 
gedragscode en de daarvan afgeleide voorlichtingsbrochure hebben tevens een externe 
presentatie-functie (marketing-instrument). De sector brengt aldus naar buiten op welke wijze 
onderzoekers met respondenten en hun persoonsgegevens omgaan. Met deze vorm van publieke 
zelfbinding wordt tevens getracht de bereidheid tot medewerking aan wetenschappelijk 
onderzoek op peil te houden, zo niet te vergroten. Een derde element van de gedragscode betreft 
de voorlichtingsfunctie. Via de gedragscode en de bijlagen worden leden en derden gericht 
geïnformeerd over de WPR en de daarin opgenomen uitvoeringsverplichtingen. De gedragscode 
kent een eigen systematiek en vormt als zodanig een sectorgebonden vertaling en aanvulling van 
de WPR voor onderzoekstoepassingen. 

Nieuwe ontwikkelingen 
Op 1 juli 1994 is de Vereniging voor Beleidsonderzoek opgericht. Onder beleidsonderzoek wordt 
verstaan: toegepast wetenschappelijk onderzoek, veelal van sociaal-wetenschappelijke aard, ten 
behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van beleid in opdracht van 
beleidsinstanties of met de uitvoering van beleid belaste organisaties. De doelstelling van de 
vereniging is in hoofdzaak tweeledig: (a) verdergaande professionalisering van het 
beleidsonderzoek en (b) belangenbehartiging. Het vaststellen en verder ontwikkelen van 
beroepsnormen, zowel op individueel als op instituutsniveau, en de optimalisering van de 
kwaliteit van het beleidsonderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening, zijn in dat 
verband expliciet geformuleerde (sub)doelen van deze nieuwe sectororganisatie. Inmiddels 
worden voorbereidingen getroffen om naast de Vereniging voor Beleidsonderzoek tevens een 
beroepsvereniging voor beleidsonderzoekers op te richten. Het is de bedoeling dat deze vanuit de 
Vereniging voor Beleidsonderzoek actief zal worden ondersteund. De nieuwe Vereniging voor 
Beleidsonderzoek geldt door de overstap van leden en de overdracht van de “VOI-boedel” als 
opvolger van de VOI. De VOI is per 1 juli 1994 door een besluit van haar algemene 
ledenvergadering ontbonden. Bij besluit van haar algemene vergadering heeft de nieuwe 

                                                      
465 Zie ook de door de VOI uitgegeven brochure Wetenschappelijk onderzoek en privacy, waarin naar de 
WPR en de gedragscode wordt verwezen en tevens de klachtenbehandeling wordt uiteengezet. De 
toegenomen terughoudendheid om gegevens over zichzelf te verstrekken bij enquêtes en interviews, de 
zgn. non-respons problematiek, baart onderzoekers steeds meer zorgen. Deze non-respons zou in ons land 
ook hoger liggen dan in andere westerse landen. Inmiddels wordt in brede kring aangenomen, dat de 
privacy-factor hiervan niet de primaire oorzaak is. Veeleer is het doel van het onderzoek bepalend. 
Verondersteld wordt, dat met name de bereidheid tot medewerking aan beleidsonderzoek ten behoeve van 
de overheid is afgenomen. Mede om deze reden is sprake van een verdere professionalisering van de 
gegevensverzameling ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, met name het streven naar uitbreiding 
van het secundair gebruik van reeds beschikbare dataverzamelingen, vooral die van het CBS. Zie het 
hiervoor genoemde rapport Maatschappelijk onderzoek en de persoonlijke levenssfeer, toegezonden aan de 
Tweede Kamer bij brief van de staatssecretaris van O&W (TK 1993-1994, 23400 VIII, nr. 91). 
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vereniging de VOI-gedragscode als een haar leden bindend besluit overgenomen. In vergelijking 
met de VOI, is sprake van een duidelijke verbreding van het ledenbestand. Leden van de 
Vereniging voor beleidsonderzoek zijn: (a) not for profit onderzoeksinstituten en (b) 
commerciële onderzoeksbureaus, die aan nader bepaalde lidmaatschapseisen voldoen, waaronder 
kwaliteitsborging (ISO 9001), openstelling voor collegiale toetsing, integrale kostenberekening en 
een formatie van tenminste 10 beleidsonderzoekers466. Per 1 mei 1995 telde de vereniging 24 
leden. 

6.4.4 Privacy-gedragscode markt- en opinieonderzoek van de 
Vereniging van Marktonderzoekbureaus en de Nederlandse 
Vereniging van Marktonderzoekers (VMO en NVvM) 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 12 juni 1991 
voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1991, 111. 

Algemeen 
Deze gedragscode is een coproduktie van twee, onderling nauw gelieerde verenigingen. De VMO 
telt 24 gewone leden en een geassocieerd lid467. Dit zijn onderzoeksbureaus die zich bezig houden 
met (consumenten)marketing research, opinieonderzoek alsook met sociaal-wetenschappelijk en 
economisch beleidsonderzoek en -advies voor bedrijfsleven en overheid. De activiteiten van de 
leden variëren derhalve van het traditionele consument georiënteerde markt- en 
marketingonderzoek tot beleidsonderzoek en -advies door onderzoeksbureaus op commerciële 
grondslag468. Opdrachtgevers zijn afkomstig uit zowel de profit als de non profit sector. Vergelijk 
ook de invloed van de hiervoor reeds genoemde onderzoeksspecialisatie. In toenemende mate 
wordt bij omvangrijke onderzoeksprojecten gewerkt met “onderaannemers” of “gesplitste” 
opdrachtverlening, met name betreffende de gegevensverzameling (veldonderzoek) en -analyse. 
De afbakening in werkzaamheden tussen VOI- en VMO-leden is derhalve vloeiend. Zie tevens 
de groei in overlappende werkzaamheden in de profit sector tussen marktonderzoek en bepaalde 
direct marketing-activiteiten469. 

De VMO stelt zich ten doel de kwaliteit van het marktonderzoek c.a. op een hoog professioneel 
niveau te houden. Men tracht dit doel te bereiken door het stellen van kwaliteitseisen aan 
toetredende leden en het op basis hiervan periodiek hertoetsen van zittende leden (certificering). 
Zie in dit verband: de VMO minimum kwaliteitseisen kwantitatief en kwalitatief onderzoek, de 
ICC/Esomar code betreffende de praktijk van het markt- en sociologisch onderzoek, de code op 
de WPR en de Leveringsvoorwaarden470. 

De NVvM is het samenwerkingsverband van individuele personen, die vanuit verschillende 
invalshoeken bij de beoefening of ontwikkeling van het marktonderzoek zijn betrokken. NVvM-
leden kunnen zowel werkzaam zijn bij onderzoeksbureaus, bedrijfsleven en instellingen als bij de 
overheid. De vereniging telt ca. 900 leden. Via vakgroepen en commissies wordt een groot aantal 

                                                      
466   Vgl. de mogelijkheid van partiële “herverkaveling” in relatie tot de samenstelling van het 
ledenbestand van de Vereniging van Marktonderzoekbureaus. 
467 Stand per 1 januari 1994. 
468 Vgl. de afbakening van de hiervoor beschreven VOI-gedragscode. Deze heeft betrekking op de in 
belangrijke mate aan de universiteiten gelieerde, non profit onderzoeksinstituten. Door de oprichting van 
de Vereniging voor Beleidsonderzoek, de opvolger van de VOI, zijn daar inmiddels de commerciële 
beleidsonderzoeksbureaus bijgekomen. Beide gedragscodes zijn complementair, dat wil zeggen bestrijken 
tezamen grotendeels de (zelfstandige) sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmarkt. Door het persoonlijk 
lidmaatschap van de NVvM bereikt deze vereniging met haar WPR-gedragscode voorts een belangrijk deel 
van het bedrijfs- en overheids-/instellingsgebonden onderzoek. 
469 Bureaus die zich met uitsluitend telemarketing-activiteiten bezighouden zijn echter uitdrukkelijk 
uitgesloten van het lidmaatschap van de VMO. 
470 Zie ook gezamenlijke activiteiten als de VMO-legitimatiekaart en de bedankfolder. 
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activiteiten ontwikkeld op deelgebieden. Het op peil houden en vergroten van de kennis over 
(nieuwe) methoden en technieken van marktonderzoek staat hierbij centraal. De NVvM is voorts 
actief inzake de ontwikkeling en toepassing van gedragsregels. Het persoonlijk lidmaatschap 
voorziet krachtens de statuten in een individuele verbindendheid van de ICC/Esomar code en de 
WPR-Code471. 

 Inhoud 
De gedragscode bestaat uit 16 artikelen, onderverdeeld in een viertal paragrafen 
(achtereenvolgens: algemeen, gegevensverkrijging, opslag en gebruik en toezicht) en een 
toelichting. De code is van toepassing op alle persoonsregistraties, aangelegd en gebruikt voor 
marktonderzoek van de leden van de beide vaststellende verenigingen (art. 1) en heeft derhalve 
verbindende kracht zowel op bureauniveau als voor de individuele onderzoekers. De positie van 
de respondent bij de gegevensverzameling komt uitvoerig aan bod. Art. 5 geeft de regels die bij 
het afnemen van een interview in acht moeten worden genomen. “Informed consent” is daarbij 
het uitgangspunt. Kinderen worden uitsluitend ondervraagd met toestemming van degene onder 
wiens toezicht zij staan. De respondent heeft voorts het recht om na afloop, alle door hem 
tijdens het interview gegeven informatie te laten vernietigen. Observatie als onderzoeksmethode 
is geregeld in art. 6. Hier gelden vergelijkbare verplichtingen. Deze bepalingen vormen aldus een 
belangrijke uitwerking van art. 5 WPR, immers bepalen in hoge mate de rechtmatigheid van de 
gegevensverkrijging als voorwaarde voor een rechtmatige gegevensopslag. Art. 14 voorziet voorts 
in een beperkende voorwaarde voor gegevensverstrekking aan de opdrachtgever: “Zonder 
toestemming van de desbetreffende respondent worden aan de cliënt geen persoonsgegevens 
verstrekt, noch informatie waaruit conclusies over de respondent kunnen worden getrokken”. 
Ook paragraaf 3 betreffende opslag en gebruik, kent enkele substantiële bepalingen, met name 
betreffende de omgang met de verkregen persoonsgegevens: de wijze van opslag, de toevoeging 
van nieuwe gegevens en de afsplitsing van NAW-gegevens. Voorts is voorzien in beheer- en 
beveiligingsregels. Naleving van de gedragscode is verzekerd door een toezichtsregime met een 
interne en een externe component. 

Relatie met andere gedragscodes 
Als maatstaf van professionaliteit van marktonderzoek geldt primair de voor onderzoeksbureaus 
(VMO) en individuele marktonderzoekers (NVvM) verbindende, internationaal aanvaarde 
ICC/Esomar code voor het marktonderzoek en het sociaal-wetenschappelijk (beleids)onderzoek 
(versie 1986)472. De code bevat een 37-tal gedragsregels, achtereenvolgens betreffende: de 
anonimiteit van geënqueteerden/respondenten, de rechten van de respondent, vraaggesprekken 
met kinderen, de wederzijdse verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en uitvoerders, 
maatstaven voor rapportering en de wijze van tenuitvoerlegging van de Code. De Privacy-
gedragscode markt- en opinieonderzoek incorporeert en verbijzondert onderdelen van deze 
regeling (zie de toelichting). Uit het voorgaande blijkt, dat onder omstandigheden tevens 
samenloop/overlapping mogelijk is met de VOI- en de DMIN-gedragscode. 

Verbindendheid 
De Privacy-gedragscode markt- en opinieonderzoek is, evenals de ICC/Esomar code, 
verenigingsrechtelijk verbindend voor de leden van zowel VMO als NVvM. Voorts geven beide 
                                                      
471 Voor het schrijven van deze paragraaf heb ik gebruik gemaakt van de (geactualiseerde) uitgave 
Bureauinformatie VMO, Amsterdam 1992, de uitgave Algemene Informatie 1994 van en over de 
Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, Amsterdam 1994, en mij door het secretariaat van beide 
verenigingen verstrekte aanvullende informatie. 
472 De huidige ICC/Esomar code is een coproduktie van de International Chamber of Commerce (ICC), 
als vertegenwoordiger van de internationale marketing gemeenschap, en de European Society for Opinion 
and Marketing Research (Esomar). De doelstelling van de Internationale Code is het voorzien in algemeen 
aanvaarde, internationale gedragsregels. De eerste versie dateert van 1948. De huidige versie van 1986 
wordt momenteel herzien. Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd een nieuwe ICC/Esomar code 
kunnen worden vastgesteld. 
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verenigingen uiting aan deze verplichting tegenover derden, met name via hun gezamenlijke 
presentatie en opneming van de WPR-gedragscode in respectievelijk de Bureauinformatie van de 
VMO en de uitgave Algemene Informatie van de NVvM. Aan de WPR-gedragscode is echter – 
anders dan aan de ICC/Esomar code – geen expliciete contractuele doorwerking gegeven via de 
VMO-Leverings- en betalingsvoorwaarden voor marktonderzoek. De (onjuiste) opvatting dat 
deze gedragscode al gelding heeft op basis van de WPR, is hiervan de reden. Over de mate van 
contractuele doorwerking van de privacy-regeling via opneming in individuele 
arbeidsovereenkomsten zijn bij de VMO/NVvM geen nadere gegevens beschikbaar. De 
gedragscode heeft voorts privaatrechtelijke reflexwerking in relatie tot de respondenten. De 
respondenten worden immers (mede) op basis van deze regeling geïnformeerd (informed 
consent). In die zin is de gegeven toestemming voorwaardelijk, want gebonden aan de naleving 
van deze gedragsregels. 

Handhaving 
Zowel voor VMO als NVvM geldt, dat de naleving van de WPR-gedragscode 
verenigingsrechtelijk gesanctioneerd is via de mogelijkheid van opzegging van of ontzetting uit 
het lidmaatschap. 

De gedragscode verplicht tot aanwijzing van een functionaris binnen de 
marktonderzoeksinstelling, belast met het toezicht op naleving van de gedragscode. Daarnaast is 
voorzien in een Commissie van Toezicht, belast met de beslechting van geschillen die verband 
houden met de toepassing van deze gedragscode, overeenkomstig een nader vast te stellen 
reglement. Inmiddels is door NVvM en VMO gezamenlijk een Commissie Code en Ethiek 
ingesteld, onder meer ter vervanging van de voormalige Commissie Wet persoonsregistraties. De 
nieuw gevormde commissie heeft een coördinerende en adviserende functie voor beide 
verenigingen met betrekking tot nieuwe, voor de branche relevante wetgeving, codes en klachten. 
Daarnaast is voor elk der verenigingen een klachtenbehandelaar aangewezen. Van deze faciliteit 
blijkt echter zo goed als geen gebruik te worden gemaakt. 

Bijzondere aspecten 
De gedragscode van VMO en NVvM vertoont verwantschap met die van de VOI. In beide 
gevallen gaat het om het vatten in privacy-bepalingen van (deels bestaande) regels van 
professionele onderzoeks-ethiek. Het doel is meerledig. Te onderscheiden zijn: de professionele 
beroepsethiek van de onderzoeker, de disciplinerende werking, zowel op collectief als individueel 
niveau, als uitvloeisel van een kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband, de 
voorlichtingsfunctie richting opdrachtgevers en publiek alsmede de serviceverlening aan de eigen 
leden. Evenals bij de VOI het geval is, is de gedragscode tevens een instrument tot behoud van 
het publieke vertrouwen en het doorbreken van bestaand wantrouwen en scepsis in nut en 
noodzaak van (wetenschappelijk) onderzoek. Niettemin zijn er ook in het oog lopende 
verschillen. Is de WPR in VOI-verband de aanleiding geweest voor de opstelling van 
gedragsregels, bij VMO/NVvM is de situatie een andere. De reeds ingeslepen, internationaal 
verankerde ICC/Esomar code heeft in deze sector als zelfreguleringsvoorziening haar primaat 
behouden. De hierbij min of meer aangehaakte WPR-gedragscode incorporeert een deel van deze 
internationale gedragsregels in het WPR-regime. 

6.4.5 Privacy-Gedragscode van het Direct Marketing Instituut 
Nederland (DMIN) 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 2 oktober 1992 
voor een periode van drie jaar, Stcrt. 1992, 194, per 1 januari 1995 voortgezet door de DMSA, de 
Nederlandse Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion. 

Algemeen 
Door statutenwijziging per 1 januari 1995 en toetreding van de Nederlandse Postorderbond en 
het Sales Promotion Instituut, is het DMIN verbreed tot de Nederlandse Associatie voor Direct 
Marketing, Distance Selling en Sales Promotion. De nieuwe associatie heeft de 
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belangenbehartiging van haar leden ten doel alsmede het stimuleren en ondersteunen van direct 
marketing, distance selling en/of sales promotion, zowel in Nederland als in het buitenland. Het 
bevorderen van zelfregulering door het al dan niet tezamen met anderen opstellen en vaststellen 
van onderlinge gedragsregels en het bewerkstelligen van naleving, respectievelijk hanteren van 
gedragsregels en brancheregelingen is uitdrukkelijk als subdoel geformuleerd. Per 15 juni 1995 
telde het nieuwe DMSA 515 leden, met inbegrip van 31 leden van de Nederlandse 
Postorderbond473. De associatie is een samenwerkingsverband van een aantal verenigingen op de 
verschillende onderdelen van het werkterrein (secties)474. Deze door de algemene vergadering van 
het DMSA ingestelde secties kennen derhalve een eigen bestuur, regelen zelf hun interne 
organisatie, kennen een eigen budget en kennen eigen statuten, reglementen, gedragscodes en 
andere vormen van zelfregulering, zij het dat de secties zijn gebonden zijn aan een in de DMSA-
statuten geformuleerd kader. 

Het ledenbestand valt in een tweetal categorieën uiteen: leden-opdrachtgevers en leden-
dienstverleners. Wat de opdrachtgevers betreft is het verbindend element de toepassing van 
direct marketing-technieken, òf als vorm van gespecialiseerde dienstverlening aan derden475, òf 
als onderdeel van de marketing-strategie binnen de eigen bedrijfsvoering. De gedragscode 
definieert direct marketing als: “het marketingsysteem, gericht op het tot stand brengen en/of in 
stand houden van een directe relatie tussen een aanbieder en diens afnemers; direct marketing 
wordt bedreven via de post, de telefoon en overige interactief toegepaste media” (art. 1). 

Direct marketing is zowel gericht op de consument (business to consumer) als op de zakelijke 
markt (business to business). Anders dan deze aanduidingen doen vermoeden, wordt DM in 
toenemende mate toegepast door non profit-organisaties, vooral door professionalisering van 
ideële fondsenwervers476. Echter ook in de profit-sector blijft direct marketing een groeisector, 
met name door de toenemende personalisering van leverancier-klant-relaties (data base-
management)477. Hoewel zoals opgemerkt de toepassing van direct marketing-methoden in het 
non profit-segment sterk groeit, ligt de nadruk bij DM nog sterk op de marktsector. Verwacht 
kan echter worden, dat methoden van doelgroepselectie op basis van – uit meerdere bronnen 

                                                      
473   Vgl. de groei in het ledenbestand. Het DMIN telde per 1 juli 1994 285 leden. 
474  Inmiddels functioneren de volgende secties: (1) Agencies, (2) Business-to-business, (3) 
Fondsenwervers, (4) DM-bestanden, (5) Verspreidingen, (6) Telemarketing, (7) Grafische Toepassing, (8) 
Mailinghouses en fulfilment, (9) Opdrachtgevers, (10) Nederlandse Postorderbond, (11) Promotionele 
Produkten en (12) Promotionele diensten en Evenementen. 
475 In deze categorie kunnen de volgende hoofdfuncties worden onderscheiden: 
adressenleveranciers/bestandshouders, list brokers en bestandsafnemers/gebruikers. Vgl. voorts het 
groeiende aanbod van specifieke DM-informatieprodukten, met name van database management-systemen, 
postcodesegmentatie-systemen, responsanalyses e.d., evenals de verdergaande specialisatie in 
dienstverlening in de vorm van communicatie- en marketing-onderzoek, consultancy, 
telemarketingbureaus, fulfilment services en gespecialiseerde drukkerijen. 
476 Vgl. organisaties als Unicef, Greenpeace en Artsen zonder grenzen. De professionalisering van de 
fondsenwerving heeft te maken met schaalgrootte, de noodzaak van een publiek draagvlak, teruglopende 
subsidiestromen en gebleken effectiviteit. Door deze ontwikkeling heeft de discussie over de 
toelaatbaarheid van DM-technieken, met name het secundair gebruik van reeds beschikbare 
gegevensbestanden een nieuwe dimensie gekregen. Vgl. hoofdstuk 2, met name het onderdeel botsende 
grondrechten. 
477 Zie het toenemend gebruik van informatie technologie in reactie op schaalvergroting en de toegenomen 
massaliteit en anonimiteit in het goederen- en dienstenverkeer, met name als compensatie voor het 
wegvallen van persoonlijke leverancier-afnemer-contacten. Het ideaal van de gepersonaliseerde 
verkoopinspanning wordt nu nagestreefd met behulp van gegevensverwerking als “extern geheugen”. Een 
tweede groeifactor heeft te maken met maatschappelijke individualiseringsprocessen en de toenemende 
diversificatie in het aanbod van produkten en diensten. Vgl. de wisselwerking tussen vraag, aanbod en 
marketing. In 1993 zou een DM-bestedingsniveau van meer dan 5 miljard gulden zijn bereikt, terwijl wordt 
verwacht dat rond de eeuwwisseling de helft van elke reclamegulden aan DM wordt besteed (DMIN 
Nieuws van juli 1994). 
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afkomstige – abonnementen- en ledenbestanden in combinatie met gepersonaliseerde 
communicatie via moderne communicatietechnieken (telefoon, fax en E-mail), binnen afzienbare 
termijn tevens gebruikt gaan worden voor publieke meningsvorming en politieke beïnvloeding, 
door en van politieke en maatschappelijke organisaties478. Zet deze ontwikkeling zich ook in ons 
land door, dan gaan geheel andersoortige belangen in de rechtmatigheidsafweging omtrent de 
toepassing van DM-technieken een rol spelen479. 

Hoewel de direct marketeers, de marktonderzoeksbureaus, de postorderaars en de uitgevers van 
(publieks)tijdschriften elk tot een afzonderlijk bedrijfssegment worden gerekend, zijn deze 
branches niettemin onderling nauw gerelateerd, via overlappende en (deels) gekoppelde 
bedrijfsactiviteiten en lidmaatschappen. In die zin is in bedrijfseconomische zin sprake van 
clustervorming. De DM-branche werkt in toenemende mate grensoverschrijdend en onderhoudt 
daartoe intensieve internationale contacten in FEDIM- en EDMA-verband480. 

Inhoud 
De DMIN-gedragscode481 bestaat uit een considerans, de eigenlijke regeling, een toelichting, de 
Regeling bestandstoezichthouder en het Reglement Commissie van Toezicht. De gedragscode is 
van toepassing op persoonsregistraties van DMSA-leden met direct marketing als 
(sub)doelstelling. 

                                                      
478 Vgl. het communicatieprobleem van politieke partijen met hun achterban. Zie met betrekking tot de 
ontwikkeling in de Verenigde Staten, met name de door de beweging Christian Coalition gebruikte 
methoden: Oscar Garschagen, De elektronische veldtocht van religieus rechts, Volkskrant van 22 oktober 
1994. Hierin zijn de volgende elementen te onderscheiden. Allereerst de op- en uitbouw van een 
organisatie/achterban via werving van leden/sympathisanten, mede op basis van door verwante 
organisaties ter beschikking gestelde abonnementen- en ledenbestanden (doelgroepenselectie). Een tweede 
element is de gepersonaliseerde, deels interactieve communicatie van centrale organisatie naar de achterban 
met gebruikmaking van alle beschikbare communicatietechnieken: post, telefoon, fax en E-mail (marketing 
the message). Het derde element is de actieve beïnvloeding vanuit de achterban van processen van politieke 
besluitvorming en de doorwerking hiervan in de relatie kiezer-gekozene/partij. Ook dan staat het gebruik 
van communicatietechnieken centraal (post van de kiezer). Vgl. in ons land de WWW-site van de Partij van 
de Arbeid op Internet. 
479 Vgl. het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de mens van 24 februari 1994, Casado Coca 
vs. Spanje (Publ. ECHR, Series A, Vol. 285), waarin het Hof “commercial speech”, i.c. het in strijd met 
beroepsregels adverteren door een Spaanse advocaat, uitdrukkelijk onder de reikwijdte van art. 10 EVRM 
begreep. Het Hof sprak hierin uit dat: “no distinction is made in the application of freedom of expression, 
according to whether the type of aim persued is profit-making or not. (...) Article 10 does not apply solely 
to certain types of information or ideas or forms of expression (...), it also encompasses artistic expression, 
information of a commercial nature (...), and even light music and commercials transmitted by cable.” Vgl. 
art. 7, vierde lid, dat handelsreclame van grondrechtsbescherming uitsluit. 
480 De afkorting FEDIM staat voor de Federation of European Direct Marketing, een 
samenwerkingsorganisatie van de Britse, Duitse, Nederlandse, Ierse, Zweedse, Franse, Portugese, Spaanse, 
Zwitserse en Europese direct marketing organisaties. De EDMA is de European Direct Marketing 
Association, opengesteld voor individueel lidmaatschap en bedoeld als branche-organisatie ten behoeve 
van “cross-border Direct Marketing in Europe.” Beide organisaties zijn in Brussel gevestigd. De 
internationale samenwerking houdt direct verband met de toeneming van regelgeving op Europees niveau 
(lobby). Zie naast de beoogde Europese Richtlijn persoonsgegevens met name het geamendeerde voorstel 
voor een “Council directive on the protection of consumers in respect of contract negotiated at a distance” 
(distance selling) van 7 oktober 1993 (SYN 411) en het geamendeerde voorstel voor een “Council directive 
concerning the protection of personal data and privacy in the context of digital telecommunications 
networks, in particular the Integrated Services Digital Network (ISDN) and digital mobile networks” 
(COM(94) 128 final COD 288). Voorts wordt gewerkt aan voor deze branche belangrijke regelingen zoals 
inzake commerciële communicatie, afvalverwerking en copyright-bescherming van databases. 
481 Omdat in de uitvoeringspraktijk de benaming DMIN-gedragscode gehanteerd blijft, is ervan afgezien 
om de transformatie naar DMSA volledig door te voeren. 
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De code bevat een nadere regeling van de ten hoogste te registreren persoonsgegevens482, de 
wijze van gegevensverkrijging, interne toegang en gebruik, gegevensverstrekking aan derden 
alsmede de informatieplicht van de houder en het inzage- en correctierecht van de geregistreerde. 
Met betrekking tot vastlegging, verkrijging en derdenverstrekking voorziet de code in een 
bijzondere afwegingsverplichting, immers is slechts toegestaan: “voor zover de persoonlijke 
levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig wordt geschaad”. De werking van het 
verzwaarde art. 13 WPR-regime is voorts uitgebreid tot alle bedrijfsmatige derdenverstrekkers 
(art. 6)483. 

Belangrijk is voorts de regeling van de Antwoordnummers DMSA (Mail & Telephone Preference 
Services: M&TPS) in art. 13 van de gedragscode484. Antwoordnummer 666 is hiervan de 
bekendste485. De DMSA-leden zijn gehouden om zowel aan een rechtstreeks schriftelijk verzoek 
als aan een dergelijk verzoek aan het DMSA (gegevensbestand Antwoordnummer 666) tot het 
achterwege laten van commerciële mededelingen en aanbiedingen of een vergelijkbare 
telefonische benadering, gevolg te geven486. In aanvulling daarop voorziet de code nog in een 
regeling van een binnen de houdersorganisatie aan te wijzen bestandstoezichthouder, extern 
toezicht door een Commissie van Toezicht en een geschillenregeling487. 

Relatie met andere gedragscodes 
De direct marketing-branche heeft een traditie van zelfregulering. Naast de algemene DMIN-
gedragscode persoonsregistraties, gelden de volgende codes voor deelgebieden: de Code 
listbroking van 1985, de Code telefoonmarketing van juni 1994488, de in 1993 aangepaste Code 
brievenbusreclame, huissampling en direct response advertising en de Code Verspreiding 
ongeadresseerd reclamedrukwerk. Met het oog op hun samenhang met de WPR-gedragscode, 
met name als partiële aanvulling, verbijzondering en overlapping, volgt hierna een korte 
bespreking van de Code listbroking en de Code Telemarketing. 

                                                      
482   Vgl. het belang van met name het Handelsregister voor de adressenhandel. De vraag is welke 
tarieven de Kamers van Koophandel (NV Databank) voor deze bulk-verstrekkingen aan direct-marketing 
bedrijven mogen berekenen. Het tarievenbeleid van de Vereniging van Kamers van Koophandel wordt 
kritisch getoetst op het aspect oneerlijke concurrentie. Zie het beleid van het ministerie van EZ, F.D. van 1 
juni 1995. 
483 Vgl. de tekst van art. 13 WPR, eerste lid. De werkingssfeer van deze bepaling is als volgt afgebakend: het 
moet gaan om bedrijfsmatige gegevensverzameling en verstrekking en wel zonder toestemming van degene 
die het betreft. De toevoeging van het laatste element ziet eraan voorbij, dat een belangrijk deel van de 
bedrijfsmatige gegevensverwerking is gebaseerd op met toestemming van de geregistreerde vastgelegde 
informatie. Vgl. de vrijwillige medewerking aan produkt-enquêtes e.d. Zie bijv. de enquêtes van het 
Centrum voor Consumenten Informatie (CCI).  
484   Per 31 december 1994 telde Antwoordnummer 666 72.764 adressen. De gegevens worden voor 
een periode van 5 jaar vastgelegd en na afloop van deze periode vernietigd. 
485 Dit artikel verplicht houders tevens om bij grensoverschrijdende activiteiten gebruik te maken van 
vergelijkbare M&TPS, voor zover het DMSA daaromtrent overeenkomsten heeft gesloten met 
buitenlandse zusterorganisaties. Zie de Paris Convention of Mailing Preference Services onder de hoede 
van de FEDIM, inmiddels uitgebreid tot de World Mailing Preference Service. Deze overeenkomst 
voorziet in de uitwisseling van “MPS Files” tussen de toegetreden organisaties (ultimo 1993: België, 
Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). 
486 Zie ook de sticker-campagne. Door middel van het plakken van een door de DMIN uitgegeven 
deursticker kan met aangeven verschoond te willen blijven van ongeadresseerd drukwerk en/of huis-aan-
huis bladen. 
487 Zie ook A.J.J.T. Singewald, Privacy en direct marketing in de Bundel Privacyregulering in theorie en 
praktijk, Deventer 1994, p. 241 e.v. 
488 Zie voorts de regeling Kwaliteitsnormen voor telemarketingbureaus van 12 september 1989. 
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De Code listbroking is van toepassing op de activiteiten van bij het DMSA aangesloten 
listbrokers489. De listbroker wordt in de code omschreven als: “een bemiddelaar die ofwel op 
eigen naam en voor eigen rekening, dan wel op eigen naam en voor rekening van bestandshouder 
of bestandsafnemer transacties betreffende adresbestanden tot stand brengt (...).”490 

De code voorziet in gedragsregels van de listbroker in relatie tot de bestandshouder en de 
bestandsafnemer. In aanvulling hierop bevat de code een klachtenprocedure bij het bestuur van 
het DMIN en eventueel in het verlengde hiervan bij de Commissie van Toezicht491. De 
normering van de contractuele relaties tussen houder, afnemer en listbroker, toegesneden op 
kwaliteit en zorgvuldigheid, vormt derhalve het zwaartepunt. Hoewel in de inleiding is vermeld 
dat het Wetsvoorstel WPR van 1985 is verwerkt, blijkt dat slechts beperkt het geval te zijn. 
Bepalingen waarin de privacy-dimensie doorklinkt zijn beperkt tot: de afbakening van de te 
bemiddelen gegevensbestanden tot adresbestanden492; de verplichting tot schonen (tenzij 
technisch onmogelijk) op basis van het adresbestand van Antwoordnummer 666 (art. 3.3.); de 
verplichting tot actualisering (art. 3.4) en de verplichte garantie, dat elk individueel adres te 
herleiden is tot het bestand van een oorspronkelijke bestandshouder (art. 3.5). De geclausuleerde 
afwegingsverplichting in de artt. 14, eerste lid en 13, derde en vierde lid, WPR, essentie van de 
privacy-bescherming van de geregistreerde, blijft echter geheel buiten beschouwing493. Op dit 
punt schiet de code dan ook uitdrukkelijk tekort494. 

                                                      
489 Vgl. de betekenis van de handel in gegevensbestanden voor de toepassing van direct marketing. Hierbij 
moet worden onderscheiden tussen de bedrijfsmatige adressenleveranciers (art. 13 WPR-registraties), die 
hun gegevens dikwijls ontlenen aan (semi-)openbare registers, en de (eenmalige) verhuur/verkoop van aan 
abonnementen- en lidmaatschapsbestanden ontleende adresbestanden door uitgevers, verenigingen, clubs 
e.d. als “neven-inkomstenbron”. Eerder is al opgemerkt, dat het niet gaat om een min of meer incidentele 
activiteit, de verhuur aan derden van adresbestanden c.a. is voor veel organisaties/uitgevers een structurele 
inkomstenbron geworden. Vgl. de feitelijk optredende uitwisseling tussen (teruglopende) inkomsten uit 
advertenties en de (groeiende) inkomsten uit “verkoop” van informatiebestanden. De ontwikkeling is, dat 
steeds meer lidmaatschapsgegevens op de markt komen. De verkoop/verhuur van 
abonnementenbestanden is derhalve volledig geprofessionaliseerd, onder meer door bedrijfsmatige 
bemiddeling tussen vraag en aanbod in combinatie met gespecialiseerde dienstverlening als “upgrading” 
(verrijking), via een op verdergaande selectie van de doelgroep gerichte koppeling van uit meerdere 
bronnen afkomstige gegevensbestanden en/of toevoeging van aanvullende (selecterende) informatie op 
basis van postcodesegmentatie-systemen. Zie ook het gestandaardiseerde aanbod van de grote listbrokers 
(profiel gegevensbron, beschikbare informatie, aantallen, selectiemogelijkheden, toevoegingen, 
leveringsvormen, prijzen, leveringsvoorwaarden en levertijd). 
490 In de Nederlandse situatie treedt de listbroker derhalve op zowel voor de bestandshouder als voor de 
bestandsafnemer (makelaarsfunctie). In relatie tot de bestandshouder kan sprake zijn van een 
duurvertegenwoordiging (vgl. aanbod van adressenbestanden). Deze relatie is in Engeland verzelfstandigd 
in de functie van list manager. De functie van list manager komt ook voor bij de bedrijven met grote eigen 
klantenbestanden. Bovendien kan de listbroker gespecialiseerde diensten verlenen, met name verrijking van 
gegevensbestanden via vergelijking/combinatie van uit meerdere bronnen afkomstige data. De selectie van 
de doelgroep kan voorts worden verhoogd door gebruikmaking van postcodesegmentatie-systemen. 
491 De klachtenbehandeling door het bestuur van het DMIN is gericht op het bereiken van een minnelijke 
schikking. Blijkt deze niet bereikbaar, dan zendt het bestuur de klacht op verzoek van een van de partijen 
door naar de Commissie van Toezicht. Deze kan de volgende sancties toepassen: berisping en schorsing 
dan wel ontzetting als lid van het DMIN. Tevens kan de CvT besluiten de uitspraak openbaar te maken. 
Niet is gepreciseerd wie toegang tot de klachtenprocedure hebben. Gezien de context mag worden 
aangenomen dat dit belanghebbenden zijn, derhalve met inbegrip van de geregistreerden. 
492 Blijkbaar hebben de opstellers aangenomen, dat adresbestanden en aan openbare bronnen te ontlenen 
gegevens onder de WPR “vrij” zijn (quod non), getuige art. 3.2: “De listbroker garandeert ter bescherming 
van de privacy van natuurlijke personen dat de adresbestanden waarin hij bemiddelt geen andere gegevens 
bevatten dan die welke uitdrukkelijk toegestaan zijn volgens deze Code en vermeld staan onder het 
hoofdstuk Begripsbepalingen”. Een adresbestand is in de begripsbepalingen (art. 2) omschreven als een 
gegevensbestand van NAW-gegevens en andere, aan openbare bronnen ontleende informatie. 
493 Geen enkel adresbestand is privacy-neutraal. Elk bestand is een selectie en om die reden commercieel of 
anderszins aantrekkelijk voor hergebruik. Het individuele gegeven wordt immers gekleurd door het 
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In de op 1 juli 1994 in werking getreden Code Telemarketing is het privacy-aspect uitdrukkelijk 
verdisconteerd. De werkingssfeer van deze code correspondeert met de omschrijving van het 
begrip telemarketing, nader gedefinieerd als: “het planmatig en systematisch gebruik maken van 
het telefoongesprek voor commerciële doeleinden” (art. 1). Het telemarketing-gesprek is in dit 
verband gedefinieerd als: “het telefonische gesprek tussen telemarketeer en consument met het 
doel tot zakelijke contacten te komen c.q. die contacten te onderhouden in het kader van 
informatie over of aanbod van goederen en/of diensten.” De code is derhalve van toepassing op 
de werkzaamheden van gespecialiseerde telemarketingbureaus (dienstverleners) en op 
telemarketing “voor eigen gebruik” door DMSA-leden. Naast de formulering van enkele 
algemene randvoorwaarden, waaronder het generieke verbod op een onbehoorlijke en 
misleidende benadering, bevat deze code uitvoerige gedragsregels inzake de bij telemarketing-
gesprekken jegens de telefonisch te benaderen/benaderde consument in acht te nemen vormen 
en normen495, verplichtingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
en klachtvoorzieningen. 

De specifieke privacy-bepalingen hebben in het bijzonder betrekking op de werking van het 
telefonisch antwoordnummer, de centrale DMSA-voorziening van personen die te kennen 
hebben gegeven geen telemarketing-gesprekken te wensen, en vergelijkbare voorzieningen in 
internationaal verband. Telemarketingbureaus c.q. opdrachtgevers zijn verplicht om daarvan 
gebruik te maken en consumenten op het bestaan van deze voorzieningen te attenderen. De code 
kent een gedifferentieerde klachtenregeling. Klachten over niet-naleving van de algemene 
bepalingen en de jegens de consument in acht te nemen normen kunnen worden ingediend bij de 
Stichting Reclame Code496. Hebben deze betrekking op de verplichtingen betreffende de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dan is de Commissie van Toezicht bevoegd, 
overeenkomstig art. 17 van de WPR-Gedragscode. 

De regeling Kwaliteitsnormen voor telemarketingbureaus van 12 september 1989 sluit hierop 
aan. Deze regeling heeft betrekking op de relatie telemarketingbureau-opdrachtgever en heeft 
daarmede dezelfde structuur als de Code listbroking497. Hierin is onder meer een verbod 

                                                                                                                                                        
selectiekenmerk, tevens aanknopingspunt voor groepskenmerken (postcodesegmentatie-systemen). Vgl. 
abonnementen, lidmaatschappen, dienstverbanden, beroepscategorieën e.d. Om die reden kan een context-
gebonden NAW-gegeven ook (indirect) een gevoelig gegeven zijn. Zie bijvoorbeeld 
abonnementenbestanden van uitgevers van periodieken voor allochtonen of uitgaven toegesneden op een 
bepaalde sexuele geaardheid. 
494 Hier kan worden tegengeworpen, dat de afwegingsplicht niet in deze code behoefde te worden 
opgenomen, immers onderdeel vormt van de algemene DMIN WPR-gedragscode die tevens geldt voor 
leden-listbrokers. Dat klopt. De ervaring leert echter, dat een specifieke regeling door betrokkenen altijd 
wordt gezien als prevalerend ten opzichte van een algemene regeling. Dit geldt in het bijzonder voor de 
Code Listbroking, omdat deze uitdrukkelijk bedoelt de bedrijfsactiviteiten van de listbroker te normeren en 
als zodanig door de Sectie Listbroking van het DMIN, los van de algemene code naar buiten wordt 
gebracht. Zie het zgn. “paarse boekje” van medio 1994, bedoeld als externe DMIN-presentatie van 
(geselecteerde) listbrokers, adressenleveranciers en postcode-segmentatiebedrijven. 
495 Zo mogen telemarketing-gesprekken niet tot stand komen via at random gekozen telefoonnummers, 
een nummergenerator of nummerkiezer voor zover onvoldoende voorzien is in een uitsluiting van de bij 
het telefonisch antwoordnummer opgenomen telefoonnummers en van de zgn. geheime telefoonnummers 
en niet-gids-vermeldingen (art. 4). Het is evenmin toegestaan om indien niet of onvoldoende sprake is van 
een zakelijke relatie, de commerciële boodschap via een computer en/of geluidsdrager over te brengen (art. 
5). Zie voorts regels omtrent de introductie van het gesprek, de tijden waarbinnen gebeld mag worden, de 
verplichting om op het bestaan van het telefonisch antwoordnummer te attenderen en regels betreffende 
de wijze van aanbieden van produkten en diensten en de (inhoud en) afwikkeling van aldus telefonisch 
gesloten contracten. 
496   Deze voorziening is in de uitvoeringspraktijk nog niet gerealiseerd. De gesprekken met de 
Stichting Reclame Code lopen nog. 
497 Anders dan de Code Listbroking wordt de regeling Kwaliteitsnormen voor telemarketingbureaus echter 
niet verzelfstandigd, maar in samenhang met de Code Telemarketing naar buiten gebracht, terwijl deze 
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opgenomen betreffende hergebruik of derdenverstrekking van door het telemarketing-bureau 
binnen de opdrachtrelatie verkregen gegevens, tenzij anders overeengekomen498. Niet-naleving 
van deze gedragsregels kan aanhangig worden gemaakt via het DMSA-bestuur en eventueel de 
Commissie van Toezicht. 

De Code Telemarketing is een voorbeeld van geïntegreerde zelfregulering, primair toegesneden 
op een beschrijving en normering van “het bedrijfsproces”, i.c. telemarketing in al zijn facetten. 
De verschillende bij telemarketing betrokken belangen zijn hierin op evenwichtige wijze 
verdisconteerd, terwijl met de aldus betrachte openheid de maatschappelijke aanvaardbaarheid 
van deze marketing-methode wordt nagestreefd. De Code Telemarketing is deels aanvullend op 
de algemene WPR-gedragscode en deels overlappend. De complementariteit heeft betrekking op 
het gebruik van een achterliggende persoonsregistratie bij de telefonische benadering van 
consumenten, zowel bij de selectie als met het oog op de administratieve vastlegging van 
verkoopinspanning en eventuele hieruit resulterende overeenkomst. De Code Telemarketing 
voorziet niet in specifieke regels, zodat de algemene privacyregeling op dit punt complementaire 
werking heeft. De overlapping tussen beide codes betreft de regeling van het telefonisch 
antwoordnummer, terwijl de Code Telemarketing wat de klachtvoorziening betreft aanleunt tegen 
de regeling in de algemene gedragscode. De Registratiekamer is bij de realisering van deze 
gedragscode niet betrokken geweest. 

Doordat het DMSA zowel dienstverleners als opdrachtgevers/toepassers verenigt, is de privacy-
gedragscode deels een sectorregeling en deels een gebruiksregeling. Dat laatste met name, indien 
DM-technieken worden toegepast binnen de bestaande cliënt-relaties van de eigen organisatie. 
Een samenloop van meerdere privacy-codes is daarom een reële mogelijkheid, want een 
uitvloeisel van lidmaatschappen van meerdere sector- of branche-organisaties. Vergelijk het 
gebruikelijke dubbele lidmaatschap van DMSA en Postorderbond en de potentiële samenloop 
met zelfregulering door banken, verzekeraars en uitgevers. 

Verbindendheid 
De gedragscode is verbindend voor de leden krachtens statutair besluit van de algemene 
vergadering. Het is mogelijk dat de code contractuele doorwerking krijgt via expliciete bedingen. 
Dat is in deze branche echter geen gebruik. De gedragscode werkt buiten verenigingsverband 
derhalve primair als interpretatiekader, als invulling van maatschappelijke normen van behoren. 
In deze context kan de gedragscode vooral worden gezien als een verbijzondering van gewoonte 
en van open normen als redelijkheid en billijkheid in de relatie opdrachtgever-dienstverlener en 
eventueel opdrachtgever/gebruiker-geregistreerde (art. 6:248 BW), evenals een concretisering van 
de normen van maatschappelijke betamelijkheid in de relatie opdrachtgever/dienstverlener-
geregistreerde (art. 6:162 BW). 

Handhaving 
De statuten van de DMSA kennen de mogelijkheid van opzegging van en ontzetting uit het 
lidmaatschap, onder meer wanneer een lid in strijd met de gedragscodes van de vereniging 
handelt. Het royement geschiedt door het algemeen bestuur. Daarnaast voorziet de gedragscode 
in enkele aanvullende handhavingsmechanismen. De interne bestandstoezichthouder is reeds 
genoemd. Deze is belast met het toezicht op het informatieproces overeenkomstig de nadere 
regeling in het Reglement bestandstoezichthouder. Betrokkene rapporteert jaarlijks aan de 
(externe) Commissie van Toezicht via een voorgestructureerde questionnaire499. Deze commissie 
                                                                                                                                                        
Code bij de regeling van de klachtvoorziening verwijst naar de algemene WPR-gedragscode. Vgl. het zgn. 
groene boekje, een uitgave van de DMIN-Sectie Telemarketing van juli 1994. 
498 Van deze bepalingen (artt. 8 en 9) gaat een verkeerde signaalwerking uit. Vgl. het derdenregime in de 
WPR. 
499 Hieraan wordt ruime bekendheid gegeven. Zie de aankondiging van de jaarlijkse rapportage 1993 in 
DMIN Nieuws van januari 1994. De informatieverstrekking geschiedt via toezending/retournering van een 
gestructureerde vragenlijst, de questionnaire. Het voornemen bestaat om de bevindingen op basis van een 
analyse van de aldus ontvangen informatie periodiek te publiceren. 
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adviseert het bestuur en heeft voorts een taak bij de controle op naleving van de gedragscode 
door de leden op basis van het Reglement Commissie van Toezicht, onder meer door het 
afleggen van bedrijfsbezoeken bij DMSA-leden500. 

In de gedragscode is de Commissie van Toezicht tevens met geschillenbehandeling belast (art. 
17). Bij besluit van de Algemene Ledenvergadering van het DMIN van 10 januari 1994 is in het 
verlengde van de gedragscode, de Geschillenregeling voor Geregistreerden ex artikel 17 Privacy-
Gedragscode Direct Marketing Instituut Nederland vastgesteld, als uitwerking van de in de 
gedragscode op hoofdlijnen geschetste geschillenregeling. De regeling voorziet in een bindend 
advies-procedure met de Commissie van Toezicht als bevoegd orgaan. De voorafgaande 
indiening van de klacht bij het betreffende DMSA-lid geldt als ontvankelijkheidsgrond. De 
beroepstermijn is ruim. De klacht kan worden ingediend binnen twaalf maanden nadat de 
geregistreerde kennis heeft genomen of redelijkerwijs heeft kunnen nemen van het gewraakte 
doen of nalaten van het betreffende DMSA-lid. De Commissie beoordeelt het door een 
(particuliere) geregistreerde voorgelegde geschil aan de hand van de Privacy-Gedragscode, de 
WPR en de redelijkheid en billijkheid (correctheid van het handelen van het DMSA-Lid). Naast 
een inhoudelijk oordeel kan de Commissie voorts een vergoeding voor geleden materiële schade 
opleggen tot een maximum van fl. 5.000,-. Uitspraken worden gepubliceerd501. 

Tot op heden heeft de Commissie van Toezicht nog geen klachten te behandelen gekregen. 
Hiervoor zijn enkele redenen aanwijsbaar. Allereerst de bekendheid van Antwoordnummer 666 
en het Telefonisch Antwoordnummer, als zeef op ongewenste benadering en daarmee op 
potentiële klachten. Bij de DM-dienstverleners blijkt door geregistreerden niet of nauwelijks 
inzage te worden gevraagd. Voor zover bij het DMSA wordt geklaagd, komt een dergelijke klacht 
als regel niet verder dan de informatieve fase. Afgezien van algemeen geformuleerde bezwaren, 
waaraan door middel van voorlichting tegemoet kan worden gekomen, bijvoorbeeld door 
verwijzing naar de antwoordnummers als centrale blokkeringsvoorziening, is men in DM-kringen 
bij concrete klachten ook geneigd tot een risicomijdende reactie, met name door verwijdering of 
blokkering van de betreffende informatie502. 

Bijzondere aspecten 
De DM-branche heeft een sterke voorkeur voor zelfregulering503. Wat de privacy-gedragscode 
betreft is de verlaging van de irritatiedrempel bij het publiek een belangrijke drijfveer. In dit licht 

                                                      
500  Volgens art. 15 van de DMSA-statuten heeft de Commissie van Toezicht de volgende taken: “De 
Commissie van Toezicht houdt toezicht op het verzamelen van persoonsgegevens en het aanleggen, het 
beheren, het functioneren, de beveiliging en het behoorlijk gebruik van persoonsregistraties, voor zover die 
door de houder worden toegepast in het kader van de direct marketing-activiteiten door de leden van de 
associatie. Voorts is de Commissie van Toezicht belast met de taken die aan haar worden opgedragen.” 
501 Deze geschillenregeling valt niet onder de goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer, is immers na 
het tijdstip van afgifte hiervan vastgesteld. 
502 Het aantal bij de Registratiekamer ingediende klachten blijft eveneens zeer beperkt. Deze klachten en 
informatieverzoeken vallen in de volgende categorieën uiteen. De eerste categorie betreft bezwaren tegen 
DM als methode van commerciële communicatie in verband met het zelfbeschikkingsrecht inzake 
persoonsinformatie. Een tweede groep betreft de bezwaren tegen het hergebruik van voor andere doelen 
vastgelegde gegevens (hoe komt men aan mijn adres?). Een derde categorie bezwaren betreft het op de 
markt brengen van nieuwe informatie-produkten, met name van gebundelde naam- en adresinformatie, bij 
voorbeeld in de vorm van genealogische uitgaven of commerciële adressengidsen. In relatie tot direct 
marketing schiet de WPR tekort in die zin, dat onvoldoende helderheid is gecreëerd inzake toelaatbaar 
nevengebruik voor DM-doeleinden. Veel bezwaren zijn herleidbaar tot een verkeerd begrip bij 
geregistreerden omtrent de bevoegdheden van de registratiehouder en hun recht op blokkering van 
derdenverstrekkingen ingevolge art. 14, tweede lid WPR. 
503 Wel bestaat uitdrukkelijk kritiek op het overheidsbeleid terzake. Hierbij vallen termen als “wetgeving op 
een koopje” en misbruik van machtspositie/chantage in verband met de kwetsbaarheid van de branche in 
de publieke opinie. Hoewel derhalve enerzijds de bereidheid tot (verdergaande) zelfregulering uitdrukkelijk 
bestaat, is de frustratie in de sector over de (dwingende) rol van overheidsinstanties daarbij niet gering. 



 

G.Overkleeft-Verburg 131 www.overkleeft-verburg.nl 

bezien heeft de WPR-gedragscode marketing-waarde als collectief profiel van de DM-branche504. 
Het disciplinerend effect van een dergelijke code op de sector, het weren van “beunhazen” door 
middel van professionalisering via normering, is eveneens een belangrijke factor. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de zelfregulerings-codes van het DMSA nogal uiteenlopen wat 
regelingsobject en werkingssfeer betreft. Zijn de Code listbroking en de Kwaliteitsnormen voor 
telemarketingbureaus primair gericht op de normering van de contractuele relatie opdrachtgever-
dienstverlener, de WPR-gedragscode is daarentegen een facet-code die privacy-aanspraken van 
geregistreerden in algemene zin tracht te verzoenen met de belangen van de DM-branche (en hun 
opdrachtgevers) als zodanig. De meerwaarde van de DMIN-gedragscode betreft vooral de 
regeling in WPR-context van – deels reeds bestaande – institutionele voorzieningen, zoals de 
centrale antwoordnummers, het branche-interne toezicht en de geschillenregeling. De 
gedragscode biedt echter nauwelijks houvast op het punt van de verbijzondering van privacy-
aspecten in de afzonderlijke branche-specialisaties505 en de vertanding daarvan met de 
verschillende onderdelen van de “DM-bedrijfsketen”506. De code leunt wat de regeling hiervan 
betreft, vrijwel volledig aan tegen de globale normering in de WPR. De Code Telemarketing is 
een voorbeeld van een andere, meer moderne aanpak, gericht als deze is op een geïntegreerde 
beschrijving en functie-gebonden normering van telemarketing, met verdiscontering van het 
driepartijen-element, de belangen van opdrachtgevers/gebruikers, dienstverleners en 
geregistreerden. 

Een belangrijk voorbeeld van een dergelijke geïntegreerde regulering is de Britse Direct 
Marketing Association Code of Practice van 1993507. De gedragscode geldt als verenigings-
/tuchtrechtelijk gesanctioneerde nalevingsverplichting voor leden van de DMA508: “The Code is 
intended as an instrument of self-discipline for Members. It lays down principles to be adhered 
by them in their direct marketing and sets out accepted practices in the conduct of their business 
which they regard as being in the interests of their customers and the public. Its purpose is also 
to promote the highest quality standards in the industry, greater consistency in practices and 
understanding of the way in which the industry operates. The Code is also a reference document 
to which recourse will be had in any dispute between a Member, its customers and the general 
public and between Members themselves” (artt. 1.4 en 1.5). Leden zijn voorts verplicht om de 
naleving van de code door hun cliënten te bevorderen (art. 3.18). 

De gedragscode beoogt een verzoening van de in het geding zijnde belangen van opdrachtgevers, 
dienstverleners en (potentiële) klanten, zowel in de particuliere als in de zakelijke sfeer, het 
creëren van een breder publiek draagvlak voor DM (public image), verdergaande 
professionalisering van de branche door formulering en handhaving van normen en standaards509 

                                                      
504 Vgl. de collectieve DMIN-branche-advertentie in NRC van 18 oktober 1991. Hierin komt de volgende 
passage voor: “Een aantal gerenommeerde DMIN-leden stelt zich op deze pagina aan u voor. U kunt er 
verzekerd van zijn dat zij werken op basis van eenduidig geformuleerde gedragscodes.” 
505 Vgl. de problematiek van de inpassing van DM-specialisaties in de WPR-begrippen houder en bewerker. 
Afgezien van de gegevensbestanden van de bedrijfsmatige adressenleveranciers, worden de 
gegevensbestanden in deze sector grotendeels aangehouden in vertegenwoordigings-/uitbestedingsrelaties. 
Vgl. voorts de verdergaande specialisatie in fulfilment. Binnen deze kaders is er geen sprake van 
zeggenschap en dus van houderschap. De bewerkersfunctie in de WPR is echter zodanig beperkt 
gedefinieerd, dat deze vormen van gespecialiseerde DM-dienstverlening zich daar eerst op basis van 
extensieve interpretatie onder laten vatten. 
506 Vgl. de regeling van de kern van de problematiek: de rechtmatige verkrijging van de gegevens, in art. 7. 
507 Encyclopedia of Data Protection, Volume II (losbl.), London 1988, p. 5273 e.v. 
508 Dit zijn met name: “advertisers, list and database practitioners, advertising practitioners, agencies, media, 
mailing houses or suppliers” (art. 1.3). 
509 Zie ook de introductiebepalingen: “The Association has as one of its primary objectives to establish, 
maintain and support a credible and effective system of self-regulation that will meet the reasonable 
expectations of consumers and businesses regarding the conduct of the Direct Marketing Industry and its 
Member companies. To that end, the Association has set standards of ethical conduct and best practice to 
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en een met het voorgaande verband houdende groei in omvang, respectabiliteit en omzet van de 
sector als geheel510. 

Zie wat de ethische dimensie van de bedrijfsactiviteiten betreft, met name de publieke 
verantwoordelijkheid van de DM-sector als geheel, nog de volgende uitgangspunten: “Members 
acknowledge, in addition to the obligation to their customers, an obligation to the general public, 
to each other and to other businesses. This obligation comprises the use of selling-methods that 
are consistent with the public interest, in promises that are honest and intelligible, in performance 
that matches promises, in terms that are fair and equitable and in products or services that match 
claims” (artt. 3.2 en 3.3). 

Afgezien van de genoemde inleidende artikelen betreffende werkingssfeer, doel en strekking van 
de regeling en hieruit voortvloeiende verplichtingen van de leden, bestaat de DMA Code of 
Practice uit de volgende onderdelen. De eerste categorie voorschriften betreft de beschrijving en 
normering van de zogenaamde List and Database Practice of Members. Dit onderdeel bestaat uit 
9 algemene bepalingen en 36 specifieke voorschriften, gedifferentieerd naar de functionele 
betrokkenheid bij het DM-proces als: List Owner, List Manager, List Broker, List User en List 
Processor511. Een tweede categorie voorschriften heeft betrekking op methode, vorm en inhoud 
van het aanbod van produkten en diensten via DM. Afgezien van enkele algemene regels, is 
tevens voorzien in specifieke voorschriften betreffende alle denkbare elementen in direct 
marketing/sales promotion. Dit onderdeel telt in totaal 53 artikelen. Een derde groep van 19 
voorschriften, heeft betrekking op de serviceverlening aan cliënten, met name op voorlichting, 
klachtbehandeling en -afwikkeling512. Enkele paragrafen betreffende het sector-interne toezicht 
op naleving en handhaving van deze regeling via een geschillenregeling, met name via een daartoe 
ingestelde, onafhankelijke Authority, vormen het sluitstuk van deze uitvoerige zelfregulerings-
voorziening. De regeling is voorts nog voorzien van een aantal bijlagen met een nadere 
uitwerking van bepalingen in de code, onder meer betreffende “telephone marketing” en “direct 
or ‘doorstep’ selling”513. De code incorporeert voorts aanliggende gedragscodes, met name de 
British Code of Advertising Practice en de British Code of Sales Promotion Practice (art. 3.9). 

                                                                                                                                                        
be followed by its Members in this Code of Practice which has the support of the Director General of Fair 
Trading. The Association reserves the right to refuse Membership to an applicant. (artt. 1.1 en 1.2). 
510 Zie ook de volgende bepalingen: ”Members shall invariably seek to act fairly and reasonably in their 
business and customer relationships” (art. 3.15) en het daaropvolgende artikel: “Members undertake to 
ensure that they do nothing which could damage the public image of direct marketing or of the 
Association. Members are encouraged to strive to enhance the stature of direct marketing” (art. 3.16). Het 
overkoepelende sector-belang komt voorts tot uiting in de gedragsregels voor klachtenbehandeling. Zie de 
artt. 8.3 en 8.4. Zie voorts het voeren van het DMA-logo als “keurmerk” door de leden (Appendix 7, The 
Symbol – A Guide for Members). 
511 De List Owner (“the person or organisation with proprietorial rights” (art. 5.1) is de bestandshouder. 
Dit kan zowel een bedrijfsmatige gegevensleverancier zijn (art. 13 WPR), als de houder van een 
gegevensbestand dat primair voor andere doeleinden is aangelegd (art. 14 WPR). De List Manager is de 
vertegenwoordiger van de List Owner “to market or sell specific lists and to be the recipient for all 
enquiries and orders” (art. 5.12). De List Broker is degene die optreedt namens de List User: “the person 
or organisation appointed to represent the List User, responsible for suitable lists and negotiating on its 
behalf with List Owners and/or their List Managers” (art. 5.17). De List User is de informatiegebruiker of 
in DMIN-termen de bestandsafnemer, “the advertiser offering goods or services by means of postal or 
telephone marketing, making use either of its own promotional lists or of lists rented for a particular 
campaign” (art. 5.22). De List Processor is dan de gegevensverwerker, een Computer Bureau of bijv. een 
Mailing House met het oog op fulfilment-activiteiten (art. 5.32). Vgl. de eerdere opmerking betreffende de 
andersoortige invulling van de functie van list broker in de Nederlandse situatie. 
512 Een deel van de voorwaarden/voorschriften die in het Verenigd Koninkrijk in codes of practice worden 
opgenomen, zijn in ons land verdisconteerd in algemene leveringsvoorwaarden en (sectorale) model-
contracten. 
513 De nader gedetailleerde voorschriften hebben voorts betrekking op: “prize draws”, “prize 
competitions” en “collectibles”. Tevens is voorzien in richtlijnen inzake standaardisering van de overdracht 
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Uit het voorgaande blijkt, dat de DMA Code of Practice geen specifieke privacy-gedragscode is. 
Het uitgangspunt is de functie- en middelengeoriënteerde beschrijving en normering van DM-
toepassingen in het aan de man/vrouw brengen van produkten en diensten (precontractuele fase) 
en de afwikkeling van de aldus gesloten overeenkomst (contractuele fase). De Code heeft primair 
het karakter van mededingingsregeling, gericht als deze is op professionalisering van de branche 
en positionering in de markt514. De privacy-dimensie is hierin volledig geïntegreerd, een gezien 
het doel van de Code noodzakelijke voorwaarde515. In de eerste plaats via het aanscherpen van de 
nalevingsplicht van de Data Protection Act 1984 (art. 4.2). En in aansluiting hierop door het in de 
code incorporeren van de British Code of Advertising Practice (BCAP)516, met name van de 
voorschriften betreffende het gegevensgebruik voor direct marketing-doeleinden517 (artt. 3.9, 4.2 
en 4.5). Kennis van de Code of Practice on the use of Personal Data for Advertising and Direct 
Marketing Purposes wordt voorts verondersteld518. In aanvulling daarop bevat de DMA Code 
nog enkele specifieke bepalingen, met name een gebruiks- en informatieverplichting inzake de 
Mailing Preference Service (MPS). 

De belangrijkste bijdrage van de DMA Code of Practice aan de privacybescherming bestaat, 
afgezien van harmonisatie van zelfregulering, uit het inzichtelijk maken van gegevensstromen en -
gebruik en de concretisering van corresponderende verantwoordelijkheden van 
informatieleveranciers, -gebruikers en dienstverleners. In het bijzonder verdient aandacht het in 
de code geïntroduceerde systeem van warranties of garantieverklaringen. De essentie van dit 
stelsel betreft de verplichte uitwisseling van gestructureerde garantieverklaringen tussen 
bestandshouder en bestandsafnemer van een zgn. Consumer List (artt. 5.9 en 5.23), eventueel via 
tussenkomst van de list manager en de list broker. Voor de zgn. Business List geldt dit stelsel als 
aanbeveling. De structurering van de warranties in de artt. 5.3 en 5.23 geeft hieraan de functie van 
checklist, onder meer op naleving van privacy-verplichtingen. Doordat dit instrument is bedoeld 
als instrument van ketenbeheersing, verzekeren de verplichte, onderling gekoppelde warranties 
                                                                                                                                                        
van gegevens op tape en instructies betreffende toepassing en gebruik van het DMA-logo. Wat de 
standaardisering van de gegevensoverdracht betreft vervult de Code bij uitstek een ordenende en 
faciliterende functie voor de eigen leden. 
514 Vgl. het voorwoord van de Director General of Fair Trading en het gebruik van het DMA logo als 
keurmerk van een kwaliteitsprodukt. 
515 Het integratie- en aanbouwkarakter van de gedragscode blijkt ook uit het voornemen tot opstelling van 
zgn. Practice Notes betreffende aspecten van deze regeling. Hierbij wordt voorzien in overleg met de 
Director General of Fair Trading, de Committee of Advertising Practice of de Data Protection Registrar, 
afhankelijk van het te regelen onderwerp. 
516 Zie de ASA Rules for Direct Marketing including List and Database Management en de bijbehorende 
User Guide tot ASA Rules for Direct Marketing van 1991, vastgesteld door de Advertising Standards 
Authority en de Committee of Advertising Practice, Encyclopedia of Data Protection, Volume II, London 
1988, resp. p. 5263 e.v. en 5271 e.v. Een herziening van deze gedragscode is in voorbereiding. Daaromtrent 
wordt overleg gepleegd met de Data Protection Registrar. Zie diens Tenth Report June 1994, London 
1994, p. 25. Vgl. voorts de incorporatie van andere, reeds bestaande gedragscodes in de DMA Code, zoals 
de Code of Practice van de Video Standards Council en de Code of Practice van de Direct Selling 
Association. 
517 Gezien de Nederlandse discussie over de reikwijdte van het houderschapsbegrip in 
concernverhoudingen is art. 3.1 van deze code opmerkenswaard. Het gebruik van persoonsinformatie door 
“companies associated with or forming part of the same group” krijgt een afzonderlijke behandeling. Een 
dergelijk medegebruik valt niet zonder meer onder de doelstelling van een op company-niveau gehouden 
gegevensbestand. 
518 Deze code, in eerste versie daterend uit 1987, is een typische privacy-code. Aan de hand van de 8 data 
protection principles in de Data Protection Act van 1984 zijn deze beginselen in de vorm van 
gestructureerde aanbevelingen nader verbijzonderd in verband met gegevensgebruik voor DM-
toepassingen. Zoals uit het voorwoord van de Data Protection Registrar blijkt, zijn de hierin opgenomen 
interpretaties niet door hem geautoriseerd. “Observance of this Code does not constitute an assurance that 
I will accept in all cases and without qualification that data users have complied with the Act.” Zie 
Encyclopedia of Data Protection, Volume II, London 1988, p. 5138 e.v. 
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een optimale doorzichtigheid. De herkomst van de gegevens is immers steeds traceerbaar op 
basis van de verplicht meegeleverde documenten, terwijl de derde/bestandsafnemer met 
betrekking tot de rechtmatigheid van de gegevensverkrijging kan afgaan op de verklaring van de 
registratiehouder519. 

Zo dient de List Owner met betrekking tot het gegevensbestand onder meer te verklaren, dat hij 
de wettige eigenaar van de gegevens is, dat de persoonsregistratie ingevolge de Data Protection 
Act 1984 is aangemeld520, dat de opgenomen gegevens rechtmatig zijn verkregen en ook 
overigens aan de eisen van wet en gedragscode (BCAP) wordt voldaan, terwijl de informatie 
korter dan 90 dagen tevoren is geschoond op basis van de “MPS Suppression File.” Uit privacy-
oogpunt is de kern van deze garantieverklaring de bevestiging dat: “the data have been fairly and 
lawfully obtained and all private individuals whose data are included have been given an 
opportunity to object to the use of their data by persons other than the List Owner and that the 
data of those who have objected have either been deleted from or so marked in the list, or that: 
the data have been fairly and lawfully obtained from public sources” (art. 5.3., sub c). Het 
zelfbeschikkingsrecht van de geregistreerde is derhalve optimaal gewaarborgd, terwijl de houder 
niet ontkomt aan een expliciete rechtmatigheidsafweging521. De privacy-elementen in de 
garantieverklaring van de List User hebben in het bijzonder betrekking op de aanmelding van het 
gegevensbestand bij de Data Protection Registrar en het verplichte gebruik van de MPS (art. 
5.24). 

De DMA Code of Practice blijkt in de uitvoeringspraktijk zeer succesvol. Sinds de 
inwerkingtreding ervan is het aantal bij de Data Protection Registrar over de direct marketing-
sector ingediende informatieverzoeken en klachten vrijwel tot nihil teruggelopen522. 

In verband met de gelding en toepassing van de WPR, kunnen in de direct marketing-sector de 
volgende problemen worden gesignaleerd. De rechtmatigheid van gegevensverstrekking aan 
derden ten behoeve van het hergebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, 
is onvoldoende in de wet geëxpliciteerd523. De mede hierdoor wel gewekte suggestie van “semi-
legaliteit” van de DM-sector, is versterkt door de onbekendheid/ondoorzichtigheid van deze 
branche van/voor buitenstaanders524. De specialisaties in zakelijke dienstverlening in de sector 

                                                      
519 Vgl. het probleem van de rechtmatige verkrijging van door derden aangeleverde gegevens in de hierna 
beschreven handelsinformatiebranche. De DM-sector heeft het in die zin gemakkelijker om een dergelijk 
documentensysteem verplicht te stellen, omdat voor de informatie wordt betaald en derhalve ook garanties 
van de informatieleverancier gevraagd kunnen worden. In de handelsinformatiebranche worden de 
betalingservaringen in beginsel om niet, of tegen beperkte wederdiensten verstrekt. Deze usance houdt 
verband met het streven om met het oog op de belangen van het handelsverkeer als zodanig, de kosten van 
handelsinformatie zo laag mogelijk te houden. In een dergelijke situatie is het veel moeilijker (zo niet 
onmogelijk) om garantieverklaringen te verlangen. 
520 De DPA 1984 voorziet in een aanmeldingsplicht zonder uitzonderingen. Vgl. wat de WPR betreft, de 
vrijstellingsregeling in het BGV. 
521 Hier is sprake van een samengaan van het privacy-belang en het economisch belang. Het toezenden van 
aanbiedingen c.q. aan niet-geïnteresseerden is verspilling en werkt bovendien contra-produktief, is immers 
een bron van maatschappelijke irritatie. 
522 Zie het Tenth Report of the Data Protection Registrar, June 1994, London 1994 (HMSO), p. 25: “The 
result has been that complaints to my Office about direct marketing have largely faded away”. Zie ook het 
volgende citaat: “I believe that the public has become more comfortable with direct marketing as a result of 
the more open stance now adopted. That can only be to the industry’s benefit” (p. 26). 
523 Vgl. de nadruk op het privacy-zelfbeschikkingsrecht enerzijds en de belangen van registratiehouder en 
derden anderzijds. Dat hierbij meer dan alleen commerciële belangen in het geding kunnen zijn, is hiervoor 
geïllustreerd. Een wettelijke verbijzondering van normstelling is met name nodig, nu deze vormen van 
directe communicatie in de veranderende samenleving sterk aan belang lijken te winnen. Vgl. de commotie 
in verband met het onderzoek van de Registratiekamer naar de opzet van het Air Miles spaarsysteem. 
524 Vgl. de onbekendheid met het fenomeen van (eenmalige) verhuur van adresbestanden en de controle 
die op naleving van dit type contractuele condities wordt toegepast (controle-adressen). Om deze reden is 
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zijn voorts slechts beperkt inpasbaar gebleken in het WPR-begrippenkader, hetgeen afbreuk doet 
aan een juiste afbakening van verantwoordelijkheden, ook tegenover de geregistreerde. De 
traditionele omschrijving van het bewerkerschap is hierbij de belangrijkste hinderpaal525. In de 
uitvoeringspraktijk blijkt, dat er bovendien niet steeds sprake is van voldoende “ketenbeheersing” 
in de vorm van traceerbaarheid van de gebruikte gegevens tot de oorspronkelijke 
informatiebron526. 

Aan deze bezwaren kan worden tegemoet gekomen door een evenwichtige mix van wetgeving en 
zelfregulering. Bezien in het licht van de hiervoor beschreven DMA gedragscode verdient het 
aanbeveling om inhoud en structuur van de bestaande DMIN-codes te heroverwegen, aanhakend 
bij de federatievorming in DMSA-verband. Het streven zou gericht moeten zijn op een vorm van 
branche-gestructureerde zelfregulering, uitgaande van een geïntegreerde ketenbenadering 
overeenkomstig het Britse voorbeeld. Dit betekent dat om redenen van normprecisie en 
effectiviteit, de specifieke privacy-voorzieningen een integraal onderdeel van een dergelijke 
algemene gedragscode zouden moeten vormen. De Code Telemarketing voldoet reeds aan de in 
dit verband aan een aspect-regeling te stellen voorwaarden.  

6.4.6 Nefarma-Privacy-Gedragsregels van de Nederlandse 
Associatie van de Farmaceutische Industrie (Nefarma) 
voorbereid met de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunde (KNMG), de 
Koninklijke Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en het Landelijk 
Patiënten/Consumenten Platform (LP/CP)527, goedgekeurd op 13 oktober 1992 voor een 
periode van vijf jaar, Stcrt. 1992, 198, per 1 januari 1995 opgegaan in de vereniging voor de 
Farmaceutische Industrie “Domus Farma”. 

Algemeen 
De Nefarma-gedragscode is gerealiseerd door de Nederlandse Associatie van de Farmaceutische 
Industrie, een samenwerkingsverband van bijna honderd fabrikanten en importeurs van 
farmaceutische specialités, van generieke geneesmiddelen en homeopatische middelen. In 1992 
heeft een heroriëntatie en daarmee samenhangende reorganisatie binnen de geneesmiddelensector 
plaatsgevonden. Door middel van een statutenwijziging per 1 januari 1993 is het oude Nefarma 
vervangen door de Nederlandse Vereniging voor de Farmaceutische Industrie “Domus Farma”. 
Tevens is per die datum de nieuwe vereniging Nefarma opgericht, de Nederlandse Vereniging 
van de Innoverende Farmaceutische Industrie “Nefarma”, als representatieve organisatie van 
fabrikanten en importeurs van op recept verkrijgbare geneesmiddelen. Het nieuwe Nefarma telt 
een 60 leden en continueert in belangrijke mate de activiteiten van de voormalige Associatie, zij 
het toegesneden op een meer specifieke achterban. Een ander deel van de leden van het oude 
Nefarma is overgegaan naar Neprofarm, de organisatie van producenten en importeurs van 
zelfzorggeneesmiddelen. Domus Farma is de koepelorganisatie. Het lidmaatschap is beperkt tot 
branche-organisaties van de farmaceutische industrie in Nederland, met name Nefarma en 
Neprofarm. Daarnaast kent Domus Farma nog de categorie aangeslotenen. Dit zijn 
farmaceutische ondernemingen die geen lid kunnen zijn van een van de leden-organisaties. 
Domus Farma is met betrekking tot de zogenaamde zelfdisciplinaire regelingen, waaronder de 
Privacy-Gedragsregels, de rechtsopvolger van het oude Nefarma. 

                                                                                                                                                        
het ook zeer moeilijk om in algemene zin steekhoudende uitspraken te doen over de naleving van de 
formulier- en aanmeldingsplicht in deze branche. 
525 Dit probleem doet zich ook elders voor. Vgl. de vlucht in “outsourcing” in combinatie met een sterke 
groei van en verdergaande specialisering in de zakelijke dienstverlening. 
526 De Registratiekamer heeft in enkele gevallen haar bemiddeling moeten staken omdat de herkomst van 
de gegevens niet vaststelbaar bleek, het voortraject immers niet was gedocumenteerd. 
527 Het LP/CP is inmiddels van naam veranderd. De nieuwe aanduiding is Nederlandse 
Patiënten/Consumenten Federatie met als afkorting NP/CF. 
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Inhoud 
De Nefarma-Privacy-Gedragsregels bestaat als gedragscode uit een considerans, de eigenlijke 
regeling en een toelichting. Naast enkele algemene bepalingen voorziet de gedragscode in 
gebundelde, onderwerpsgebonden voorschriften. Achtereenvolgens hebben deze betrekking op 
informatievoorziening betreffende de volgende, uiteenlopende bedrijfsactiviteiten: (a) het 
geneesmiddelenonderzoek in opdracht; (b) de registratie van bijwerkingen van geneesmiddelen; 
(c) de registratie van artsen, apothekers en andere relaties en (d) de registratie van onderzoekers. 
In de formulering van een “overall”-doelstelling is niet voorzien. In plaats daarvan werkt de 
genoemde aspect-benadering als inherente doelbinding op onderdelen528. 

In de algemene paragraaf is het noodzakelijkheidsbeginsel vastgelegd als 
rechtmatigheidsvoorwaarde van gegevensopslag (zie art. 4, eerste lid, WPR), terwijl de opslag van 
gevoelige gegevens is uitgesloten, met uitzondering van registraties ten behoeve van het 
geneesmiddelenonderzoek en dan nog slechts op basis van het “informed consent” van de 
geregistreerde (artt. 2 jo. 6 code). De paragraaf over geneesmiddelenonderzoek en de daarmee 
samenhangende gegevensopslag staat in de code centraal. Treedt een fabrikant of importeur op 
als opdrachtgever van geneesmiddelenonderzoek, dan draagt hij er zorg voor, dat in de afspraken 
met de onderzoeker(s)/onderzoeksinstelling(en) alsmede in het onderzoeksprotocol wordt 
vastgelegd, dat deze en degenen die op enigerlei wijze bij het onderzoek zijn ingeschakeld zich 
houden aan de privacy-regeling van de betrokken instelling respectievelijk beroepsgroep en 
voorts te werk zal worden gegaan volgens de in EG-verband door de CPMP opgestelde 
“Guidelines for Good Clinical Practice for trials on medicinal products” (ref.nr. III/3976/88)529. 
Deze voorschriften zijn derhalve gericht op een contractuele incorporatie van vigerende 
professionele (gedrags)codes530 en richtlijnen, terwijl hiermee tevens de EG-Guidelines 
betreffende het geneesmiddelenonderzoek binnen de werkingssfeer van de gedragscode worden 
gebracht531. In aansluiting hierop is bepaald, dat documenten met persoonsgegevens onder de 
hoede van de onderzoeker(s)/onderzoeksinstelling(en) blijven. In het onderzoeksprotocol zal 
worden vastgelegd, dat de opdrachtgever tijdens en na afloop van het onderzoek over deze 
documenten slechts op zodanige wijze kan beschikken, dat de gegevens niet herleidbaar zijn tot 

                                                      
528 Vgl. de systematiek van het BGV. 
529 Zie omtrent het geneesmiddelenonderzoek voorts de ministeriële Regeling proeven op farmaceutische 
produkten, Stcrt. 1993, 35, ter implementatie van gewijzigde EG-Richtlijn-voorschriften betreffende de 
analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op 
farmaceutische specialiteiten (91/507/EEG) en gebaseerd op art. 4, vijfde lid, van de Wet op de 
Geneesmiddelenvoorziening en op art. 2, vierde en zevende lid, van het Besluit registratie geneesmiddelen. 
Zie in het bijzonder deel 4 van de Bijlage bij dit Besluit betreffende de klinische documentatie. Deze 
regeling verplicht onder meer tot nauwgezette documentatie van het onderzoek en (zeer) lange 
bewaartermijnen van personaliseerbare statussen van proefpersonen. 
530 Vgl. de hiervoor besproken VOI-gedragscode en de inmiddels aan de Registratiekamer ter goedkeuring 
voorgelegde gedragscode voor gezondheidsonderzoek alsook vigerende professionele 
geheimhoudingsregimes zoals het medisch beroepsgeheim c.a. 
531 Deze Guidelines vormen de vastlegging van de in EEG-verband opgestelde uitgangspunten en 
beginselen van geneesmiddelenonderzoek, waaronder een uitvoerige regeling van de daarmee 
samenhangende gegevensverwerking. Deze richtlijnen zijn vastgesteld door de Committee for Proprietary 
Medicinal Products (art. 8 e.v. Richtlijn 75/319/EEG) op 11 juli 1990 en in werking getreden op 1 juli 
1991. Deze door overheid en industrie algemeen aanvaarde en toegepaste Guidelines hebben vooralsnog 
geen formele rechtswerking. Het is de bedoeling hieraan op termijn verbindende kracht toe te kennen via 
incorporatie en de EG-regelgeving. Informatievoorziening omtrent geneesmiddelenonderzoek is ingevolge 
de Guidelines onderworpen aan beginselen als “confidentiality” (maintenance of the privacy of trial 
subjects) en “informed consent” (the voluntary confirmation of a subjects’s willingness to participate in a 
particular trial and the documentation thereof). In de praktijk is een belangrijke rol toebedacht aan een in te 
stellen Ethische Commissie. Deze moet voorafgaande toestemming geven voor te volgen procedures en 
aan te leggen gegevensverzamelingen. Voorts komt uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van 
opdrachtgever, supervisor en onderzoekers aan de orde, terwijl in een afzonderlijk hoofdstuk voorschriften 
zijn opgenomen inzake de zgn. datahandling. 
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individuele personen532. Art. 5 van de code bevat voorts een samenloopbepaling. De regeling met 
het hoogste beschermingsniveau prevaleert. Ontvangen gegevens over bijwerkingen dienen 
eveneens in beginsel in niet-herleidbare vorm te worden vastgelegd, zij het met uitzondering van 
rechtstreekse melding door betrokkene zelf, dan wel dat de melding de inleiding is of kan zijn tot 
een schade-actie. Het commerciële cliëntenbestand betreft de registratie van artsen, apothekers en 
andere relaties. Hierin is, naast een aantal voorschriften betreffende het doel van informatie-
opslag, limitering ervan, gegevensbronnen, gebruiksvoorschriften, bewaartermijnen en 
beveiliging, als “extra” opgenomen, dat de geregistreerde tevens inzage heeft in de rapportage van 
buitendienstmedewerkers. De in de code opgenomen bepalingen betreffende de registratie van 
onderzoekers volgen eenzelfde patroon. De gedragscode voorziet tevens in rechtsbescherming 
via de openstelling van een klachtrecht op de Codecommissie voor de farmaceutische bedrijfstak. 
Daartoe is hoofdstuk VI van de Gedragscode Farmaceutische Bedrijfstak in Nederland (1983) 
van overeenkomstige toepassing verklaard. Hierin zijn de instelling en bevoegdheden van de 
Codecommissie geregeld, in samenhang met geldende procedurevoorschriften. 

Relatie met andere gedragscodes 
Nefarma heeft een sterke traditie in zelfregulering533. Zie de reeds genoemde Gedragscode voor 
de Farmaceutische Bedrijfstak in Nederland en de daaraan toegevoegde regelingen betreffende 
specifieke onderwerpen. De door de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 december 1990 
vastgestelde Privacy-Gedragsregels zijn aan deze Gedragscode toegevoegd, zonder er echter een 
integraal onderdeel van te vormen. Zie voorts de hiervoor reeds gesignaleerde samenloop met 
gedragscodes voor bepaalde typen onderzoek, vigerende professionele geheimhoudingsregimes 
(medisch beroepsgeheim c.a.) en EG-Guidelines. In aansluiting hierop is in de toelichting 
bepaald, dat in de branche alleen van externe bestanden gebruik zal worden gemaakt indien de 
houder daarvan de door de Registratiekamer goedgekeurde DMIN-gedragscode onderschrijft. 

Verbindendheid 
De Nefarma-gedragscode is door de algemene ledenvergadering van het oude Nefarma 
vastgesteld als een de leden bindende regeling. Aldus is de rechtswerking ervan verzekerd via 
verenigingsrecht. Met de rechtsopvolging van het oude Nefarma door Domus Farma per 1 
januari 1993 is de verenigingsrechtelijke verbindendheid van de gedragscode blijven bestaan, zij 
het getrapt. Het vaststellen van de leden bindende regelingen en/of van de leden bindende 
overeenkomsten behoort uitdrukkelijk tot de in de statuten van Domus Farma geformuleerde 
doelstellingen. De leden-organisaties zijn krachtens de lidmaatschapsverhouding met Domus 
Farma en op basis van hun eigen statuten verplicht om aan deze zelfregulering doorwerking te 
geven naar hun eigen leden534. Bovendien kan aan de gedragscode contractuele doorwerking zijn 
gegeven, met name in onderzoekscontracten. 

                                                      
532 Vgl. hetgeen in hoofdstuk 15 is opgemerkt omtrent de herleidbaarheid van onderzoeksgegevens tot 
persoonsgegevens. De Registratiekamer heeft bij de goedkeuring van deze gedragscode aangenomen, dat 
onderzoeksinformatie als niet-herleidbaar kan gelden indien waarborgen bestaan dat de organisatie die over 
de complementaire identificerende gegevens beschikt, deze niet zal verstrekken aan de organisatie die 
beschikt of kan beschikken over de (gedepersonaliseerde) onderzoeksinformatie. De verplichte opneming 
van een contractsbeding als in de Nefarma-gedragscode bedoeld, kan in samenhang met overige 
contextfactoren in beginsel als voldoende waarborg gelden om aan te nemen dat geen sprake is van 
persoonsgegevens. 
533 Zie ook de door De Vroom beschreven regulering van geneesmiddelen in B. de Vroom, Zelfregulering, 
opgenomen in: W. Derksen, Th.G. Drupsteen en W.J. Witteveen (red.), De terugtred van regelgevers, Meer 
regels, minder sturing?, Zwolle 1989, p. 274 e.v. 
534 Zie ook de van de Privacy-Gedragsregels van Nefarma afgeleide Gedragsregels in verband met de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Diagned, de Diagnostica Associatie Nederland. Deze 
gedragscode bevat naast enkele algemene voorschriften, bepalingen inzake de registratie van 
beroepsbeoefenaren en andere relaties alsmede registraties van onderzoekers. Zie het Jaarbericht 1992 van 
Diagned alsmede Stcrt. 1992, 194. Voor deze gedragscode is geen goedkeuringsverklaring van de 
Registratiekamer gevraagd. 
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 Handhaving 
De privacy-gedragscode kan verenigingsrechtelijk worden gehandhaafd, in laatste instantie 
resulterend in opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap van Domus Farma. De code 
heeft voorts verenigingsrechtelijke doorwerking. Leden-branche-organisaties van Domus Farma 
dienen toe te zien op naleving van de zelfreguleringsvoorzieningen door hun leden, eventueel 
resulterend in verenigingsrechtelijke sanctionering. 

Hiervoor is reeds het op de privacy-gedragsregels van toepassing verklaarde klachtregime in de 
Gedragsregels van 1983 genoemd. De behandeling van klachten is opgedragen aan de 
Codecommissie voor de farmaceutische bedrijfstak. Deze Commissie oordeelt over het 
gewraakte handelen of nalaten en kan tevens aan de betreffende onderneming een aanbeveling 
doen. In geval van ernstige of herhaalde inbreuk kan worden besloten tot openbaarmaking van 
het Commissie-oordeel. In geval van de laatstgenoemde sanctie kan beroep worden ingesteld op 
de Commissie van Advies in Beroep. Beslissingen van deze commissie gelden als een in hoogste 
ressort gegeven bindend advies. Is de gedragscode geïncorporeerd in contractuele relaties, dan 
kan via deze lijn naleving worden afgedwongen. 

Bijzondere aspecten 
Zoals eerder opgemerkt, kent de farmaceutische bedrijfstak een sterke traditie van zelfregulering. 
De WPR-gedragscode kon derhalve moeiteloos worden aangehaakt bij bestaande voorzieningen. 
Deze specifieke achtergrond heeft geresulteerd in enkele bijzondere kenmerken van deze 
regeling. De privacy-gedragscode is te karakteriseren als deelregeling, onderdeel van een complex 
van onderling samenhangende zelfreguleringsvoorzieningen. Deze opzet is van invloed geweest 
op de inhoud van de gedragscode. Zo zijn hierin geen afzonderlijke betekenisbepalingen 
opgenomen. Deze kunnen immers worden ontleend aan de primaire regeling, de Gedragscode 
voor de Farmaceutische Bedrijfstak in Nederland van 1983, met regels betreffende de marketing 
van geneesmiddelen535 en het geneesmiddelenonderzoek. Hoewel de privacy-gedragscode een 
stelsel van onderling samenhangende voorschriften vormt, toegespitst op de privacy-dimensie 
van de bedrijfsactiviteiten, is het om die reden van belang om deze voorziening steeds in 
samenhang met de overige vigerende regelingen toe te passen. Een dergelijke organische 
inpassing in reeds bestaande voorzieningen heeft als voordeel, dat de privacy-regulering aldus aan 
interne legitimatie wint, resulterend in een grotere bereidheid tot naleving. De voormalige SWP 
heeft echter bezwaar gemaakt tegen een dergelijke aanpak. De “aanhaakgedachte” ontmoet in 
deze kring bezwaren omdat een dergelijke vormgeving volgens de SWP ten koste zou gaan van 
de kenbaarheid van de privacy-gedragscode voor de geregistreerden en daarmee tekort zou doen 
aan de waarborgfunctie van dit instrument. Door het afgeven van een goedkeuringsverklaring 
heeft de Registratiekamer de eerste benadering doen prevaleren, er tevens van uitgaande, dat 
aldus de waarborgfunctie van de code optimaal verzekerd zou zijn536. 

Op dit moment zijn er plannen om te komen tot een herziene en allesomvattende Gedragscode 
voor de gehele farmaceutische bedrijfstak. De Privacy Gedragsregels zullen daarvan een nader 
geïntegreerd onderdeel vormen. 

                                                      
535 Zie het wetsontwep Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en de Gezondheidswet 
(reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen), TK 1994-1995, 23959, nrs. 1-
3. 
536 Vgl. hetgeen hiervoor bij de behandeling van de COSSO-gedragscode is opgemerkt omtrent de in deze 
sector bestaande weerstand tegen een (te grote) verzelfstandiging van het privacy-aspect als punt van 
aandacht. Op de vraag of gestreefd moet worden naar verzelfstandigde privacy-(aspect)codes, dan wel dat 
privacy-regulering bij voorkeur moet worden geïntegreerd in algemene gedragscodes, wordt nader 
teruggekomen. 



 

G.Overkleeft-Verburg 139 www.overkleeft-verburg.nl 

6.4.7 FIDIN-privacygedragsregels van de Vereniging van 
Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland 
(FIDIN) 
voorbereid met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, goedgekeurd 
op 27 november 1992 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1992, 235. 

Algemeen 
De FIDIN is een branche-vereniging van fabrikanten en importeurs van diergeneesmiddelen. 
Belangenbehartiging staat voorop, zij het onder verdiscontering van belangen van landbouw en 
volksgezondheid. De vereniging telt tegen de 30 leden. De organisatie van 
samenwerkingsverband, belangenbehartiging en daarop aansluitende activiteiten, vertoont sterke 
gelijkenis met de inrichting van het oude Nefarma537. Tot de statutaire doelstellingen behoort het 
vaststellen en toepassen van zelfdisciplinaire, de leden bindende regelingen op terreinen als 
produktie, research/ontwikkeling en marketing. De Code voor de Aanprijzing van 
Diergeneesmiddelen geldt als zelfregulerings-codex. De FIDIN-privacygedragsregels vormen 
hierop een aanvulling. 

Inhoud 
De gedragscode bestaat uit een considerans, de eigenlijke regeling en een toelichting. Naast 
enkele algemene voorschriften bevat deze regeling specifieke bepalingen inzake de 
gegevensopslag betreffende dierenartsen en onderzoekers, aangevuld met een paragraaf over 
naleving. De regeling heeft een ruime werkingssfeer. De algemene voorschriften gelden de gehele 
informatievoorziening in deze bedrijfstak. De reikwijdte wordt nog vergroot via de aan de leden 
opgelegde verplichting om niet alleen toe te zien op strikte naleving van de gedragscode door de 
eigen werknemers, maar ook op die van gelieerde ondernemingen, terwijl de leden eenzelfde 
gedragslijn moeten verlangen van derden die worden ingeschakeld voor werkzaamheden waarbij 
persoonsgegevens een rol (kunnen) spelen. Daarnaast kent de gedragscode specifieke 
doelbepalingen, gekoppeld aan een nader geconcretiseerd informatie-regime voor de hiervoor 
genoemde registraties (artt. 4 en 5 code). De algemene voorschriften introduceren het 
noodzakelijkheidscriterium als maatstaf voor rechtmatigheid, aangevuld met een reputatie-
element, dat wil zeggen schade aan de goede naam van de veterinair-farmaceutische bedrijfstak. 
Met betrekking tot de registratie van dierenartsen voorziet de code in bepalingen betreffende 
doelafbakening, informatie en inzage, gegevensbronnen, te registreren gegevens, bewaartermijnen 
en derdenverstrekking. Zo heeft de geregistreerde uitdrukkelijk het recht op inzage in rapportages 
van buitendienstmedewerkers, is gebruikmaking van externe bestanden gekoppeld aan de 
gebondenheid van de desbetreffende houder aan de DMIN-gedragscode, terwijl tevens is bepaald 
dat zonder medeweten van de geregistreerde geen gegevens aan derden ter beschikking worden 
gesteld. De registratie van onderzoekers is volgens hetzelfde stramien gereguleerd, zij het dat 
gegevensverstrekking aan derden uit een dergelijke registratie zelfs is uitgesloten. De opgenomen 
nalevingsparagraaf voorziet in een klachtrecht van de geregistreerde op een daartoe ad hoc 
uitgebreid FIDIN-bestuur. De op te leggen sancties zijn gerelateerd aan de statutaire 
bevoegdheden van het bestuur. Is de klacht gegrond geoordeeld, dan kunnen de daaraan door het 
bestuur te verbinden consequenties variëren van een aanbeveling zich overeenkomstig de 
gedragsregels te gedragen tot – in zeer ernstige gevallen – ontzetting uit het lidmaatschap, 
conform art. 6 van de statuten. 

Relatie met andere gedragscodes 
Ook FIDIN is georiënteerd op zelfregulering538. De FIDIN- privacygedragsregels vormen een 
aanvulling op de Code voor de Aanprijzing van Diergeneesmiddelen. Het betrekken van 

                                                      
537 Dit geldt ook voor de privacy-gedragsregels. Niet toevallig, omdat beide organisaties zich laten bijstaan 
door dezelfde juridisch adviseur. 
538 Zie De Vroom a.w. p. 282 e.v. 
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gegevensbestanden van externe informatie-leveranciers is beperkt tot DMSA-leden, dan wel 
bestandshouders die de DMIN-gedragscode uitdrukkelijk hebben onderschreven (art. 4.6 code jo. 
toelichting). 

Verbindendheid 
De gedragscode is in de uiteindelijke versie vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 
mei 1992, als een de leden krachtens verenigingsrecht bindend besluit. Alle FIDIN-leden zijn 
derhalve verplicht deze gedragsregels te respecteren. Voorts verplichten enkele bepalingen in de 
code (impliciet) tot contractuele doorwerking. Zie ook de algemene reikwijdte-bepaling 
betreffende naleving van de privacy-gedragsregels door medewerkers van gelieerde 
ondernemingen en bij het informatieproces ingeschakelde derden (art. 2) alsmede de 
gebruiksbeperking betreffende externe bestanden (art. 4.6 jo. de toelichting). De code kan onder 
omstandigheden (partiële) reflexwerking hebben. 

Handhaving 
De gedragscode kent een klachtrecht van de geregistreerde op het voor die gelegenheid met 
onafhankelijke juridische expertise aangevulde FIDIN-bestuur. Het gaat hier om een 
overgangsvoorziening, immers is bedoeld ter overbrugging van de periode tot de instelling van 
een Codecommissie voor de bedrijfstak. Het bestuur heeft volgens de statuten de bevoegdheid 
om een lid uit het lidmaatschap te ontzetten wegens een handelen in strijd met de statuten, 
reglementen of besluiten der vereniging (art. 5). Van een dergelijk besluit staat beroep open op de 
algemene vergadering. Op dezelfde gronden kan het bestuur een lid voor een periode van 
maximaal 6 maanden schorsen. 

Is aan de gedragscode contractuele doorwerking toegekend, dan kan de aldus bedongen naleving 
via de gebruikelijke wegen worden afgedwongen. 

Bijzondere aspecten 
Hiervoor is reeds gewezen op de zelfreguleringstraditie van FIDIN. De privacygedragsregels 
vormen derhalve een – door de WPR uitgelokte – aanvulling op de reeds bestaande 
verenigingsrechtelijk gesanctioneerde voorzieningen. Zie in dit verband tevens de 
Diergeneesmiddelenwet, met name de hierop gebaseerde Regeling administratievoorschriften.  

6.4.8 Gedragscode Nederlandse Postorderbond inzake de Wet 
Persoonsregistraties van de Nederlandse Postorderbond 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 10 maart 1993 
voor een periode van drie jaar, Stcrt. 1993, 60, sinds 1 januari 1995 als sectie geïntegreerd in de 
DMSA. 

Algemeen 
De Nederlandse Postorderbond verenigt een aantal uiteenlopende bedrijven op basis van één 
aspect in de bedrijfsvoering: de verkoop van produkten en diensten op afstand. In de Privacy-
gedragscode is het postorderbedrijf gedefinieerd als: “een bedrijf of onderdeel van een bedrijf, dat 
goederen en diensten op afstand aan consumenten aanbiedt middels een geïntegreerd systeem 
van aanbod, bestelling en aflevering” (art. 1)539. Het tweede kenmerkende element van het 
postorderen is het toepassen van direct marketing-technieken. Per 1 januari 1995 is de 
Nederlandse Postorderbond als zelfstandige sectie toegetreden tot het DMSA, de Nederlandse 
Associatie voor Direct Marketing, Distance Selling en Sales Promotion. 

                                                      
539 Zie ook de ontwikkeling van de Europese regelgeving betreffende de bescherming van de consument bij 
op afstand (via bepaalde communicatietechnieken) gesloten overeenkomsten, met name de ontwerp 
richtlijn distance selling. Inmiddels is in de Raad van Ministers een politiek akkoord bereikt over de inhoud 
van deze Richtlijn Bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten. Zie de brief 
van de staatssecretaris van EZ aan de Tweede Kamer van 2 mei 1995, TK 1994-1995, 21501-15, nr. 16. 
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Per 15 juni 1995 telde de Postorderbond 31 op de Nederlandse consumentenmarkt actieve leden. 
De bedrijfsactiviteiten lopen sterk uiteen, evenals de omzetcijfers. Naast de postorderaars met 
een breed assortiment, de traditionele warenhuisformule (Wehkamp, Neckermann en Otto), zijn 
er ook bedrijven die zich specialiseren in een bepaald produktensegment zoals: kleding, 
paramedische artikelen, boeken, platen, tuinartikelen, verzorgingsprodukten, levensmiddelen, 
automatiseringsapparatuur/programmatuur e.d.540 In het dienstensegment behoren met name de 
zogenaamde direct writers tot de postorderaars. Dit zijn landelijk opererende verzekeraars die 
rechtstreeks (schriftelijk en telefonisch) contact met hun cliënten onderhouden, zonder 
tussenkomst van tussenpersonen. Soms ook worden postorderactiviteiten gecombineerd met 
vormen van “toonbank”-verkoop. 

Binnen de postordersector zijn derhalve verschillende branches vertegenwoordigd, elk met een 
specifieke informatiebehoefte, toegesneden op de aard van de te leveren produkten en/of 
diensten. Zo zullen bepaalde leden, zoals de verzekeraars, onder omstandigheden ook gevoelige 
gegevens moeten vastleggen, bijvoorbeeld in verband met ziektekosten- en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het onderscheid tussen duurovereenkomsten en in 
beginsel kortlopende verbintenissen is voor de wijze van benadering van (potentiële) klanten en 
de inrichting van het informatiesysteem eveneens relevant. 

Naast deze branche-specifieke verscheidenheid in informatievoorziening, kent het postorderen 
als verkoopmethode echter ook een gemeenschappelijke component. Hierin kunnen de volgende 
elementen worden onderscheiden: (a) het gebruik van uiteenlopende direct marketing-technieken; 
(b) het volledig schriftelijk vastleggen van alle transacties door het ontbreken van “kassaverkoop” 
en (c) risicobeheersing op basis van geregistreerde – zelf gegenereerde of van derden betrokken – 
betalingservaringen en gegevens omtrent welstandsniveau. Een aantal postorderbedrijven, met 
name de “warenhuizen”, houdt zich tevens bezig met kredietverlening (verlengd 
afnemerskrediet), als sequeel van de eigen verkoopactiviteiten541. De bedrijfsmatige 
gegevensverstrekking aan derden – geselecteerde adressen, kencijfers op basis van bestedings- en 
betalingsgedrag – behoort voorts tot de categorie niet onbelangrijke nevenactiviteiten van een 
aantal leden van de Postorderbond542. 

Inhoud 
De Gedragscode Nederlandse Postorderbond bestaat uit een considerans, de eigenlijke regeling 
en een uitvoerige toelichting. De gedragscode is van toepassing op persoonsregistraties van de 
leden betreffende de administratieve en commerciële functies van het postorderbedrijf in relatie 
tot de afnemers van goederen en diensten (artt. 2 en 3). De regeling bevat een limitering van de te 
registreren persoonsgegevens en gegevensbronnen (artt. 4 en 5). Voorts zijn bepalingen 
opgenomen omtrent bewaartermijnen, interne en externe gegevensverstrekking, kennisgeving van 
eerste opname, en inzage en correctie. Op enkele onderdelen is de gedragscode aanvullend ten 
opzichte van de wettelijke regeling. Zo is vastgelegd, dat de houder verplicht is te voldoen aan 
een verzoek van de geregistreerde om in het vervolg verschoond te blijven van commerciële 
mededelingen en aanbiedingen, zowel schriftelijke als telefonische (art. 12). Art. 14 voorziet in de 
aanwijzing van een bestandstoezichthouder, belast met het interne toezicht op de naleving van de 
gedragscode en de wettelijke regeling en met een jaarlijkse rapportageplicht aan de houder543. 

                                                      
540 Vgl. ook de pogingen te komen tot postorderfarmacie als nieuwe variant. 
541 Deze kredietverstrekkers vallen onder de WCK, de Wet Consumentenkrediet en zijn derhalve tevens 
ingeschreven als deelnemer bij het BKR en uit dien hoofde onderworpen aan de privacy-regulering in 
BKR-verband. 
542 Met name Wehkamp in Zwolle is op dit terrein actief als leverancier van aan bestedings- en 
betalingservaringen de eigen bedrijfsvoering ontleende informatie-produkten. Dit type informatie vormt 
mede de basis van op de markt zijnde postcodesegmentatie-systemen. 
543 Vgl. de hiervoor beschreven regeling van het DMIN/DMSA. In de direct marketing branche heeft de 
bestandstoezichthouder een externe rapportageplicht aan de Commissie van Toezicht. 
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De gedragscode bevat voorts een zelfstandige geschillenregeling (art. 15) in de vorm van 
klachtbehandeling door de houder en in het verlengde daarvan geschillenbehandeling door de 
Geschillencommissie Postorderbedrijven. Deze klachtvoorziening is bedoeld voor 
geregistreerden en deze vertegenwoordigende belangenorganisatie. Hieraan is echter (nog) geen 
uitvoering gegeven in de vorm van daadwerkelijke instelling van deze commissie544.  

De gedragscode kent tevens een voorlichtingsvoorziening in de vorm van de verplichting van de 
leden om in hun publikaties melding te maken van de gedragscode alsmede van de daaruit voor 
de geregistreerde voortvloeiende rechten (art. 16). 

Relatie met andere gedragscodes 
De gedragscode van de Postorderbond is vooral een aspect-code, immers toegesneden op het 
ontbreken van face to face-contacten in de leveranciers-klantrelatie en het gebruik van direct 
marketing-technieken als verkoopmethode. Om die reden is in de postorderbranche sprake van 
een samenloop van verschillende gedragscodes. Zo zijn de leden van de Postorderbond als lid 
van het DMSA tevens gebonden aan de DMIN-gedragscodes. Zie voorts de relatie met de 
hiervoor behandelde gedragscode van de VMO en NVvM. Omdat postorderaars tot een 
specifiek bedrijfssegment kunnen behoren, bijvoorbeeld als uitgever of verzekeraar, behoort 
voorts een samenloop met in deze branches gerealiseerde privacy-codes tot de mogelijkheden. 
Zie de gedragscodes van het Verbond van Verzekeraars en de NOTU. Het stapeleffect van 
meerdere van toepassing zijnde gedragscodes, leidt tot cumulatie- en mogelijk frictie-effecten, 
hetgeen de doorzichtigheid en toepasbaarheid van deze regelingen niet ten goede komt. 

Verbindendheid 
De gedragscode is op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement verbindend voor de 
leden krachtens besluit van de algemene vergadering. De regeling heeft privaatrechtelijke 
reflexwerking en mogelijk ook (partiële) contractuele doorwerking op basis van algemene 
leveringsvoorwaarden. 

Handhaving 
De statuten en huishoudelijk reglement voorzien in de mogelijkheid van sancties op niet-naleving 
van (onder meer) de privacy-gedragscode. De statuten kennen de mogelijkheid van ontzetting uit 
het lidmaatschap. Het huishoudelijk reglement voorziet in sancties als een berisping, het opleggen 
van een geldboete en de schorsing uit het lidmaatschap. Als voorziening tegen een dergelijk 
bestuursbesluit is een arbitrageprocedure van kracht. Toegesneden op de relatie postorderaar-
geregistreerden bevat de privacy-gedragscode een zelfstandige geschillenregeling. Hiervoor is 
reeds opgemerkt, dat de Geschillencommissie Postorderbedrijven als bevoegd orgaan evenwel 
nog niet is ingesteld, terwijl de klachtvoorziening waarschijnlijk wijziging zal ondergaan door de 
federatievorming in DMSA-verband. Zoals reeds vermeld, regelt de gedragscode in art. 13 de 
figuur van de interne toezichthouder. Deze heeft echter geen onafhankelijke status en is – 
blijkens het opschrift boven deze bepaling – vooral bedoeld als beveiligingsvoorziening. 

Bijzondere aspecten 
De Postorderbond maakt deel uit van de European Mail Order Traders Association, een in 
Brussel gevestigde internationale samenwerkingsorganisatie545. De Postorderbond kent een 
traditie van zelfregulering546. Een belangrijk deel van de in de DM-sector van toepassing zijnde 

                                                      
544 De vertraging heeft te maken met de federatievorming in DMSA-verband. De besprekingen van 
Postorderbond en Consumentenbond over de algemene voorwaarden, grondslag van de toetsende taak van 
de geschillencommissie, zijn inmiddels afgerond. 
545 Ook deze organisatie is in het bijzonder werkzaam als belangenbehartiger (lobby-organisatie) in het 
Europese circuit. Vgl. de toeneming van Europese regelingen. 
546 Vgl. ook het Model-reglement Postorderbedrijven Beheer Persoonsgegevens van 13 maart 1986. 
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gedragscodes, zijn tevens van toepassing in de postorderbranche. Zie hetgeen daaromtrent 
hiervoor is opgemerkt bij de behandeling van de DMIN-privacycode. 

Bij de behandeling van de DMIN-gedragscode is gepleit voor een verdergaande normatieve 
verbijzondering en voor integratie van deelregelingen in een brede gedragscode naar Brits model. 
Dit pleidooi geldt tevens voor de specifieke zelfregulering binnen de postorderbranche. De 
verwevenheid is zodanig, dat de integratie van de postordercode als geïntegreerde 
deelvoorziening in een algemene regeling voor de hand ligt. 

6.4.9 Gedragscode Nederlandse Vereniging van 
handelsinformatiebureaus van de Nederlandse Vereniging van 
Handelsinformatiebureaus (NVH) 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie, goedgekeurd op 17 juni 1993 
voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1993, 118. 

Algemeen 
De Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) telde in juni 1995 15 leden. 
De NVH geldt als branche-vereniging voor het handelsinformatiebedrijf. In de gedragscode is 
het handelsinformatiebedrijf omschreven als: “het bedrijfsmatig verzamelen van gegevens over 
natuurlijke en/of rechtspersonen, teneinde deze gegevens op commerciële basis te verstrekken 
aan derden, ter ondersteuning van de door deze derden te nemen beslissingen over het al dan niet 
aangaan van handelstransacties, alsmede ter ondersteuning van de voorbereiding en/of 
afwikkeling daarvan” (art. 1). Het zwaartepunt ligt bij de zgn. business to business-markt, dat wil 
zeggen bij de bedrijfsmatige verstrekking van informatie inzake de kredietwaardigheid en 
soliditeit van ondernemingen. Vergelijk de marktpositie van het Bureau Krediet Registratie 
(BKR) in Tiel als leverancier van kredietinformatie omtrent particulieren547. 

Uit een begin 1994 ten behoeve van de NVH opgesteld branche-onderzoek blijkt, dat einde 1993, 
87 bedrijven in deze markt actief waren548. De omzet van deze branche bedroeg in 1993 ƒ 95 
miljoen, goed voor 1,3 miljoen verstrekte informaties ten behoeve van 24.000 afnemers. De 
bedrijfsgrootte is zeer uiteenlopend. Dun & Bradstreet en Graydon zijn als de zeer grote, elk 
goed voor ongeveer 33 % van de markt, de 10 daarop volgende grote bureaus komen elk aan een 
omzet van gemiddeld ƒ 1,9 miljoen, terwijl de 8 middelgrote bureaus elk gemiddeld een omzet 
van ƒ 1 miljoen genereren. De overige 57 in deze branche werkzame bureaus bedienen 
gezamenlijk het resterende segment van de markt. De afnemers zijn op hoofdlijnen in de 
volgende categorieën onder te verdelen: groothandel/fabrikanten, 
kredietverleners/factoringbedrijven, buitenlandse ondernemingen, banken/financiële instellingen 
en deurwaarders/advocaten549. Naast het algemeen georiënteerde handelsinformatiebedrijf 
komen ook sector-specialisaties voor. Zie de uitwisseling van betalingservaringen binnen de 
Nederlandse Textielconventie, de Schadecommissie Bouwbedrijf en de Organisatie van 
meubelfabrikanten550. In aanvulling op de “produktie” van handelsinformatie, verzorgen de grote 
bedrijven tevens afgeleide produkten. Zie berichtgeving in de dagbladen en de gespecialiseerde 

                                                      
547 Zie de hierna volgende behandeling van de activiteiten van het BKR (gedragscode van de banken). 
548 Zie C.W.A. Langschmidt en P.C.G.F. Markus, Onderzoek naar de Handelsinformatiebranche in 
Nederland, januari 1994. Volgens dit rapport stonden ultimo 1993 in totaal 1.132 bedrijven in het 
handelsregister ingeschreven onder de noemer informatie-, incasso-, detectivebureau’s (code 8491). Slechts 
een deel van deze bedrijven houdt zich bezig met het handelsinformatiebedrijf en dan nog als regel als 
onderdeel van een breder activiteitenpakket. 
549 Vgl. het toegenomen belang van handelsinformatie in verband met schaalvergroting van het 
binnenlandse handelsverkeer en de groei van im- en export. 
550 Vgl. het bericht betreffende een bij de CRI ingerichte meldpunt voor pogingen tot oplichting (dubieuze 
handelspraktijken) vanuit Nigeria, Stcrt. 1992, nr. 48. 
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financiële pers over (de ontwikkeling van) het betalingsgedrag van bedrijven, aantallen 
uitgesproken faillissementen e.d. Deze informatie geldt als belangrijke conjuncturele indicator.  

De in deze branche gevoerde persoonsregistraties vallen, voor zover aangehouden voor de 
bedrijfsmatige gegevensverstrekking aan derden, onder het verzwaarde art. 13-regime van de 
WPR. 

Inhoud 
De NVH-gedragscode bestaat uit een considerans en de eigenlijke regeling. Anders dan 
gebruikelijk is de code niet voorzien van een toelichting. De gedragscode is van toepassing op 
persoonsregistraties van NVH-leden, noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de 
commerciële en administratieve functies van het handelsinformatiebedrijf (artt. 1 en 2). 

De code bevat een concretisering van de wettelijke bepalingen in de vorm van een limitatieve 
vastlegging van de te registreren persoonsgegevens, de bronnen waaraan deze kunnen worden 
ontleend en de onderzoeksplicht bij registratie. Tevens zijn voorschriften opgenomen omtrent de 
wijze van gegevensverzameling, bewaartermijnen en beveiligingsvoorzieningen. Zo bepaalt art. 5, 
dat in een persoonsregistratie geen persoonsgegevens mogen zijn opgenomen betreffende 
iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksualiteit of intiem 
levensgedrag, evenmin als persoonsgegevens van medische of psychologische aard. Gegevens van 
strafrechtelijke of tuchtrechtelijke aard worden in het algemeen niet geregistreerd. Onder 
bepaalde voorwaarden mogen daarentegen gegevens inzake financieel-economische delicten wel 
worden vastgelegd. 

De onderzoeksplicht is een concretisering van die, gekoppeld aan de registratie van informatie in 
art. 13, tweede lid, WPR551, zij het dat deze in de gedragscode is getransformeerd in een 
duurverplichting. Art. 4, tweede lid bepaalt, dat indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de 
verkregen persoonsgegevens onjuist of onvolledig kunnen zijn, de houder deze op hun juistheid 
dient te onderzoeken en te corrigeren, dan wel aan te vullen. Bij de gegevensverzameling moet 
steeds de identiteit van de houder en het doel ervan worden kenbaar gemaakt (art. 3, tweede lid). 

Van belang is tevens het regime voor derdenverstrekkingen in art. 9 van de code, een nadere 
uitwerking van art. 13, derde lid, WPR. De informatie wordt slechts verstrekt op verzoek van de 
derde, in overeenstemming met het doel van de gegevensverzameling, terwijl de 
gegevensverstrekking doelgebonden is, immers uitsluitend bestemd voor intern gebruik door of 
binnen de organisatie van de derde ter ondersteuning van de door deze te nemen beslissingen 
over het al dan niet aangaan van handelstransacties, alsmede ter ondersteuning van de 
voorbereiding en/of afwikkeling daarvan. Gegevensverstrekking blijft achterwege, indien de 
houder weet of redelijkerwijs kan aannemen dat de gegevens worden aangevraagd of benut voor 
het beoordelen van de vraag of een particulier in aanmerking komt voor een, voor persoonlijke, 
familie- en/of huishoudelijke doeleinden benodigd krediet of verzekering, dan wel de gegevens in 
ruimere kring bekend worden gemaakt of worden benut voor een doel niet in overeenstemming 
zijnde met dat van de registratie. De gegevensverstrekking is nader geclausuleerd door een 
onderzoeks- dan wel informatieverplichting. Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de 
persoonsgegevens niet meer up-to-date zijn, vindt verstrekking daarvan niet eerder plaats dan 
nadat de gegevens op hun juistheid zijn onderzocht dan wel dat de verstrekte gegevens worden 
voorzien van de aantekening dat deze niet geactualiseerd zijn. In beginsel worden gegevens als 
niet up-to-date aangemerkt, indien deze langer dan 12 maanden in de registratie zijn vastgelegd. 

                                                      
551 Deze bepaling luidt als volgt: “In een persoonsregistratie als bedoeld in het eerste lid, worden slechts 
persoonsgegevens opgenomen, die op hun juistheid zijn onderzocht”. De reikwijdte van deze wettelijke 
onderzoeksplicht heeft nogal wat vragen opgeroepen. De bepaling lijkt tot een verifiëring van te registreren 
gegevens op basis van objectieve bronnen te verplichten. Een dergelijke aanpak is in veel situaties niet 
uitvoerbaar. De “startkwaliteit” van de geregistreerde gegevens kan dan slechts worden gevonden in de 
zorgvuldigheid van gegevensverzameling in combinatie met systeeminterne plausibiliteitscontroles. Vgl. art. 
4, tweede lid, eerste zin, gedragscode: “De houder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de 
juistheid en de volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens”. 



 

G.Overkleeft-Verburg 145 www.overkleeft-verburg.nl 

In aanvulling op de wettelijke regeling bevat de gedragscode een uitgebreide regeling betreffende 
het klachtrecht van de geregistreerde alsmede van onderzoeksverplichtingen en -bevoegdheden. 
De houder is verplicht tot een (nader) aanvullend onderzoek indien de geregistreerde aannemelijk 
maakt dat gegevens onvolledig of onjuist zijn en de houder onvoldoende termen aanwezig acht 
om tot onmiddellijke correctie en/of aanvulling over te gaan. Blijft de houder bij zijn weigering, 
dan dient deze de klager op de mogelijkheid van beklag bij de Raad van Toezicht van de NVH te 
wijzen (art. 14). Dit klachtrecht betreft voorts geschillen omtrent de kennisgeving van eerste 
opname en het inzagerecht (art. 15). De Raad van Toezicht kan tevens worden geadieerd, indien 
een door de NVH op verzoek van de geregistreerde gedane bemiddelingspoging niet succesvol is 
(art. 16). Van een beslissing van de Raad van Toezicht staat gedurende een maand beroep open 
op de Beroepscommissie voor Privacybescherming. De uitspraak van deze klachtorganen is 
bindend. De houder is verplicht om met inachtneming van de richtlijnen gegeven door de RvT 
dan wel de BvP, binnen een week tot correctie en/of aanvulling van de geregistreerde en/of 
verstrekte gegevens over te gaan, indien deze hiertoe na behandeling en onderzoek van een 
ontvangen klacht opdracht geeft. Gedurende de behandelingstermijn geldt een blokkering van de 
omstreden informatie. De houder mag deze niet aan een derde verstrekken. 

Verbindendheid 
De gedragscode is verbindend voor de leden krachtens statutair besluit van de algemene 
vergadering552. De code voorziet in art. 8 in een contractuele doorwerking ervan in de 
arbeidsovereenkomst. Slechts daartoe uitdrukkelijk gemachtigde medewerkers hebben toegang 
tot de persoonsregistratie. Van hen wordt een schriftelijke verklaring verlangd, bekend te zijn met 
de inhoud van de gedragscode en overeenkomstig de bepalingen ervan te zullen handelen. De 
gedragscode kan ook in de informatie-overeenkomst zijn geïncorporeerd. Zo wordt in de 
algemene voorwaarden van Graydon uitdrukkelijk naar de gedragscode, als bron van 
(aanvullende) rechten en verplichtingen, verwezen. De door Dun & Bradstreet gehanteerde 
algemene voorwaarden voorzien daarentegen niet in een dergelijke rechtstreekse van-toepassing-
verklaring. In deze gevallen is de rechtswerking van de gedragscode echter eveneens via art. 6:248 
BW verzekerd, want (partieel) te kwalificeren als gewoonterecht of als eis van redelijkheid en 
billijkheid. Zowel in de algemene voorwaarden van Dun & Bradstreet als van Graydon zijn 
voorts, de gedragscode ondersteunende en aanvullende gebruiksbeperkingen en 
geheimhoudingsverplichtingen opgenomen. De gedragscode is tevens uitdrukkelijk bedoeld om 
ex art. 6:162 BW reflexwerking te krijgen, derhalve als normatieve maatstaf voor de gehele 
handelsinformatie-branche te gelden, met een mogelijke uitstraling naar verwante sectoren553. 
Om die reden heeft de NVH aan de goedgekeurde gedragscode een ruime bekendheid onder 
branche-genoten gegeven, terwijl via brochures e.d. aan publieksvoorlichting wordt gedaan. De 
doorwerking van de gedragscode is bij de (zeer) grote bureaus voorts (partieel) verzekerd door de 
in gebruik zijnde computerprogrammatuur. 

Handhaving 
Het verschaffen van waarborgen ten dienste van de consument, het bedrijfsleven en het 
kredietwezen met betrekking tot de kwaliteit van de bedrijfsuitoefening door en de integriteit, 
alsmede de objectiviteit van haar leden is een uitdrukkelijke doelstelling van de NVH (art. 2, 

                                                      
552 Vgl. de functie van deze gedragscode als interne maatstaf, tevens NVH-keurmerk voor professionele 
bedrijfsvoering. 
553 Vgl. met name de incasso-branche. De Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI) 
kent geen zelfstandige privacy-gedragscode. Wel zijn enkele bepalingen omtrent de bescherming van 
persoonsgegevens opgenomen in de algemene, op de bedrijfsvoering van NVI-leden betrekking hebbende 
gedragscode. Statuten, huishoudelijk reglement en gedragscode van de NVI voorzien tevens in toezicht op 
naleving van deze regels, met inbegrip van een klachtvoorziening bij de Raad van Toezicht voor 
belanghebbenden. Handelsinformatie, incasso, specifieke recherche, expertise en preventieonderzoek 
komen in wisselende combinaties van bedrijfsactiviteiten voor. Vgl. ook de veel voorkomende koppeling 
van rechtskundig advies en deurwaardersdiensten met incasso-activiteiten. De gedragscode van de NVH 
heeft derhalve als regel slechts betrekking op een deel van de bedrijfsactiviteiten. 
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statuten). Naast het bestuur en de algemene ledenvergadering kent de vereniging derhalve als 
organen de Raad van Toezicht en de Beroepscommissie voor Privacybescherming. 
Bevoegdheden en klacht- en beroepsprocedure zijn uitvoerig in de statuten geregeld. De Raad 
van Toezicht ziet toe op de naleving van de gedragscode, ambtshalve en op klacht en is daartoe 
voorzien van onderzoeksbevoegdheid. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is deze 
klachtbevoegdheid nader geconcretiseerd in de gedragscode. De mogelijke sancties zijn: het 
treffen van passende maatregelen, het opleggen van een geldboete van maximaal ƒ 500,- (bij 
herhaling), berisping en een bindend advies aan het bestuur tot schorsing of royement als lid van 
de vereniging. De Beroepscommissie is belast met de behandeling van beroep van door de Raad 
van Toezicht genomen beslissingen op klachten betreffende de schending van de persoonlijke 
levenssfeer. Deze commissie beschikt daartoe over dezelfde bevoegdheden als de RvT. Het 
beroep staat gedurende een maand zowel open voor de klager als voor het betreffende lid. Tegen 
een bestuursbesluit tot schorsing of royement staat beroep open op de algemene 
ledenvergadering, althans voorzover het bestuur deze beslissing niet heeft genomen op bindend 
advies van een toezichtsorgaan. Hoewel het uitgebreide toezichts- en klachtregime anders doet 
verwachten, blijkt hiervoor van de zijde van geregistreerden in de praktijk nauwelijks 
belangstelling te zijn. Voor zover er klachten zijn (enkele per jaar) hebben deze meestal geen 
betrekking op een beweerde schending van de persoonlijke levenssfeer, maar op de kwaliteit van 
de geleverde handelsinformatie in combinatie met de aansprakelijkheidsstelling van de 
informatieleverancier voor geleden schade554.  

Bijzondere aspecten 
Zoals hiervoor reeds bleek is zelfregulering een belangrijke doelstelling van de NVH. De eerste 
gedragscode van de vereniging kwam reeds in 1976 gereed en is in de jaren daarna regelmatig 
aangepast. Met de goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer is deze gedragscode, na 
opnieuw te zijn aangepast, geïncorporeerd in het stelsel van de WPR. Statuten, gedragscode en 
algemene voorwaarden vormen aldus een drieluik, immers bevatten privacy-voorzieningen als 
waarborg voor de betrouwbaarheid en respectabiliteit van het bona fide handelsinformatiebedrijf, 
tevens beoordelingsmaatstaf voor een zorgvuldige en geloofwaardige bedrijfsuitoefening555. 
Aldus bezien is de gedragscode voor de NVH een maatstaf van professionaliteit van het 
handelsinformatiebedrijf, tevens marketing-instrument. 

De betekenis van de NVH-gedragscode gaat echter verder dan deze zelfreguleringsdimensie. 
Tijdens de behandeling van het goedkeuringsverzoek van de NVH zijn door de Registratiekamer 
standpunten ingenomen, die de rechtmatigheid van het proces van informatievoorziening door 
NVH-leden rechtstreeks raken. Hiervoor is de aangepaste “vertaling” van art. 13, tweede lid, 
WPR reeds genoemd. Tevens heeft de Kamer haar oordeel gegeven over de inhoud van het 
begrip persoonsgegeven (art. 1) en daarmee over de reikwijdte van de WPR betreffende 
bedrijfsinformatie556. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen persoonsinformatie als zodanig 
en informatie omtrent een persoon in zijn hoedanigheid van ondernemer. In aansluiting op de 
wetsgeschiedenis is aangehaakt bij de rechtsvorm, met name de vraag of de onderneming wordt 
gedreven door een rechtspersoon of een natuurlijke persoon. Dit criterium toepassend 

                                                      
554 Zie Rb. Rotterdam van 25 maart 1994, rolnummer 5507/90 inzake Schilo Modes-Dun & Bradstreet. In 
algemene zin wordt het binnen de branche betreurd, dat er nauwelijks jurisprudentie is betreffende de 
afbakening van de verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van het professionele handelsinformatiebedrijf. 
555 Vgl. de zgn. Statement on Data Privacy in het jaarverslag 1993 van The Dun & Bradstreet Corporation: 
“The Dun & Bradstreet Corporation recognizes that the measurable benefits that flow to citizens, business 
and government from the free movement of information must be balanced against an individual’s privacy 
interest. Therefore, D&B subscribes to the following information practices regarding personally identifiable 
data. Use It is D&B’s policy to comply with laws and regulations governing the collection, use and 
distribution of personally identifiable data. Security We take technical, contractual, administrative and 
physical steps to protect against unauthorized access to and disclosure of personally identifiable data. 
Accuracy We strive to maintain the highest practicable level of accuracy of personally identifiable data.” 
556 Dossiernr. 91.D.015, brief van de Registratiekamer aan de NVH d.d. 8 april 1993. 
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kwalificeert de Kamer bedrijfsinformatie betreffende eenmanszaken, vennootschappen onder 
firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen e.d. als regel als persoonsgegevens de 
eigenaar of vennoot/maat betreffende, terwijl bedrijfsinformatie van éénpersoons-besloten 
vennootschappen en vennootschappen met overwegende zeggenschap van de directeur/groot-
aandeelhouder als persoonsinformatie aan de (groot)aandeelhouder wordt toegerekend. Betreffen 
de vastgelegde gegevens besloten of naamloze vennootschappen, dan kan deze informatie onder 
omstandigheden alsnog als persoonsinformatie worden aangemerkt, althans voor zover deze 
gegevens de “meegeregistreerde” natuurlijke personen tevens maatschappelijk kwalificeren557. 
Vergelijk het afleiden van handelsmoraliteit van de onderneming uit de moraliteit van bestuurders 
en andere leidinggevende functionarissen en vice versa de doorwerking van de bedrijfsreputatie in 
de persoonlijke reputatie van bestuurders en andere leidinggevenden558. Om die reden wordt 
bedrijfsinformatie in het handelsinformatiebedrijf dikwijls ook gepersonaliseerd. Zie ook de 
informatie- en publikatieverplichtingen in de Handelsregisterwet559. In hoeverre informatie 
omtrent rechtspersonen tevens als persoonsgegeven moet worden aangemerkt, vergt een 
afweging in concreto. Met deze stellingname van de Registratiekamer heeft de branche 
duidelijkheid gekregen omtrent de werkingssfeer van de WPR, althans naar de rechtsopvatting 
van de Kamer. 

De rechtmatigheid van de gegevensverzameling door de handelsinformatiebureaus is voorts 
uitdrukkelijk aan de orde gekomen bij de behandeling van het concept-art. 3, derde lid, van de 
code. Deze bepaling luidt nu als volgt: “De in een persoonsregistratie vastgelegde gegevens 
kunnen afkomstig zijn i) van de geregistreerde zelf, ii) van derden die met de geregistreerde een 
financiële, zakelijke- of arbeidsrechtelijke relatie onderhouden of hebben onderhouden en die 
deze gegevens in het kader van het doel van de registratie hebben verstrekt, iii) uit openbare 
bronnen, of zijn verkregen door combinaties van op de geregistreerde betrekking hebbende 
gegevens, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig 
wordt geschaad”. Bij de hier onder ii) genoemde wijze van verkrijging kan het om een incidentele 
of systematische gegevensverstrekking door derden gaan. De systematische gegevensverstrekking 
betreft de periodieke aanlevering op tape van debiteurenbestanden van een (omvangrijke) groep 
ondernemingen met een spilfunctie in bepaalde branches (de zgn. dump). Op basis hiervan 
worden objectieve gegevens omtrent betalingsdiscipline van afzonderlijke bedrijven gegenereerd. 
De incidentele component in de gegevensverzameling betreft de specifieke gegevensverstrekking 
door een daartoe rechtstreeks benaderd bedrijf inzake met een bepaalde onderneming opgedane 
betalingservaringen. 

Als vaststaand kan worden aangenomen, dat de gegevensverstrekkende ondernemingen deze 
gegevensstromen richting handelsinformatiebureaus niet hebben verwerkt in het 
aanmeldingsformulier, terwijl art. 10 BGV, het standaardregime betreffende administraties van 
afnemers en leveranciers, deze verstrekkingenvariant evenmin kent560. Op basis van de bestaande 
wetgeving, mede in aanmerking nemende de ruime interpretatie door de Registratiekamer van het 
begrip persoonsgegeven, resulterend in het in ruime mate onder de reikwijdte van de WPR 
                                                      
557 Vgl. de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen. Hierin is in art. 5.1 
bepaald, dat natuurlijke personen die zich als vennoot of eigenaar van de bij enige Kamer van Koophandel 
geregistreerde onderneming manifesteren, niet worden behandeld als onder de werkingssfeer van de WPR 
vallend. 
558 Vgl. het vonnis van de Rb. Rotterdam van 13 januari 1992, rekestnummer 4686/91 (BKR-Van den 
Bergh) betreffende een vordering tot verwijdering van een BKR-achterstandsmelding wegens de 
bedrijfsmatige doorwerking hiervan voor de geregistreerde als directeur-grootaandeelhouder. 
559 Vgl. art. 30, derde lid, Handelsregisterwet, het tot de Kamer van Koophandel gerichte verbod om uit het 
handelsregister overzichten aan derden te verstrekken met een rangschikking van gegevens naar individuele 
natuurlijke personen. Sinds de verstrekking door de KvK van informatie uit het handelsregister aan derden 
op tape, is deze beperking zinledig geworden. 
560 Een identiek probleem doet zich voor bij de informatieverstrekking aan derden in verband met 
verpanding van vorderingen aan kredietinstellingen, cessie van vorderingen aan factoringbedrijven en 
gegevensverstrekking aan een curator met het oog op een faillissement van een zakelijke relatie. 
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begrepen achten van bedrijfsinformatie561, is bij een rechtzinnige uitleg van het wettelijk systeem 
de conclusie derhalve onontkoombaar, dat de gegevensverstrekking door derden aan de 
handelsinformatiebureaus vrijwel geheel onrechtmatig is en daardoor evenzo de registratie en 
verstrekking hiervan562. Deze conclusie is in z’n algemeenheid niet aanvaardbaar, immers de 
beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van handelsinformatie is een centraal belang van het 
bedrijfsleven in totaliteit, terwijl afzonderlijke ondernemers bekend zijn of kunnen zijn met deze 
informatiestromen (usances in het handelsverkeer)563. Zie in dit verband ook art. 6:248 BW. 

Met het oog op de gebleken toepassingsproblemen heeft de Kamer in het verlengde van de 
goedkeuringsverklaring de NVH bericht dat, indien het belang van de beschikbaarheid van 
handelsinformatie door het gezamenlijke bedrijfsleven (RCO) als collectief belang tegenover de 
Kamer zou worden bevestigd, de Kamer in positieve zin tot de gewenste aanvulling van art. 10 
BGV aan de Minister van Justitie zal adviseren564. Tot de daadwerkelijke aanvulling van het BGV 
blijft deze branche kwetsbaar voor verwijten van onrechtmatige gegevensverkrijging. 

                                                      
561 Het in ruime mate onder de WPR brengen van bedrijfsinformatie roept nieuwe problemen op. 
Enerzijds kan bedrijfsinformatie zeer privacy-gevoelig zijn en om die reden bescherming behoeven. 
Anderzijds gaan andere (grond)rechten een sterkere rol in de afweging spelen. Vgl. art. 10 EVRM, het recht 
om informatie te ontvangen en te verspreiden (free flow of information), het eigendomsrecht en in 
algemene zin het aan onze rechtsorde ten grondslag liggende beginsel van economische handelingsvrijheid. 
Zie ook hoofdstuk 2. Deze dimensie van botsende grondrechten is in de wetsgeschiedenis niet 
verdisconteerd. 
562 Vgl. hetgeen hiervoor bij de behandeling van de DMIN-gedragscode is opgemerkt omtrent de 
ketenbeheersing in het DM-traject, zoals geïntroduceerd door de Britse Direct Marketing Association in 
haar Code of Practice. Hierin is voorzien in een systeem van gekoppelde garantieverklaringen van 
bestandshouder en bestandsafnemer, eventueel door tussenkomst van intermediairs als de list manager en 
de list broker. In de DM-sector kan een dergelijke eis als leveringsvoorwaarde worden gesteld, als 
kwaliteitsgarantie inzake het “produkt”. Tenslotte moet daar flink voor betaald worden. De 
handelsinformatiebranche verkrijgt haar informatie omtrent betalingservaringen echter om niet of tegen 
beperkte wederdiensten, bewust om de kosten zo laag mogelijk te houden en daarmede de beschikbaarheid 
van handelsinformatie in het algemeen belang te optimaliseren als “smeerolie” voor het handelsverkeer. In 
een dergelijke setting is het veel moeilijker om dergelijke eisen aan de aangeleverde informatie te stellen. 
563 Vgl. ook het reeds genoemde eindvonnis van de Rb. Rotterdam van 25 maart 1994 en het daaraan 
voorafgaande tussenvonnis van 17 juli 1992, rolnummer 5507/90, inzake Schilo Modes-Dun & Bradstreet, 
betreffende de aansprakelijkheid van D&B wegens gebleken onjuistheid van de geleverde 
handelsinformatie. De wijze van gegevensverzameling van D&B, met name de combinatie van 
systematische en – verifiërende – incidentele informatieverzameling is voor de rechter doorslaggevend om 
de schadevordering af te wijzen. In deze procedure is op geen enkel moment de rechtmatigheid van de 
gegevensverzameling als zodanig in twijfel getrokken. Vgl. ook de aanlevering aan de grote bureaus van 
uitgesproken faillissementen en surcéances van betaling door de rechtbanken. 
564 Brief aan de NVH van 30 juni 1993, dossiernr. 91.D.015. Bij brief van 14 december 1994 heeft het RCO 
de minister van Justitie gevraagd art. 10 BGV in deze zin te wijzigen.  De Registratiekamer lijkt inmiddels 
een andere weg te zijn ingeslagen, immers beoordeelt in een klachtzaak betreffende Dun & Bradstreet en 
diens informatieleverancier de rechtmatigheid van gegevensopslag bij en -verstrekking door D&B met 
name op basis van het aanmeldingsformulier van de laatste. De klacht betrof de informatieverstrekking 
door een verzekeraar over een van diens assurantietussenpersonen aan D&B en in het verlengde hiervan de 
registratie en verstrekking hiervan aan derden door D&B. De primaire gegevensverstrekking door de 
verzekeraar aan D&B wordt nu door de Kamer onrechtmatig geacht. De contractuele relatie verzekeraar-
tussenpersoon zou deze immers niet omvatten, terwijl deze verstrekkingsmodaliteit evenmin is opgenomen 
in het aanmeldingsformulier van de verzekeraar. Om die reden is de gegevensverstrekking naar het oordeel 
van de Kamer niet als doelverstrekking aan te merken. Derhalve had D&B op grond van haar 
aanmeldingsformulier en de gedragscode niet van deze verzekeraar als informatiebron gebruik mogen 
maken, zodat de gegevens door D&B onrechtmatig zijn verkregen, derhalve onrechtmatig zijn vastgelegd 
en dus moeten worden verwijderd. Om die reden worden zowel verzekeraar als D&B door de Kamer 
aansprakelijk geacht (art. 9 WPR). Zie brief d.d. 15 maart 1994, dossiernr. 93.C.106. Met deze rechtlijnige 
toepassing van de WPR gaat de Kamer voorbij aan bestaande handelsusances (art.6:248 BW), worden 
toepassingsproblemen inzake de WPR genegeerd, terwijl bovendien wordt voorbij gegaan aan de door de 
Kamer tegenover de NVH gewekte verwachtingen (vertrouwensbeginsel).  
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6.5 Per 1 juli 1995 nog bij de Registratiekamer in 
behandeling zijnde gedragscodes 
In deze paragraaf zijn de WPR-gedragscodes beschreven waaromtrent de goedkeuringsprocedure 
bij de Registratiekamer nog loopt. Hoewel ook hier is gewerkt aan de hand van tevoren bepaalde 
gezichtspunten, is deze indeling in mindere mate als dwingend aangehouden om recht te kunnen 
doen aan de bijzondere aspecten van enkele gedragscodes. Dit geldt in het bijzonder voor de 
zelfregulering door de banken en de verzekeraars. Voor die sectoren is tevens nagegaan op welke 
wijze de niet goedgekeurde gedragscode heeft doorgewerkt in de op grond van de WPR 
verplichte aanmelding van persoonsregistraties bij de Registratiekamer. Tevens is voor deze 
sectoren de positionering van de privacy-gedragscode in het bestaande complex van 
zelfregulerings-voorzieningen nagegaan, evenals de mogelijkheden tot verbreding, verdieping en 
uitbreiding van zelfregulering. In het verlengde van de bancaire zelfregulering is tevens de 
regulering en het functioneren van het Bureau Krediet Registratie (BKR) onderzocht, evenals de 
regeling en jurisprudentie van de drie sectorale geschillencommissies, met inbegrip van de 
doorwerking van de privacy-gedragscode. Voorzover mogelijk is een met de sectorale 
gedragscode vergelijkbare Britse code of practice als referentiekader gebruikt. In alle gevallen is 
de reden van stagnatie van het goedkeuringsproces een belangrijk punt van aandacht geweest, 
niet alleen uit een oogpunt van geschiedschrijving, maar vooral om aldus vanuit de empirie zicht 
te krijgen op de risico’s en bezwaren van het wettelijk zelfreguleringsconcept in de WPR, met 
name op het aandeel van de verschillende participanten in het zelfregulerings- en 
goedkeuringsproces565. 

6.5.1 Privacy-gedragscode voor het bankwezen van de 
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. 

Algemeen 
De voorbereiding van een uniforme privacycode voor de bankensector is onder het toenmalige 
College van overleg van de gezamenlijke banken566, reeds begin jaren tachtig van start gegaan, 
destijds met het wetsontwerp van 1981 als uitgangspunt. De herziening hiervan in 1985 luidde 
een nieuwe fase in, met name door de introductie van de gedragscode als instrument van 
sectorale zelfregulering. Mede hiertoe gestimuleerd door de minister van Justitie, zijn de eerdere 
inspanningen gecontinueerd, nu toegespitst op de realisering van een privacy-gedragscode voor 
de bankensector ex art. 15 WPR. 

De opstelling van een privacy-gedragscode in de bankensector impliceerde een cultuuromslag. 
Traditioneel hebben de banken zich immers op basis van het “bankgeheim”567 als hoeders bij 
uitstek van de persoonlijke levenssfeer van hun cliënten beschouwd. Aan privacyregulering ligt 
daarentegen het element van de belangentegenstelling tussen bank en cliënt ten grondslag, in 
samenhang met het beginsel van individuele en publieke verantwoording van de bedrijfsvoering. 

                                                      
565 Vgl. ook de werking van het concurrentie-element in deze bedrijfstak. 
566 Het College van overleg van de gezamenlijke banken (CVO) vormde een informele overlegstructuur van 
de Nederlandse Bankiersvereniging, de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., de 
Nederlandse Spaarbankbond en De Postbank N.V. Op 8 mei 1989 is de Nederlandse Vereniging van 
Banken (NVB) opgericht, bedoeld als belangenorganisatie voor kredietinstellingen met een 
bankvergunning. De NVB telt 109 leden. Dit zijn algemene banken, effectenkredietinstellingen, 
spaarbanken, kapitaalmarktinstellingen en de Rabobank Nederland. In Europees verband maakt de NVB 
deel uit van de Fédération Bancaire, een overkoepelende organisatie van zusterinstellingen. Hoewel de 
NVB-statuten voorzien in de mogelijkheid van een zekere centrale sturing, prevaleert het consensus-
element in de besluitvorming. 
567 De Nederlandse banken kennen het bankgeheim in traditionele zin niet. De verplichtingen van de bank 
gaan niet verder dan een zorgvuldigheidsverplichting. Zie art. 2 van de Algemene voorwaarden betreffende 
de zorgplicht van de bank in combinatie met een schuldaansprakelijkheid. 
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Tegen de achtergrond van de heersende mores in het bankbedrijf werd de privacy-regulering in 
de vorm van dwingende procedureregels als (overbodige) kostenfactor ervaren. Tot de 
uitgangspunten bij de invoering van de WPR behoorden derhalve: (a) het beperken van de 
uitvoeringslasten met betrekking tot de formulier- en meldingsplicht en (b) het behoud van 
flexibiliteit in het gegevensgebruik, met name multi-functionaliteit in concernverband (potentiële 
synergie van banken en verzekeraars)568. Om deze redenen is de opstelling van een gedragscode 
een ware evenwichtsoefening gebleken, waarbij de hiertoe ingestelde commissie-WPR zowel 
consensus bij de achterban moest bewerkstelligen569, als ook extern overeenstemming met de 
SWP, als organisatie van belanghebbenden570. Deze factoren zijn tevens van invloed gebleken op 
de onderhandelingsruimte van deze commissie. 

De ontwikkeling van een gedragscode vooruitlopend op de vaststelling van de 
uitvoeringsregelingen op basis van de WPR vormde een zeker risico. Daarvan was de commissie 
zich bewust. Door een regelmatige terugkoppeling op hoofdlijnen naar het ministerie van Justitie 
meende men de kans op interpretatie-verschillen echter te minimaliseren. Bovendien is steeds 
uitgegaan van de ontwikkeling van een branche-specifiek aanmeldingsformulier ex art. 24 WPR. 
De aldus ontwikkelde gedragscode c.a. werd op 29 maart 1989 gepresenteerd tijdens een 
Voorlichtingsbijeenkomst Wet persoonsregistraties571, georganiseerd door de Commissie WPR 
van het College van Overleg van de Gezamenlijke Banken572. Aan het totstandkomen van deze 
gedragscode is, evenals aan de daarin opgenomen interpretatie van een aantal kernbegrippen van 
de WPR, veel bekendheid gegeven573. 

                                                      
568 Zie de illustratieve case study bij één van de grote handelsbanken in David Bainbridge e.a. An evaluation 
of the financial impact of the proposed European Data Protection Directive, Report to the European 
Commission, Final Report, november 1994, pp. 57 t/m 64. De sterke bezwaren van de banken tegen de 
richtlijn zijn gebaseerd op de inschatting dat deze de interpretatieruimte in de privacyregeling wegneemt. 
569 Vgl. de eerder aangegeven werkwijze met betrekking tot de sectorale rechtsvorming en de ontwikkeling 
en goedkeuring van een gedragscode. Omdat in dit onderzoek op onderdelen conflictueuze aspecten aan 
de orde komen is de gehanteerde werkwijze voor deze categorie gedragscodes nader aangescherpt. Dit 
geldt in het bijzonder voor de gedragscodes van de NVB en het VvV. Op basis van de concepten heeft in 
een tweetal bijeenkomsten overleg plaatsgevonden met de commissie-WPR van de Nederlandse Vereniging 
van Banken en nadien met de pendant daarvan binnen het Verbond van Verzekeraars, Beide 
sectororganisaties hebben zich schriftelijk akkoord verklaard met de tekst. Deze tekst is daarna nog 
enigszins bijgewerkt in een laatste actualiseringsslag. 
570 De betrokkenheid van de SWP bij het proces van besluitvorming was groot. Het in art. 15 WPR 
voorgeschreven genoegzaam overleg kreeg derhalve een substantiële inhoud, uitmondend in volledige 
wilsovereenstemming inzake de uiteindelijke gedragscode. De samenwerking ging zo ver, dat de SWP een 
belangrijk deel van de toelichting op de gedragscode schreef. Overigens waren ook de Consumentenbond 
en het Konsumentenkontakt betrokken bij de totstandkoming van deze gedragscode, zij het niet 
rechtstreeks, maar via een interne terugkoppeling door de SWP. 
571 Sprekers bij die gelegenheid waren de minister van Justitie, de (beoogde) voorzitter van de 
Registratiekamer, de voorzitter van de SWP en de voorzitter en enkele leden van de organiserende 
Commissie-WPR van de banken. 
572 Verschillende aanwezigen hebben mij verzekerd, dat hoewel het goedkeuringsbeleid inzake 
gedragscodes (art. 15 WPR) van de nog aan te treden Registratiekamer als zodanig geen onderwerp van 
discussie vormde, dit thema niettemin indirect, via in enkele voordrachten verweven visies omtrent de 
betekenis van deze gedragscode in relatie tot de WPR en de taak van de Registratiekamer, aan de orde 
kwam. Zowel van de zijde van de banken als door de SWP werd het standpunt ingenomen, dat nu partijen 
(CvO en SWP) elkaar inzake de nieuwe gedragscode hadden weten te vinden, zelfs ten dele sprake was van 
een gezamenlijk produkt van zelfregulering, de Registratiekamer hieraan haar goedkeuring kon en 
behoorde te geven. Zie: J.M.A. Berkvens, De Privacygedragscode voor het bankwezen, Bank en 
Effectenbedrijf, april 1989, p. 20 e.v. 
573 Zie onder meer: J.M.A. Berkvens, Privacy-gedragscode Banken in Computerrecht 1989, nr. 3, pp. 160 
en 161 en (zeer uitgebreid) van dezelfde auteur, De Privacygedragscode voor het bankwezen in Bank en 
Effectenbedrijf, april 1989, p. 20 e.v. 
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Bij haar aantreden op 1 juli 1989 kreeg de Registratiekamer deze gedragscode c.a. voorgelegd in 
het kader van een zogenaamde vooroverleg-procedure, als opmaat tot een formeel 
goedkeuringsverzoek ex art. 15 WPR. De Registratiekamer heeft in februari 1990574 de NVB 
gemotiveerd bericht en toegelicht, wegens strijd met de WPR bezwaar te hebben tegen 
belangrijke onderdelen van de voorgelegde regeling. Indien formeel voorgelegd, zou deze 
gedragscode dan ook niet de in de wet bedoelde goedkeuring van de Registratiekamer kunnen 
krijgen. 

In overleg met de NVB heeft de Registratiekamer er destijds bewust van afgezien om haar 
opvattingen omtrent de rechtmatigheid van deze bancaire gedragscode gemotiveerd in de 
openbaarheid te brengen575. Deze sector beet immers wat de beoordeling van gedragscodes 
betreft de spits af, want had zich niet tevoren op de hoogte kunnen stellen van taakopvatting en 
beleid van de Kamer. Ter voorkoming van negatieve beeldvorming werd daarom “compensatie” 
gezocht in een procedure van verlengd overleg op basis van een herziene gedragscode. Bij brief 
van 2 juli 1990 heeft de NVB de Kamer doen weten, de gedragscode aan te zullen passen. De 
aldus herziene Privacy-Gedragscode voor het Bankwezen is de Registratiekamer bij brief van 21 
februari 1991 aangeboden576. In mei 1991 werd tussen Kamer en NVB afgesproken, dat gestreefd 
zou worden naar een spoedige realisering van een overgangsvoorziening, een voor maximaal drie 
jaar goed te keuren zogenaamde opstapcode577. Deze opzet is echter mislukt, doordat de 
behandeling van de tweede gedragscode medio 1991 door een beleidsheroriëntatie bij de 
Registratiekamer, in een impasse raakte. Om deze te doorbreken werd de herziene gedragscode 
bij brief van 14 mei 1992 door de NVB opnieuw voor behandeling aangeboden. Eerst in 
november 1992 vond hieromtrent een eerste inhoudelijk overleg tussen Kamer en NVB plaats, 
terwijl medio 1993 de voortgang in de besprekingen opnieuw langdurig stagneerde. Eind 1994 is 
het overleg tussen NVB en Registratiekamer hervat, uitmondend in een (voorlopig) akkoord over 
een nieuwe gedragscode. Deze Privacy Gedragscode Banken is op 16 mei 1995 vastgesteld door 
de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Banken en bij brief van 22 
mei 1995 aan de Registratiekamer voorgelegd. De kamer heeft op 19 juni 1995 de NVB bericht 
dit goedkeuringsverzoek ex art. 15, tweede lid, WPR ontvankelijk te achten578. Op 20 juni is een 
bericht in de Staatscourant verschenen met een verzoek om schriftelijk commentaar met 
betrekking tot de bij de Registratiekamer op te vragen regeling. Naar verwachting zal de 
goedkeuringsprocedure in september 1995 worden afgerond. 

                                                      
574 Het standpunt van de Registratiekamer is de NVB bericht bij brief en notitie van resp. 1 en 6 februari 
1990 en nader toegelicht tijdens een bijeenkomst van 9 februari 1990. Alle in dit onderdeel genoemde 
brieven c.a. maken deel uit van het behandelingsdossier gedragscode NVB van de Registratiekamer, met als 
kenmerk: 90.D.39. 
575 Zie het Jaarverslag 1989-1991 van de Registratiekamer, p. 30 (januari 1994). Hierin wordt de 
interpretatie van de NVB van de WPR-begrippen houder en persoonsregistratie bekritiseerd. Het 
Jaarverslag bevat echter geen informatie omtrent de besluitvorming in de verslagperiode met betrekking tot 
de ter goedkeuring voorgelegde gedragscode voor de bankensector. 
576 De afspraak was als volgt. De NVB zou in het licht van de door de Registratiekamer haar gedragscode 
aanpassen, d.w.z. wetsconform redigeren. Tevens werd afgesproken een tweetal “omstreden” thema’s, met 
name de interpretatie van de begrippen houder en persoonsregistratie, vooralsnog niet in de herziene 
gedragscode op te nemen. Hieromtrent zou nog een nadere discussie tussen Registratiekamer en NVB 
plaatsvinden, mede op basis van een op haar initiatief door de NVB in te winnen zgn. legal opinion. 
577 De Registratiekamer voerde in die periode het beleid, dat sectororganisaties die om welke reden ook niet 
in staat waren een gedragscode vast te stellen met (aanvullende) inhoudelijke privacywaarborgen, 
gedurende enkele jaren zouden kunnen volstaan met een relatief magere regeling, als opstap naar een meer 
substantiële vorm van zelfregulering. De goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer was dan bedoeld 
als stimulans, terwijl de korte looptijd een voortzetting van de gesprekken verzekerde. 
578   Brief van 19 juni 1995, dossierno. 90.C.002. 
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De doorwerking van het voortraject 
Als gevolg van de hiervoor geschetste gang van zaken zijn in de uitvoeringspraktijk twee 
gedragscodes gaan circuleren, waarvan met name de eerste van 1989 de facto als leidraad is 
gehanteerd bij de implementatie van de WPR door de banken579, terwijl de tweede voorwerp van 
overleg was (gebleven) met de Registratiekamer. 

De gang van zaken rond de privacy-regeling van de banken heeft de gedragscode als 
regelingsinstrument in de WPR zeer belast. De taakopvatting van de Registratiekamer inzake haar 
toetsingsbevoegdheid betreffende door partijen580 overeengekomen zelfregulering en het gewicht 
van haar interpretatieve uitspraken581, vormden hierin de kernelementen. De eerste gedragscode 
van de banken is daarmede inzet geworden van een (publieke) confrontatie van uiteenlopende 
opvattingen omtrent de uit de WPR voor registratiehouders voortvloeiende rechten en 
verplichtingen, in samenhang met de wettelijke taken en bevoegdheden van de Registratiekamer. 
Het is tegen deze achtergrond, dat hierna zowel de eerste als de tweede gedragscode zullen 
worden beschreven. Dit mede omdat een aantal daaruit blijkende controverses tot op heden 
doorwerken en het debat over de inrichting van de nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens 
mede beïnvloeden. 

 De eerste gedragscode van 1989  
De voor de bancaire sector opgestelde zelfregulering bestond uit de volgende onderdelen: een 
Privacy-Charter en bijbehorende Gedragscode, het Model-Privacyreglement Cliënten 
Administratie en het Model voor de bij het Privacyreglement behorende bijlagen 1 t/m 5 met 
bijbehorende toelichtingen. De gedragscode was voorts bedoeld als flexibel raamwerk voor een 
nadere normering, via afzonderlijk vast te stellen (en goed te keuren) protocollen, van bepaalde 
aspecten van de bedrijfsvoering582. De bankenregeling was daarmee de eerste gedragscode 
waarover de Registratiekamer te oordelen kreeg583. Van de zijde van de NVB is benadrukt dat 
alleen charter en gedragscode voorwerp van overleg met de Kamer vormden. De overige stukken 
zouden slechts ter kennisneming zijn bijgevoegd. De Registratiekamer was echter van mening, 
dat ook model-reglement en bijlagen tot de te beoordelen gedragscode moesten worden 
gerekend, tenminste moesten worden getoetst op normconformiteit met de WPR584. In die zin 
legde de Kamer een verbinding tussen haar goedkeurings- en toetsingsbevoegdheid. 

De Kamer kreeg aldus bij haar aantreden op 1 juli 1989 te maken met een afgerond produkt van 
zelfregulering, dat in de daaraan voorafgaande maanden op grote schaal als adequate, 
gezaghebbende uitvoeringsregeling was verspreid585. Het is in relatie tot deze gedragscode 
                                                      
579 Anders dan bedoeld is de eerste gedragscode, ondanks de van de zijde van de Registratiekamer 
geëxpliciteerde bezwaren, niet door de NVB ingetrokken. Zoals hierna nog aan de orde komt is deze 
gedragscode tevens de basis van besluitvorming van de verschillende geschillencommissies. Van de zijde 
van de NVB wordt benadrukt, dat men niet anders kon, immers mede in relatie tot het bij de leden 
gewekte verwachtingspatroon op de ingeslagen weg door moest, nu de contacten met de Registratiekamer 
vanaf medio 1991 in een impasse raakten, zodat het uitzicht op een alternatief wegviel. 
580 In dit geval CvO/NVB en de SWP. 
581 Vgl. ook de samenhang met het bij wet aan de Registratiekamer opgedragen toezicht op de naleving van 
de WPR c.a. (art. 37, tweede lid). 
582 Zie onder meer het bestaan en gebruik van interbancaire inlichtingenregisters in verband met 
fraudebestrijding (IRIS), de positie van het interbancaire betalingsverkeer (Interpay) alsook de taken van en 
informatievoorziening door het BKR. 
583 Een formele aanbiedingsbrief is niet geschreven. Door de medewerking van haar voorzitter aan de 
Voorlichtingsdag, had de Registratiekamer de betreffende stukken immers al in haar bezit. Bij die 
gelegenheid zijn afspraken gemaakt omtrent de verdere behandeling. 
584 De instemming van de SWP en consumentenorganisaties ging ook niet verder dan deze regelingen. 
585 Vgl. in dat verband de invloed van de publikaties van J.M.A. Berkvens in samenhang met het 
tekortschieten in noodzakelijke helderheid en precisie in de wetsgeschiedenis omtrent centrale begrippen in 
de WPR. De gang van zaken rond deze gedragscode kan dan ook niet worden losgezien van het actieve 
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geweest, dat de Registratiekamer haar goedkeuringsbeleid inzake gedragscodes heeft 
uitgestippeld, met name via een verbijzondering van haar taakopvatting (art. 15) en een nadere 
standpuntbepaling omtrent kernbegrippen in de WPR (artt. 15 jo. 37, tweede lid)586. Hoewel 
derhalve formeel sprake was van vooroverleg, is de beoordeling van de Kamer van de 
gedragscode c.a. die van een goedkeurings- (en toezichts-)instantie geweest. 

Op basis van wet en wetsgeschiedenis heeft de Registratiekamer haar goedkeuringsbevoegdheid 
begrepen als een opdracht tot integrale toetsing van ex art. 15 WPR de ter goedkeuring 
voorgelegde regelingen, dat wil zeggen een volledige beoordeling op recht- en 
doelmatigheidsaspecten587. De in relatie tot deze gedragscode ingenomen standpunten met 
betrekking tot de betekenis van de wet, met name van centrale begrippen als houder, 
persoonsregistratie en persoonsgegeven, zijn bepalend gebleven, niet alleen voor het 
goedkeuringsbeleid van de Registratiekamer inzake gedragscodes, maar tevens als grondslagen 
van bemiddeling/geschillenbehandeling, advisering en toezicht. 

Inhoud en oordeel 
Zoals eerder opgemerkt, maakte de voorgelegde privacy-gedragscode deel uit van een complex 
van meerdere, onderling samenhangende, deels overlappende regelingen. Hiertoe behoorden: het 
Privacy-Charter Banken en bijbehorende Privacy-Gedragscode voor het Bankwezen alsmede een 
Model-Privacyreglement Cliënten Administratie met een vijftal Model-bijlagen588. Elk stuk was 
voorzien van een uitgebreide toelichting. Voorts zouden de reglementen van de 
geschillencommissies Bankbedrijf en BKR nog als bijlagen worden toegevoegd. Hieruit blijkt, dat 
de gedragscode als een de leden bindende regeling was bedoeld, evenals de nader toe te voegen 
geschillenregelingen. Het hieraan gekoppelde model-privacyreglement met bijlagen zou volgens 
de NVB daarentegen slechts als vorm van gestructureerde voorlichting aan haar leden zijn op te 
vatten. 

De beoogde werkingssfeer van de gedragscode was beperkt tot de zogenaamde Cliënt-registraties, 
terwijl de sector-afbakening en de verbindendheid van gedragscode en bijbehorende protocollen 
werd gevonden in het Privacy-Charter589. Naast de afbakening van de werkingssfeer voorzag de 
gedragscode in de aanwijzing van één of meer registratiebeheerders, de vaststelling van een 
reglement, een regeling van de verschillende stadia van het informatieproces, voorzieningen 
                                                                                                                                                        
voorlichtingsbeleid (open deur-beleid) van de Registratiekamer in de eerste twee jaar van haar bestaan, dat 
de Kamer noopte tot het innemen van duidelijke standpunten in interpretatieve kwesties. 
586 Vgl. tevens de door de Registratiekamer opgestelde toelichting op de betekenis van de centrale 
begrippen in de WPR op de aanmeldingsformulieren alsmede het inspelen op de in die periode veelvuldig 
ontvangen verzoeken tot interpretatieve uitspraken omtrent de betekenis van begrippen in en elementen 
van de WPR. Zie ook het in een volgend hoofdstuk beschreven “open deur-beleid” van de 
Registratiekamer in de eerste twee jaar van haar functioneren. 
587 Vgl. de tijdens de genoemde Voorlichtingsbijeenkomst en tot op heden gehoorde opvatting, dat de 
Registratiekamer zich zou dienen te beperken tot een marginale toetsing, in beginsel materieel beperkt tot 
de ontvankelijkheidseisen ex art. 15, tweede lid, WPR. Zie de elders behandelde inherente spanning in het 
zelfreguleringsconcept in de WPR. Wettelijk geconditioneerde zelfregulering als “vrijheid in gebondenheid” 
staat immers tot op zekere hoogte op gespannen voet met zelfregulering als produkt van partij-autonomie. 
De toepassingsproblemen met betrekking tot de WPR zijn in belangrijke mate het resultaat van de 
discrepantie tussen regeling en beeldvorming. Vrijheid is toegezegd (vgl. wetsgeschiedenis), terwijl in de 
wet de gebondenheid domineert. 
588 De model-bijlagen hadden achtereenvolgens betrekking op de volgende onderwerpen: Structuur 
overzicht geregistreerde persoonsgegevens (bijl. 1); gegevensverstrekking aan derden (bijl. 2); definiëring 
Bank-organisatie in de Bank-situatie (bijl. 3); verbanden met andere persoonsregistraties (bijl. 4) en 
hoofdlijnen beheer (bijl. 5). 
589 De Privacy-Charter was een overeenkomst van de Nederlandse Bankiersvereniging, de Coöperatieve 
Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., de Nederlandse Spaarbankbond en de Postbank N.V. Na de 
oprichting van de NVB kon de grondslag van verbindendheid worden gevonden in de statuten van de 
NVB, met name in de artt. 3, tweede lid, 7 en 12 jo. art. 6. 
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betreffende de rechtspositie van de geregistreerde, met name een branche-geschillenregeling 
alsmede in controle en rapportage door de interne accountantsdienst. Het Model-
Privacyreglement Cliënten Administratie vormde deels een herhaling van de regeling in de 
gedragscode. De toegevoegde Model-Bijlagen hadden achtereenvolgens betrekking op een 
structurering van geregistreerde persoonsgegevens, gegevensverstrekking aan derden, definiëring 
van de Bank-organisatie, verbanden met andere persoonsregistraties en hoofdlijnen van beheer. 
Regelingen en afzonderlijke toelichtingen telden in totaal 44 pagina’s. 

De discussie over de conformiteit van de bancaire privacycode met de WPR was in hoofdzaak 
toegespitst op de volgende onderdelen. 

Naar het oordeel van de Kamer werd in de voorgelegde regeling een niet-wetsconform 
houderschapsbegrip geïntroduceerd, resulterend in een onjuiste afbakening van de organisatie 
van de houder en daarmede van als derden in de zin van de WPR te kwalificeren personen en 
instanties/organisaties (artt. 1, 6 en 11 WPR). 

In de gedragscode werd het houderschap ingevuld op concernniveau, op basis van de volgende 
stelling: “Indien een concern strak hiërarchisch is ingericht en daarnaast de zeggenschap over 
verzamelingen persoonsgegevens, ook als die fysiek bij rechtspersoonlijkheid bezittende 
concernonderdelen aanwezig zijn, desondanks bij de holding berust, kan er sprake zijn van één 
enkele houder. Een dergelijke zeggenschap kan statutair, bij contract of feitelijk in de vorm van 
personele unies in besturen zijn geëffectueerd. In dat geval kan worden volstaan met een 
overzicht van de concern-onderdelen en de mededeling dat de holding houder is van alle 
cliëntgegevens, dat er één cliëntenadministratie is voor het concern” (model-bijlage 3, p. 33)590. 
Uit deze passage blijkt, dat het concern in de aan de gedragscode ten grondslag liggende visie 
vooral als feitelijk in het economisch verkeer optredend samenwerkingsverband is gedefinieerd, 
dat wil zeggen op basis van de facto bestaande zeggenschaps- en beïnvloedingsverhoudingen591. 

De Registratiekamer was en is van mening, dat nu de WPR geen uitdrukkelijke regeling inzake 
concernconstructies kent en de WPR ook overigens niet kan worden gezien als te derogeren aan 
het geldende rechtspersonenrecht in Boek 2 BW592, het ervoor moet worden gehouden dat de 
rechtspersoon in het kader van welks activiteiten een persoonsregistratie wordt gevoerd, als 
houder heeft te gelden, deze immers drager is van rechten en verplichtingen inzake de 
persoonsregistratie593. De concretisering van het houderschap in de WPR impliceert derhalve 

                                                      
590 Vgl. ook de liberalisering van het structuurbeleid per 1 januari 1990 in verband met verdere 
internationalisering van activiteiten en de concurrentiepositie van het bankwezen in samenhang met de 
voortgaande branchevervaging op de financiële markten. Sindsdien zijn vermogensbanden in de vorm van 
een overkoepelende holding of een (wederzijdse) deelneming tussen kredietinstellingen en 
verzekeringsmaatschappijen in beginsel toegestaan, evenals samenwerkingsrelaties met buitenlandse 
instellingen. Het opgaan van banken en verzekeraars in één juridische entiteit bleef echter verboden. Zie 
het Memorandum van de minister van financiën, TK 1988-1989, 20800 hfdst. IXB, nr. 61. 
591 Zie de definitie van de begrippen groep(s-maatschappij), dochtermaatschappij en deelneming in resp. de 
artt. 2:24b, 2:24a en 2:24c BW. Vgl. de Afspraken tussen de Nederlandsche Bank NV en de 
Verzekeringskamer over de wijze waarop financiële conglomeraten worden betrokken bij het toezicht op 
de daartoe behorende kredietinstellingen en verzekeraars van 3 mei 1994, Stcrt. 1994, 125. In de 
definitieparagraaf wordt in art. 1.1. een conglomeraat gedefinieerd als groep als bedoeld in artikel 24 b, 
boek 2 BW, zijnde een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch 
zijn verbonden. De artt. 1.5 en 1.6 van deze paragraaf omschrijven voorts de dochtermaatschappij op basis 
van art. 24 a boek 2 BW en de holding. Onder een holding wordt dan verstaan een rechtspersoon die aan 
het hoofd staat van een conglomeraat. Anders dan in de gedragscode het geval is, wordt hierin rechtstreeks 
aansluiting gezocht bij de concernregeling in boek 2 BW. Zie voorts de jurisprudentie van de Hoge Raad 
met betrekking tot concernverhoudingen, met name betreffende de positie van dochtermaatschappijen. 
592 Een belangrijke overweging van de Registratiekamer vormde ook het argument van rechtszekerheid. 
Aansluiting bij Boek 2 BW is het aanhaken bij de bestaande en dus bekende zeggenschapsstructuur. 
593 Werkt het opereren in concernverband niet door bij de bepaling van het houderschap, de concernrelatie 
kan daarentegen wel de materiële bepalingen van de WPR kleuren. Zie met name de concretisering van de 
artt. 4 (het concernbelang als redelijk belang van de houder) en 11, eerste lid (informatiebetrekkingen in 
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geen discretionaire aanwijzingsbevoegdheid in concernverband. Wie als houder heeft te gelden 
vloeit naar het oordeel van de Kamer immers rechtstreeks voort uit de WPR in samenhang met 
het geldende rechtspersonenrecht in Boek 2 BW. Wie voor de houder-rechtspersoon kan 
handelen, dat wil zeggen bevoegd is deze rechtens te verbinden en dus het houderschap 
daadwerkelijk uit te oefenen, wordt primair bepaald door wet, statuten en hierop gebaseerde 
specifieke volmachten. 

Het oordeel van de Kamer dat de in gedragscode en model-reglement uitgewerkte 
houderschapsstructuur in strijd met de wet was, is voorts nog gemotiveerd met een verwijzing 
naar de wets(voor)geschiedenis van de WPR, de betekenis van het begrip “controller of the file” 
in art. 2 van het Europees Dataverdrag 1981 en de definiëring van het houderschap in de Duitse, 
Franse en Britse wetgeving594. De NVB was daarentegen van opvatting, dat gezien de 
parlementaire stukken en de bijzondere situatie in het bankbedrijf595, op goede gronden voor een 
ruimere houderschapsopvatting kon worden geopteerd, onder verzelfstandiging van het begrip 
organisatie596. 

Het in de gedragscode geconcretiseerde begrip derde was naar de mening van de Kamer evenmin 
wetsconform. Het gegevensverkeer tussen de banken onderling, al dan niet via de 
Bankgirocentrale, evenals met het BKR in Tiel zou volgens de gedragscode niet onder het regime 
voor derdenverstrekkingen vallen, maar als intern bancair informatieverkeer moeten worden 
opgevat. Ook informatieverstrekking aan ad hoc ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld aan 
een advocaat, zou volgens de beoogde regeling tot het interne informatieverkeer binnen de 
bancaire organisatie moeten worden gerekend597. Wie als derde heeft te gelden, dat wil zeggen 
niet kan worden aangemerkt als behorend tot de organisatie van de houder, vloeit naar het 
oordeel van de Kamer rechtstreeks voort uit het houderschap, immers wordt bepaald door de 
reikwijdte van de formeel-juridisch gestructureerde zeggenschap met betrekking tot personen en 
zaken598. Is de houder een rechtspersoon, dan is de organisatie van de houder daarmee 

                                                                                                                                                        
concernverband). Daarentegen zoekt met name art. 4, eerste lid WPR de rechtvaardiging van de 
gegevensverzameling primair in de (onderliggende) relatie van de houder met de geregistreerde. Deze 
bepaling stelt derhalve tevens grenzen aan het houdersbelang overstijgende informatievoorziening. Niet 
aanvaardbaar is echter, dat op basis van de WPR de zeggenschap over een door een dochtermaatschappij 
gehouden persoonsregistratie in concernverband aan de (sub)holding wordt toegerekend in de vorm van 
een (constitutieve) toekenning van houderschap. Zie ook hoofdstuk 11. 
594 De toekomstige EG-Richtlijn persoonsgegevens zal evenmin een centraal houderschap op concern-
niveau kennen. Reeds eerder spraken de Europese Data Commissioners zich uit voor een explicitering van 
het houderschap in de richtlijn op het niveau van de individuele rechtspersoon. Zie in dit verband voorts 
de hierna nog te noemen Britse zelfregulering in de vorm van de gedragscode “Good Banking” van 16 
maart 1992. Deze neemt eveneens de onderneming/rechtspersoon tot uitgangspunt. “Other companies in 
the same group” worden uitdrukkelijk als derden gedefinieerd. Zie ook hoofdstuk 11. 
595 Het bankbedrijf kent een aantal dochters-zelfstandige rechtspersonen die niet beschikken over een 
materiële organisatie in de vorm van eigen personeel en faciliteiten, daarentegen slechts juridisch 
operationeel zijn. Deze worden intern wel “geldzakken” genoemd. 
596 Zie ook de wens tot multifunctionele gegevensverwerking op concernniveau, David Bainbridge e.a. 
Report to the European Commission 1994, a.w. p. 57 e.v. 
597 De vraag of het interne of het externe informatie-regime op het gegevensverkeer van toepassing is, is 
niet zonder betekenis. Het (reguliere) regime voor derdenverstrekkingen in art. 11, eerste lid, is immers wat 
restrictiever dan het gebruiksregime in art. 6 WPR. In de uitvoeringspraktijk doen zich op dit punt echter 
geen problemen voor. Zie voorts de informatieverplichtingen inzake derdenverstrekkingen in art. 32. De 
verplichting om de geregistreerde op verzoek te informeren over derdenverstrekkingen in het voorafgaande 
jaar impliceert een protocolleringsplicht. Deze is echter gemitigeerd in geval van standaardverstrekkingen. 
In dat geval kan worden volstaan met: “een in algemene termen vervatte mededeling betreffende de aard 
van de verstrekte gegevens en degenen aan wie deze zijn verstrekt” (art. 32, tweede lid). 
598 Anderzijds is het WPR-houderschap weer een uit deze reële zeggenschap op basis van eigendom, 
gebruiks- en arbeidscontracten c.a., voortvloeiende kwalificatie (definitie houderschap in art. 1 WPR). 
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rechtstreeks bepaalbaar599. In het verlengde van deze kanttekeningen verklaarde de NVB zich 
bereid de verschillende onderdelen in de door de Kamer beoogde zin aan te passen. 

Een derde kernelement in de kritiek van de Kamer was de in de gedragscode en het model-
reglement aan het begrip persoonsregistratie gegeven betekenis. Hoewel de gedragscode de 
mogelijkheid van meerdere persoonsregistraties binnen een bankorganisatie niet uitsloot, werd 
niettemin in het model-reglement in de relatie bank-cliënt het bestaan van slechts één 
persoonsregistratie aangenomen: de Cliënten Administratie. De Registratiekamer kwalificeerde 
deze interpretatie van het begrip persoonsregistratie als indruisend tegen systeem, doel en 
strekking van de WPR. De wet kent op dit punt immers geen beleidsvrijheid600. Het begrip 
persoonsregistraties ziet op een concrete, als zelfstandige entiteit af te bakenen en als zodanig via 
zelfregulering te normeren gegevensverzameling, al dan niet door middel van koppelings- en/of 
verwijsfaciliteiten601 verbonden met andere persoonsregistraties602. De feitelijke inrichting van de 
informatievoorziening is derhalve naar het oordeel van de Kamer bepalend603 voor de vraag of 
                                                      
599 Zie in dit verband ook de Britse Code “Good Banking”, Code of practice to be observed by banks, 
building societies and card issuers when dealing with personal customers, van 16 maart 1992, Encyclopedia 
of Data Protection, Volume Two, p. 5252 e.v. In deze gedragscode is het gegevensverkeer tussen 
verschillende onderdelen van een groep (concern) uitdrukkelijk beperkt. Zo worden in art. 6, eerste en 
tweede lid, van de code, handelend over de confidentiality of customer information, “other companies in 
the same group” uitdrukkelijk gelijkgesteld met derden. Art. 8, eerste lid, verbijzondert de “strict duty of 
confidentiality” voor marketing-doeleinden als volgt: “Banks and building societies will not pass customers’ 
names and addresses to other companies in the same group, in the absence of express consent”. Zie ook 
J.M.A. Berkvens, Draft code on banking practice in Computerrecht 1991/2, pp. 98 en 99 en van dezelfde 
auteur: Jack Committee, Computerrecht 1989/3, p. 158 e.v., een samenvatting van het aan deze 
gedragscode ten grondslag liggende rapport “Banking Services: Law and Practice Report by the Review 
Committee”, (1989, HMSO). 
600 Vgl. de koppeling van het begrip persoonsregistratie aan het systeem van zelfregulering op 
uitvoeringsniveau in de wet. De afbakening van de persoonsregistratie werkt rechtstreeks door in de 
mogelijkheid van een doelgeoriënteerde normering van de gegevensverwerking op uitvoeringsniveau. Vgl. 
in de bancaire sector het onderscheid tussen de verschillende activiteiten en diensten, met name de 
uitbreiding in de aangehaakte (intermediaire) dienstverlening, bijv. als reisbureau en verzekeringsagent. De 
inrichting van de bancaire informatievoorziening is derhalve uit een oogpunt van privacybescherming een 
legitiem thema. 
601 Dit uitgangspunt staat er niet aan in de weg, dat in de praktijk sprake kan zijn van een zeker arbitrair 
element. Een informatiesysteem bestaande uit onderling gekoppelde deelverzamelingen kan onder 
omstandigheden immers zowel worden aangemerkt als één persoonsregistratie in de zin van de WPR, dan 
wel worden gekwalificeerd als verzameling van meerdere, immers in essentie zelfstandige, echter onderling 
samenhangende persoonsregistraties. Welke kwalificatie in de informatiepraktijk is aangewezen, kan 
worden bepaald aan de hand van de volgende indicatoren: doel en gebruik van de gegevensverzameling(en) 
in relatie tot de organisatorische inbedding ervan (vgl. al dan niet afgebakend gebruik van 
deelverzamelingen voor specifieke taken); de invulling van de interne beheersverantwoordelijkheid 
(centraal of gespreid), alsmede de functionaliteit van de beschikbare (technische) koppelings- en 
verwijsfaciliteiten. 
602 Zie de onderling (soms zeer) uiteenlopende activiteiten van de banken: betalingsverkeer, spaarvormen, 
kredietverlening, effectenverkeer, verzekeringen, reizen en incidentele dienstverlening zoals (bemiddeling 
bij) handelsinformatie. Bepalend voor de inrichting van de informatievoorziening is ook de 
organisatiestructuur: centralistisch zoals de traditionele handelsbanken of gedecentraliseerd, het Rabo-
concept. De inrichting van de bancaire informatievoorziening is voorts sterk in beweging. Zie ook de grote 
fusies tussen banken en verzekeraars in de afgelopen jaren alsmede samenwerkingsrelaties met 
beleggingsfondsen, met name als gevolg van de liberalisering van het structuurbeleid en (internationale) 
herstructurering van de financiële markten. Vgl. voorts de ontwikkelingen in het bankbedrijf naar een 
steeds diverser en gecompliceerder produkten- en dienstenpakket (financieringsvormen, verzekeringen en 
beleggingen) in combinatie met een meer persoonlijke, klantgerichte marktbenadering (geïndividualiseerd 
maatwerk). De bestaande, primair produktgeoriënteerde informatiesystemen moeten daartoe worden 
getransformeerd in (geïntegreerde) cliëntgeoriënteerde informatiesystemen. 
603 Vgl. de eerder genoemde cliëntgeoriënteerde integratie-trend in de bancaire informatievoorziening in 
tegenstelling tot de traditionele produktgerelateerde gegevensbestanden, samenhangend met de 
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zich hierin één dan wel meerdere persoonsregistraties laten onderscheiden 
(samenhangcriterium)604. De in de gedragscode beproefde benadering, waarbij min of meer van 
de feitelijke situatie werd geabstraheerd, achtte de Kamer derhalve in strijd met de wet605. Van de 
zijde van de NVB werd daartegen ingebracht, dat doorvoering van het wettelijk systeem van de 
wet in de bancaire sector op grote problemen stuitte, immers inging tegen de actuele, 
cliëntgeoriënteerde integratie-trend in de bancaire informatievoorziening606. De 
uitvoeringspraktijk zou daarom vergen, dat de WPR in deze bedrijfstak op dit punt met enige 
creativiteit moest worden toegepast607. 

De in de gedragscode geïntroduceerde, en naar art. 20 WPR gemodelleerde reglementsplicht 
vormde voor de Kamer eveneens een punt van kritiek. In de uitwerking lag de suggestie besloten, 
dat dit reglement de wettelijke formulier- en meldingsplicht zou kunnen vervangen. Ook in relatie 
tot dit onderdeel kon de boodschap van de Registratiekamer geen andere zijn, dan dat het 
systeem van de WPR voor een dergelijke vervangende zelfwerkzaamheid geen ruimte biedt. Niet 
alleen omdat de WPR geen op branche-niveau gebundelde/genormeerde aanmelding kent608. 
Ook indien wel aan de voorgeschreven aanmeldingsformaliteiten zou worden voldaan, zou een 
reglement problemen geven. Het rechtskarakter van een reglement als produkt van zelfregulering 
is immers van een andere orde dan dat van het bij de Registratiekamer ingezonden 
aanmeldingsformulier als toepassingsregeling op basis van de WPR (vgl. art. 26). In dit verband is 
door de Registratiekamer als toetsingscriterium de regel geformuleerd, dat ook produkten van 
zelfregulering dienen te voldoen aan beginselen van behoorlijke regelgeving, dat wil zeggen 
getoetst moeten worden aan uitgangspunten van consistentie, helderheid en duidelijkheid van 
voorschriften. De beoogde reglementeringsvoorziening in de gedragscode zou daarentegen 
nodeloze ondoorzichtigheid bewerkstelligen, ten nadele van de geregistreerde en was derhalve 
ook om die reden voor de Registratiekamer onaanvaardbaar609. Van de zijde van de NVB is 

                                                                                                                                                        
verdergaande marktsegmentatie, gericht op dienstverlening aan qua behoeftepatroon specifiek 
gedefinieerde cliëntengroepen. 
604 De vraag of de banken hun rekening- c.q. cliëntgeoriënteerde persoonsregistraties zonder adequate 
waarborgen tegen een (te) ver gaande persoonsprofilering mogen integreren, is dan nog niet aan de orde 
geweest. Vgl. de NVB-Gedragscode ter bevordering van een gescheiden behandeling van koersgevoelige 
informatie (Chinese Walls) van 24 augustus 1990. Art. 3 sub a, eerste zin, luidt als volgt: “Het lid brengt een 
fysieke of tenminste duidelijke procedurele scheiding aan tussen krediet-, emissie- en 
effectenbemiddelingsbedrijf”. Zie art. 336a Sr. 
605 Vgl. de cumulatieve werking van de in de banken-gedragscode verwerkte interpretaties van de begrippen 
houder en persoonsregistratie. 
606 Zie voorts David Bainbridge e.a., 1994 a.w. m.b.t. de drijfveer om aldus de uitvoeringslasten verbonden 
aan de naleving van de formulier- en meldingsplicht te beperken. 
607 Een uitzonderingspositie voor de bancaire sector behoorde naar het oordeel van de Kamer, gezien het 
dwingendrechtelijk karakter van de WPR, niet tot de mogelijkheden. Wel wilde de Kamer daar waar 
mogelijk, het voldoen aan de wettelijke aanmeldingsplicht door registratiehouders vergemakkelijken. Om 
die reden is, als uitvloeisel van deze besprekingen, in samenwerking met de Centrale Rabobank de proef 
elektronisch aanmelden ontwikkeld. Dit geslaagde experiment heeft echter geen vervolg gekregen in de 
vorm van een brede bekendmaking van deze faciliteit en beschikbaarstelling door de Registratiekamer van 
programmatuur of specificaties. Evenmin zijn aanvullende specificaties ontwikkeld voor het elektronisch 
doorgeven van mutaties. 
608 Vgl. over dit onderwerp de hierna volgende beschrijving van de door het Verbond van Verzekeraars aan 
de Registratiekamer ter goedkeuring voorgelegde privacy-gedragscode. 
609 Wel is door de Registratiekamer onderkend, dat organisaties in de particuliere sector er belang bij 
kunnen hebben om de voor een persoonsregistratie geldende regeling in toegankelijke vorm aan cliënten 
e.d. beschikbaar te kunnen stellen. Vgl. ook de werking van privacy-regulering als marketing-instrument 
(geloofwaardigheid, betrouwbaarheid). Om die reden heeft de Kamer steeds ingestemd met de transcriptie 
van een aanmeldingsformulier in een handzame vorm (reglement als voorlichting). De vraag of de voor de 
particuliere sector dwingend in de wet voorgeschreven formulierplicht als vorm van zelfregulering niet te 
rigide is, komt in een volgend hoofdstuk aan de orde. 
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opgemerkt, dat aan het model-reglement geen functie als zelfstandige vorm van zelfregulering 
was toegedacht. Het reglement zou daarom ten grondslag moeten liggen aan het 
aanmeldingsformulier. Daarbij was men er bij de opstelling van uitgegaan, dat voor de 
bankensector een specifiek aanmeldingsformulier zou worden vastgesteld. 

Wat in de besprekingen over de NVB-regulering in het bijzonder bleek is, dat de regelingsruimte 
voor een specifieke privacy-gedragscode met normatieve werking in veel gevallen beperkt is610. 
De wettelijke privacy-regeling is zo volledig, dat voor een branche-specifieke regulering in een 
gedragscode weinig onderwerpen overblijven611. Bovendien zijn er de aan het regelingsniveau 
inherente grenzen. Ook de gedragscode is een regeling op afstand, resulterend in de noodzaak 
van min of meer generieke, in algemene termen vervatte voorschriften. De neiging om wettelijke 
bepalingen geheel of gedeeltelijk in een privacy-gedragscode over te nemen is dan ook groot. Het 
probleem is dat deze “papagaaibepalingen” door overneming in een gedragscode het risico lopen 
aan rechtskracht in te boeten, zo niet te worden weggedrukt. Het dwingende karakter ervan 
wordt immers min of meer verdoezeld door de suggestie van zelfregulering612. Een tweede 
bezwaar betreft de selectieve wijze waarop bepalingen uit de wet worden overgenomen. Het uit 
hun onderlinge samenhang lichten van (deel)bepalingen kan niet alleen in betekenisverandering 
resulteren, maar geeft tevens aanleiding tot rechtsonzekerheid en conflicten over het van 
toepassing zijnde regime. 

De voorschriften in gedragscode en model-reglement van de banken bleken in belangrijke mate 
te zijn ontleend aan de WPR, zij het dat de betreffende bepalingen anders geordend en niet steeds 
volledig waren. Met het oog hierop formuleerde de Kamer als toetsingscriterium de regel, dat 
voor zover voorschriften aan de WPR worden ontleend, herkomst en dwingende rechtskracht 
daarvan onmiskenbaar uit de stukken moeten blijken. Een dergelijke ontlening zal voorts qua 
inhoud en context volledig moeten sporen met het wettelijk systeem. De gedragscode van de 
banken voldeed naar de mening van de Kamer op een aantal onderdelen niet aan dit vereiste. 

De bezwaren van de Registratiekamer met betrekking tot (onderdelen van) de gedragscode-1989 
zijn zoals eerder opgemerkt, begin februari 1990 uitvoerig met de NVB besproken en in het 
verlengde daarvan ook met de SWP. Om hiervoor genoemde redenen is besloten tot voortgezet 
overleg, op basis van een door de NVB op stellen herziene gedragscode. Tot de gemaakte 
afspraken behoorde de bereidheid van de NVB om de eerste gedragscode daarmee terug te 
nemen613. In aansluiting hierop is in mei 1990 overeengekomen, dat nu de NVB zich niet 
voetstoots wilde conformeren aan de interpretatie van de Registratiekamer inzake houderschap 
en persoonsregistratie en nog geen jurisprudentie beschikbaar was, de ontwikkeling van de 

                                                      
610 Vgl. de gedragscodes uit de pré-WPR-periode. Het hoofdelement hierin was met name de regeling van 
de rechtspositie van de geregistreerde, in het bijzonder het inzagerecht. Doordat de WPR alle elementen 
van het informatieproces centraal is gaan regelen, met inbegrip van de rechtspositie van de geregistreerde, 
is hiermede tevens de voor zelfregulering beschikbare regelingsruimte in belangrijke mate teruggedrongen. 
Wetgeving en zelfregulering zijn in beginsel immers alternatieven, werken als communicerende vaten. Vgl. 
Aanwijzingen 6 t/m 8 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (1992). 
611 Vgl. daarentegen de Britse Code “Good Banking” van: de “British Bankers’Association”, “The Building 
Societies Association” en de “Association for Payment Clearing Services van 16 maart 1992 (Encyclopedia 
of Data Protection, Volume Two, p. 5252 e.v.). Deze code of practice heeft betrekking op: ”the standards 
of good banking practice”. Privacy-aspecten in de vorm van (o.m.) informatieverplichtingen, 
gebruiksbeperkingen en de geheimhoudingsplicht, vormen daar een geïntegreerd onderdeel van. De Code 
valt in twee onderdelen uiteen. Het eerste deel heeft betrekking op uiteenlopende diensten: “current 
accounts, deposit and other savings accounts, overdrafts and loans and various services by the use of 
plastic cards”. Het tweede deel heeft in het bijzonder betrekking op het gebruik van plastic cards. Vgl. in 
het Nederlandse bankbedrijf de functie van de algemene voorwaarden en hierna nog te noemen specifieke 
zelfreguleringsvoorzieningen. 
612 De interactie van dwingende algemeen verbindende voorschriften en zelfregulering is in de uitvoering 
van de WPR een groot probleem gebleken. Zie hieromtrent het volgende hoofdstuk. 
613 Zie ook de brief van de NVB aan de Registratiekamer van 2 juli 1990. 
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gedragscode een gefaseerde zou zijn614. Hoewel het doel van de Kamer de realisering van een 
gedragscode met substantiële inhoud en werking bleef, werd van die zijde echter toegezegd, dat 
gezien de bijzondere omstandigheden, bij een formeel goedkeuringsverzoek omtrent een in het 
licht van de gevoerde gesprekken aangepaste gedragscode, voor een (relatief korte) tussenperiode 
akkoord zou worden gegaan met een zgn. “opstapcode”, met als ondergrens een wetsconforme 
regeling. De concretisering van houderschap en persoonsregistratie zou voorts onderwerp van 
verder overleg zijn, aan de hand van een op initiatief van de NVB in te winnen “legal opinion”615. 

De herziene gedragscode is de Kamer door de NVB bij brief van 21 februari 1991 aangeboden. 
In onderling overleg is de bespreking van deze gedragscode vervolgens in verband met de op 
handen zijnde voorzitterswisseling per 1 juli 1991 uitgesteld tot de tweede helft van dat jaar. 

De herziene gedragscode-1991 
De herziene regeling, bestaande uit de Privacygedragscode voor het Bankwezen met Bijlagen 
betreffende beveiliging en medische gegevens, tevens voorzien van een uitgebreide toelichting, is 
in vergelijking met de voorafgaande versie aanmerkelijk afgeslankt en teruggebracht tot 20 
pagina’s616. In de tekst zijn nog steeds sporen van de eerdere opzet zichtbaar. De werkingssfeer 
van de gedragscode is beperkt tot nader gedefinieerde cliëntregistraties. De herziene regeling 
voorziet nog steeds in een reglementsplicht analoog aan art. 20 WPR, terwijl het gebruikte begrip 
instelling een aan de holding of moedermaatschappij toegerekend houderschap niet lijkt uit te 
sluiten. De regeling van de verschillende onderdelen van het proces van informatievoorziening 
bestaat vrijwel volledig uit aan de wet ontleende, deels anders geordende bepalingen. Via de 
vermelding van artikelnummers is de bron van herkomst echter duidelijk aangegeven, zodat geen 
misverstanden behoeven te ontstaan omtrent de rechtswerking van de verschillende onderdelen 
van de gedragscode. Voorts kent de gedragscode in art. 14 een interpretatie-voorziening 
betreffende de vraag wat als derdenverstrekking moet worden aangemerkt. Het doorgeven van 
opdrachtgegevens in het kader van de uitvoering van het betalingsverkeer en/of het 
handelsverkeer geldt als transport van gegevens en niet als verstrekking van gegevens door de 

                                                      
614 Doordat de NVB bepaalde standpunten van de Kamer omtrent enkele centrale begrippen in de WPR 
weigerde te aanvaarden, en de Kamer niet bereid was een als niet-wetsconform geoordeelde regeling goed 
te keuren, ontstond min of meer een patstelling. Het ontbreken van een specifieke rechtsweg om dit 
“geschil” ter beslissing aan een rechterlijke instantie te kunnen voorleggen, deed zich in die situatie 
uitdrukkelijk voelen. De verwachting was echter, dat snel jurisprudentie beschikbaar zou komen via 
aanhangig gemaakte inzage- en correctiegeschillen (art. 34, eerste lid, WPR). 
615 Ten behoeve van een hernieuwde bespreking van het houderschap in concernverband ontving de 
Kamer bij brief van 27 februari 1991 voorts de inzake deze problematiek opgestelde zgn. “legal opinion” 
van 24 april 1990 van de hand van P. van Schilfgaarde. Deze komt tot de conclusie, dat het concern als 
zodanig niet als houder in de zin van de WPR kan gelden, immers geen juridisch aanspreekbare entiteit is. 
Wel acht hij een houderschap van moedermaatschappij of sub-holding verdedigbaar, in het verlengde van 
een functionele of feitelijke invulling van het begrip organisatie van houder. In deze opvatting wordt de 
afbakening van de organisatie van de houder niet in de formeel-juridische structuur van de rechtspersoon 
gevonden, maar in de functionele concern-structuur, gebaseerd op aan aandelenbezit verbonden 
benoemings- en ontslagrechten alsmede overige instructierechten. Op basis hiervan kan de 
moedermaatschappij voorts de door de WPR vereiste zeggenschap omtrent de informatievoorziening 
opeisen. In deze visie kan de zeggenschap in concernverband contractueel derhalve zodanig worden 
“georganiseerd”, dat deze resulteert in het gewenste houderschap, terwijl aldus tevens de reikwijdte van het 
“interne” informatiecircuit kan worden afgebakend (vgl. art. 6 WPR). De argumentatie is beperkt, immers 
slechts gebaseerd op een enkele opmerking in de MvA, dat het begrip houder functioneel van aard is. Dat 
het begrip “functioneel” eerst kleuring krijgt door de relatie waarin het wordt gebruikt, is niet in het advies 
verdisconteerd. Passages in de parlementaire stukken die nadrukkelijk in een andere richting wijzen, 
worden daarentegen als op een misverstand berustend afgedaan. Dit destijds met de NVB afgesproken 
specifieke overleg heeft niet plaatsgevonden. Zie voorts omtrent het houderschap hoofdstuk 11. 
616 Volgens art. 19, de slotbepaling, is deze Gedragscode vastgesteld in de vergadering van het College van 
Overleg van de gezamenlijke banken op 5 april 1989, in werking getreden op 1 juli 1989 en gewijzigd op 21 
juni 1990. 
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instelling aan derden. Deze, op de specifieke omstandigheden in het bankbedrijf toegesneden 
typering, lijkt in het licht van de WPR echter niet houdbaar. 

De meerwaarde van de gedragscode kan worden gevonden in de verplichting tot aanwijzing van 
een registratiebeheerder alsmede in de opneming van een geschillenregeling en een 
toezichtsparagraaf. De laatste voorziet in een controle op naleving van de gedragscode en de op 
basis hiervan vastgestelde reglementen door de interne accountants- of controle-dienst in 
combinatie met een jaarlijkse rapportageplicht aan de houder. Het toetsingskader van de 
geschillencommissie is eveneens beperkt tot de gedragscode of een op grond hiervan vastgesteld 
reglement. Deze voorzieningen bevestigen het beeld, dat de gedragscode in de 
toepassingspraktijk de WPR naar de achtergrond dringt. 

De opgetreden vertraging in de besluitvorming inzake de bancaire gedragscode vanaf medio 
1991, is in overwegende mate aan de Registratiekamer toe te rekenen. De wet voorziet niet in een 
concreet tijdpad. Dat de gesprekken het karakter hebben van vooroverleg versterkte het slepende 
karakter van dit onderhandelingsproces. 

Een tweede element betrof de niet corresponderende ambitieniveaus. Bij brief van 28 oktober 
1992 is van de zijde van de NVB de bedoeling van de gedragscode nog eens geformuleerd, met 
name de functie van de gedragscode als intermediair tussen wet en uitvoering, oftewel: een in de 
praktijk hanteerbare regeling, cliënt/consument-vriendelijk, tevens toegankelijk voor 
medewerkers van de bank alsook op naleving controleerbaar/toetsbaar door de 
accountantsdienst617 en geschillencommissies. Dit uitgangspunt impliceert een relatief licht (start-
)regime. Een dergelijke gedragscode zou echter kunnen gaan werken als “groeimodel”, via het in 
een later stadium aanhaken van substantiële privacy-regelingen omtrent bijzondere aspecten van 
het bankbedrijf in de vorm van protocollen.  

De Registratiekamer opteerde daarentegen voor een regeling met meer substantiële betekenis in 
de vorm van specifieke privacywaarborgen, toegesneden op onderwerpen als: (a) de diversiteit 
van dienstverlening, (b) het secundair gebruik van beschikbare persoonsinformatie (persoons- en 
risicoprofilering, marketing en nieuwe werkwijzen), (c) privacy-aspecten van het elektronisch 
betalingsverkeer (personalisering bestedingspatronen) en (d) nieuwe vormen van interne en 
externe gegevensverstrekking. Voorts stonden de in de gedragscode aan centrale begrippen in de 
WPR gegeven betekenis618 op de agenda, evenals de afbakening van de reikwijdte en doorwerking 
van de gedragscode, mede in relatie tot andere van toepassing zijnde gedragscodes, zowel bancair 
als daarbuiten (vgl. de DMIN-code). De Registratiekamer gaat daarbij als steeds uit van de 
opvatting, dat de privacygedragscode het instrument is om (bestaande) principes betreffende de 
omgang met persoonsinformatie vast te leggen, terwijl hierin tevens de samenhang in de 
verschillende (deel)regelingen zichtbaar moeten worden gemaakt619 

Privacy-aspecten komen met name aan bod in de artt. 6, 8 en 9, resp. betreffende het 
geheimhoudingsregime, gegevensgebruik voor marketingdoeleinden en de inschakeling van 
externe gegevensbronnen c.a. ten behoeve van een kredietbeslissing.. Zie in dit verband een 

                                                      
617 Zie in dit verband ook het Memorandum van De Nederlandsche Bank omtrent de betrouwbaarheid en 
continuïteit van geautomatiseerde gegevensverwerking in het bankwezen, Kwartaalbericht 1988/3. 
618 De Registratiekamer heeft in dit verband te kennen gegeven, de eerder met betrekking tot de eerste 
gedragscode ingenomen standpunten inzake de wettelijke begrippen houder, persoonsregistratie en derde 
te handhaven. 
619 Vgl. de eerder genoemde Code “Good Banking” van 16 maart 1992, vastgesteld door: the British 
Bankers’ Association, The Building Societies Association and the Association for Payment Clearing 
Services. In deze code zijn de zgn. standards of good banking practice geformuleerd met als (sub)doel: “to 
maintain confidence in the security and integrity of banking and card payment systems”. De code bevat 
voorschriften inzake de betaalrekening, rente en kosten, klacht- en geschillenbehandeling, geheimhouding, 
marketing, precontractuele verificaties, internationaal betalingsverkeer, zekerheden alsmede een uitgebreide 
regeling betreffende het gebruik van credit cards e.d. (voorwaarden, beveiliging, aansprakelijkheid en 
klacht- en geschillenbehandeling). 
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aantal bepalingen in de geldende Algemene Bankvoorwaarden620, de Voorwaarden gebruik geld- 
en betaalautomaten (geldopnames en betalingen) van maart 1989621, de geheimhoudingsbepaling 
betreffende gegevens van bankpashouders in de Model-overeenkomst Elektronisch Betalen van 
BeaNet622, de Gedragscode transparantie van de bankvoorwaarden die van toepassing zijn op 
grensoverschrijdende financiële transacties van november 1991623 en de Gedragscode 
fiscus/banken van 7 maart 1995 (Stcrt. 1995, 50)624. Zie voorts nog de op 12 januari 1994 in 
werking getreden Regeling van de Nederlandsche Bank ingevolge art. 22 Wet toezicht 
kredietwezen 1992 met betrekking tot privé-beleggingstransacties door insiders, door leden van 
de Raden van Commissarissen of daarmee vergelijkbare organen en door bankmedewerkers 
zijnde niet-insiders625. 

Tegen deze achtergrond van sterk uiteenlopende regelings-ambities en het ontbreken van een 
dwingend gestructureerde procedure van vooroverleg, is in het onderhandelingsproces opnieuw 
een patstelling ontstaan. Eerst begin 1995 werd deze doorbroken met een (voorlopig) akkoord 
over de tekst van een goed te keuren gedragscode. 

                                                      
620 Zie ook H.J. van Leeuwen, D.A. van der Stelt en J.P. van Soest, Algemene Bankvoorwaarden/ Fiscale 
gedragscode, Deventer 1987. Anders dan veelal wordt aangenomen, voorzien de algemene voorwaarden 
niet in een geheimhoudingsplicht bank-cliënt, maar in een (prevalerende) zorgplicht. Art. 2, eerste lid, luidt 
als volgt: “De bank dient bij de uitvoering van opdrachten van de cliënt en bij de uitvoering van andere 
overeenkomsten met de cliënt de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij naar beste vermogen 
met de belangen van de cliënt rekening te houden. Ook overigens dient de bank in het verkeer met de 
cliënt de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen.” 
621 De Algemene Voorwaarden en de Voorwaarden gebruik geld- en betaalautomaten zijn tot stand 
gekomen in overleg van het CvO met de Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt in het kader 
van de commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER. 
622 Beanet is het netwerk voor PIN-betalingen. Vgl. de plannen tot fusie en integratie van de activiteiten 
van de Bankgirocentrale, Beanet en Eurocard Nederland in het in Utrecht te vestigen Interpay. 
623 Deze gedragscode, bestaande uit enkele algemene bepalingen en een aantal concrete gedragsregels en 
voorts voorzien van een bijlage inzake de geschillenregeling en een toelichting, vormt de vertaling in de 
vorm van aanbevelingen van de NVB aan haar leden, van de EG-Aanbeveling over de doorzichtigheid van 
bankvoorwaarden bij grensoverschrijdende financiële transacties van 14 februari 1990. Zie over de 
gedragscode van de drie Europese banken-federaties als reactie op de Aanbeveling van de Europese 
Commissie inzake betalingssystemen van 1988: Ch.E. Knobbout-Bethlem, Gedragscode Europese 
bankenfederaties: een aanbeveling? in Computerrecht 1990/4, p. 170 e.d. Inmiddels heeft de Europese 
Commissie echter besloten tot een concept-richtlijn grensoverschrijdend betalingsverkeer omdat de banken 
niet in staat zijn gebleken om via zelfregulering de trend van hoge overboekingskosten en lange 
transfertijden voldoende terug te dringen. Zie F.D. 22/24 oktober 1994. 
624 In deze gedragscode zijn bepalingen opgenomen betreffende de uitoefening van wettelijke controle-, 
invorderings-en opsporingsbevoegdheden van de Belastingdienst bij (leden van) de Nederlandse 
Vereniging van Banken, de Vereniging voor de Effectenhandel en de Nederlandse Vereniging van 
Hypotheekbanken. De gedragscode heeft derhalve het karakter van een convenant tussen het Ministerie 
van Financiën en de genoemde sector-verenigingen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat de NVB 
de privacy-gedragscode steeds heeft gezien als eenzelfde soort voorziening: een geheel van afspraken met 
een overheidsorgaan omtrent de sectorale invulling van wettelijke rechten en verplichtingen en de 
uitoefening van overheidsbevoegdheden (gentlemen’s agreement). Vgl. ook de modelbrief van de 
procureurs-generaal aan de hoofdofficieren van Jusititie van 21 december 1994, betreffende het justitieel 
optreden bij bankinstellingen, Stcrt. 1995, 31. Zie ook de studie van David Bainbridge e.a., a.w. 1994, p. 57 
e.v. 
625 Insider Regeling, Stcrt. 1994, 7. Vgl. met betrekking tot beïnvloeding van de bedrijfsvoering van de zijde 
van De Nederlandsche Bank voorts het Memorandum omtrent de betrouwbaarheid en continuïteit van 
geautomatiseerde gegevensverwerking in het bankwezen van 1988. 
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Doorwerking van de eerste gedragscode in de aanmeldingen bij de 
Registratiekamer 
Zoals eerder opgemerkt, is de tekst van de eerste gedragscode op grote schaal verspreid en 
becommentarieerd626. Dat de hierin opgenomen concretisering van het wettelijk begrippenkader, 
met name betreffende houderschap en persoonsregistratie, in de bankensector vrijwel algemeen is 
nagevolgd, wordt bevestigd door een analyse van de aanmeldingen bij de Registratiekamer627. 
Hieruit blijkt het volgende. Per 1 januari 1994 telde het geautomatiseerde aanmeldingenbestand 
van de Registratiekamer in de sector Bankwezen 1.856 geregistreerde persoonsregistraties628. Van 
deze aanmeldingen waren er 1.549 afkomstig van de Rabo-organisatie, respectievelijk 772 
betreffende een cliëntenregistratie en 774 betreffende personeelsregistraties. Daarnaast werden 
door plaatselijke banken nog een tweetal verzekeringsadministraties aangemeld, terwijl de 
Centrale Rabo-Bank een Incidentenregister liet inschrijven629. Het aanmeldingenpatroon in de 
Rabo-organisatie spoort tot op grote hoogte met hetgeen elders in deze sector wordt 
aangetroffen. Een rubricering van de aanmeldingen naar type laat zien, dat de diversiteit relatief 
beperkt is. Zo telde ik in het niet-Rabo-segment 176 cliëntenregistraties/klantenbestanden, 26 
kredietadministraties, 14 verzekeringsadministraties, 13 incidentenregisters en 15 
personeelsregistraties. Het aanmeldingenpatroon van de grote banken komt vrijwel geheel 
overeen met de in de eerste gedragscode verwerkte visie omtrent de betekenis van het begrip 
aanmeldingsplichtige persoonsregistratie. Met uitzondering van De Nederlandsche Bank, die een 
tiental uiteenlopende persoonsregistraties heeft aangemeld, hebben de grote handelsbanken op 
sub-holding-niveau als regel niet meer dan een drietal persoonsregistraties aangemeld: de 
cliëntenregistratie, de personeelsregistratie en de incidentenregistratie630. 

                                                      
626 Terugblikkend is het te betreuren, dat de Registratiekamer haar bezwaren tegen de gedragscode-1989 
niet nadrukkelijk in de publiciteit heeft gebracht. Zie echter ook de toenmalige geheimhoudingsbepaling in 
art. 51 WPR. Vgl. inmiddels art. 2:5 Awb jo. de Wob. 
627 Zie voor de beperkingen van dit bestand voor onderzoeksdoeleinden de kanttekeningen in hoofdstuk 
12. 
628 Tot deze categorie worden naast de handelsbanken en de coöperatief georganiseerde algemene banken 
tevens filialen van buitenlandse banken, spaarbanken, hypotheekbanken, financieringsinstellingen, credit-
cardmaatschappijen alsmede hypotheekbemiddelaars en gevolmachtigden/tussenpersonen gerekend. 
629 Van de vanuit de Rabo-organisatie ontvangen aanmeldingen zijn er 1.542 op diskette ontvangen en per 
1-12-1991 verwerkt in het kader van de in samenwerking tussen Registratiekamer en Centrale Rabo-Bank 
ontwikkelde proef elektronisch aanmelden. Bij de voorbereiding van deze proef is het standpunt van de 
Registratiekamer betreffende de afbakening van meldingsplichtige persoonsregistraties bij de Rabo-
organisatie nog eens expliciet onder de aandacht gebracht, onder verwijzing naar de wet, de daaraan ten 
grondslag liggende kamerstukken en het eerder gevoerde overleg (dossiernr. 91.E.33). Hoewel in de 
gesprekken bleek dat de plaatselijke Rabo-banken elk over zo’n 17 afzonderlijke gegevensverzamelingen 
beschikten, is de aanmelding niettemin beperkt tot een tweetal categorieën, respectievelijk de 
cliëntenregistratie en de personeelsadministratie. Hoewel sindsdien door fusies e.d. het aantal plaatselijke 
banken in aantal is teruggelopen, zijn de in de wet voorgeschreven mutaties niet bij de Registratiekamer 
aangemeld. Van de Rabo-zijde is als commentaar gekomen, dat de mutaties niet doorgegeven kunnen 
worden nu de Registratiekamer ondanks herhaalde verzoeken de benodigde programmatuur dan wel de 
specificaties van de elektronische mutering (nog) niet beschikbaar heeft gesteld. 
630 Op naam van de NMB Postbank Groep NV waren per 1 januari 1995 drie aanmeldingen geregistreerd 
terwijl de Postbank NV eveneens voor drie aanmeldingen tekende. In beide gevallen ging het om een 
Cliëntenadministratie, een Incidentenadministratie en een Personeelsregistratie. (Nb. De ING-Bank heeft 
de naamswijziging van NMB Postbank Groep NV in ING-Bank bij de Registratiekamer aangemeld; deze 
mutaties waren echter op de peildatum nog niet in het aanmeldingenbestand verwerkt) Op naam van de 
Algemene Bank Nederland NV waren voorts vier aanmeldingen geregistreerd (drie personeelsregistraties 
en een incidentenregister), op naam van de ABN AMRO Bank NV werd één aanmelding betreffende een 
Cliëntenadministratie gevonden, terwijl van de Amsterdam-Rotterdam Bank NV drie aanmeldingen bleken 
te zijn opgenomen (twee personeelsregistraties en een incidentenregistratie). Van de kleinere banken 
kunnen de volgende aanmeldingscijfers worden genoemd. Crédit Lyonnais Bank Nederland NV meldde 
een Cliëntenadministratie en een Incidentenregister aan, evenals Bank Mees & Hope NV. Pierson Heldring 
& Pierson NV en de Crediet- en Effectenbank NV meldden daarentegen elk een Cliëntenadministratie en 
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De doorwerking van de gedragscode via geschillenregelingen 
De doorwerking van de gedragscode-1989 is tevens verzekerd via de twee in de bankensector van 
toepassing zijnde geschillenregelingen. Art. 18 van het vigerende Reglement Geschillencommissie 
Bankbedrijf (1990) bepaalt, dat uitspraken van de daartoe ingestelde Privacy-Commissie van de 
Geschillencommissie omtrent voorgelegde privacy-geschillen, worden gedaan met inachtneming 
van de Privacy-Gedragscode. Dat het hierbij om de gedragscode-1989 gaat, blijkt uit art. 1 van 
het Reglement. Een privacy-geschil is in deze definitie-bepaling omschreven als een geschil dat 
betrekking heeft op de uitvoering van de artikelen 9, 10 en 29 tot en met 32 van de WPR631. Het 
sinds 1 september 1993 van kracht zijnde Reglement Geschillencommissie Bankzaken (Postbank) 
kent een vergelijkbare voorziening. Art. 1 van deze regeling betreffende de competentie van de 
Geschillencommissie, noemt onder meer de oplossing van privacy-geschillen overeenkomstig 
artikel 16 van de Privacy-gedragscode en artikel 13 van het Privacy-reglement. Dat ook hier de 
gedragscode-1989 bedoeld is, blijkt uit de definitiebepaling. 

Jurisprudentie geschillencommissies 
Afgaande op de gepubliceerde uitspraken van deze geschillencommissies in het NIBE-
Uitsprakenblad632 is deze gedragscode als toetsingskader tot op heden niet van materiële 
betekenis gebleken. In geen van de zes in de periode 1988-1994 gevonden beslissingen in privacy-
kwesties werd hieraan gerefereerd. Wel werd in één geval de gewraakte handeling rechtstreeks 
getoetst aan de WPR. 

De door de geschillencommissies gedane uitspraken betreffen achtereenvolgens de volgende 
klachten. 

Een dochter maakte een geschil aanhangig tegen de bank van haar overleden moeder wegens het 
gebruik van het in het kader van de rekeningovereenkomst van de SVB verkregen 
overlijdensgegeven voor de eigen bedrijfsvoering, i.c. de blokkering van haar moeders rekening. 
Dit nevengebruik werd door klaagster als inbreuk op haar moeders privacy aangemerkt. De 
Geschillencommissie Bankzaken was het daar niet mee eens, omdat het blote feit van overlijden 
geen gegeven zou zijn met een strikt particulier karakter633. Reeds om die reden zou de privacy 
van de overledene niet zijn geschonden. Dit was naar het oordeel van de commissie temeer niet 
het geval, omdat de bank wel gebruik heeft gemaakt van haar door derden verstrekte informatie, 
maar dat zij zelf geen gegevens aan derden heeft verstrekt. 

Informatieverstrekking door de bank aan de zoon van klager, betreffende een overmaking aan 
diens in het buitenland wonende dochter, kwam aan de orde in een klachtprocedure voor de 
Geschillencommissie Bankbedrijf. De commissie wees de vordering van de klagende vader 

                                                                                                                                                        
een Personeelsregistratie aan. Van de zes aanmeldingen van F. van Lanschot Bankiers NV hadden er 
tenminste vier betrekking op dochters-financieringsinstellingen. Binnen de ING Bank heeft inmiddels een 
verdergaande integratie van aanmeldingen plaatsgevonden. De aanmeldingen betreffende de 
Cliëntenadministratie, het Incidentenregister en de Personeelsregistratie staan inmiddels op naam van de 
Internationale Nederlanden Bank N.V. Daarnaast bevat het aanmeldingenregister nog een aanmelding van 
een Cliëntenadministratie Postbank N.V. op naam van de Postbank N.V. (Bron: brief van de 
Registratiekamer aan de ING Bank van 29 juni 1995, kenmerk 95.O.25.01). Eenzelfde sanering van 
aanmeldingen heeft plaatsgevonden binnen de ABN-AMRO Bank NV. Op naam van ABN-AMRO NV 
zijn een cliëntenregistratie, een registratiesysteem ARBO Dienst en een personeelsregistratie geregistreerd. 
De incidentenregistratie is aangemeld op naam van de AMRO Bank NV terwijl namens de ABN NV een 
administratie medische dienst, een administratie bedrijfsmaatschappelijk werk en een incidentenregistratie 
zijn aangemeld (Bron: brief van de Registratiekamer aan ABN-AMRO Bank NV van 27 juni 1995). 
631 Uit deze competentie-afbakening zou kunnen worden afgeleid, dat de Geschillencommissie Bankbedrijf 
slechts bevoegd is inzake kwesties betreffende inzage en correctie c.a. Op basis van de verwijzing naar de 
artt. 9 en 10 WPR kan echter worden verdedigd, dat de geschillenregeling de naleving van de WPR als 
zodanig omvat. 
632 NIBE staat voor het Nederlands Instituut voor het Bank- en Effectenbedrijf. 
633 geschillencommissie. Bankzaken nr. 8809 d.d. 14 december 1988, Uitsprakenblad 1989, p. 41. 
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terzake van privacy-schending af, omdat het de bank niet euvel te duiden was dat zij <N>de 
zoon, wiens adres bij langdurige afwezigheid als postadres van de vader fungeerde, informeerde 
over problemen rond de bewuste overboeking634. 

Gegevensverstrekking door een bank met betrekking tot een door de klager aangevraagde 
hypothecaire lening aan de advocaat van een derde waarmee de klager in een civiele procedure 
was gewikkeld, werd daarentegen door de Geschillencommissie Bankbedrijf zonder meer als 
onzorgvuldig aangemerkt. Het definitieve oordeel in deze zaak werd aangehouden tot de aldus 
veroorzaakte schade bekend zou zijn635. 

Een bijzonder geval van BKR-gebruik kwam aan de orde in een klacht van een bankcliënt die 
geen contact meer met zijn familie wenste en om die reden zijn woon- en verblijfplaats geheim 
wilde houden. Familieleden hadden de klager echter op weten te sporen, via raadpleging van het 
BKR-register door diens halfzuster, medewerkster van een bankfiliaal. De Geschillencommissie 
Bankbedrijf oordeelt, dat de persoonsgegevens van klager in strijd met art. 11 WPR aan derden 
zijn verstrekt. Op basis van art. 9, tweede lid, van deze wet wordt een vergoeding voor geleden 
immateriële schade toegekend ten bedrage van f. 1.000,-. Uit de overwegingen blijkt, dat deze 
schadevergoeding uitdrukkelijk bedoeld is als middel van preventie636. 

Een dubbele boeking van een revolverend geldkrediet bij het BKR, elk op een ander deel van de 
naam van de klager, vormde aanleiding tot een klacht over privacyschending wegens onjuiste 
beeldvorming. De geschillencommissie vond niet dat hier privacy-aspecten in het geding waren. 
Waar het om ging was de vraag of de aldus bij het BKR geregistreerde informatie misleidend was 
of misverstand had kunnen wekken. Dat was naar het oordeel van de Geschillencommissie 
Bankzaken niet het geval omdat op basis van de afschriften duidelijk was, dat beide registraties 
betrekking hadden op hetzelfde krediet637. 

De vraag of een bank op goede gronden een openstaande vordering bij het BKR had aangemeld 
werd door de geschillencommissie beoordeeld in een contractueel kader, met name op basis van 
de van toepassing zijnde algemene voorwaarden voor hypothecaire geldleningen en kredieten. In 
casu ging het om een vordering wegens door de bank gemaakte incassokosten in verband met de 
terugbetaling van een overbruggingskrediet. De vordering werd afgewezen, omdat de 
incassokosten contractueel voor rekening van de cliënt komen en de bank deze op verschillende 
wijzen aan diens betalingsverplichting heeft herinnerd638. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de geschillencommissies privacy-kwesties primair in een 
contractueel kader beoordeelt. Toetsing aan de in art. 2 van de algemene bankvoorwaarden 
vastgelegde zorgvuldigheidsplicht vormt daarbij het uitgangspunt. De privacycode is tot op heden 
niet als expliciet toetsingskader gebruikt. Wel is in één uitspraak rechtstreeks gerefereerd aan het 
derdenregime in de WPR. Nodig was dat niet, omdat toetsing aan de bancaire 
zorgvuldigheidsplicht in eenzelfde uitkomst zou hebben geresulteerd. Bezien we de verschillende 
beslissingen in onderlinge samenhang dan valt op, dat de neiging bestaat om privacy-aspecten in 
de normale bedrijfsvoering niet als zodanig te accentueren. Tevens kan worden vastgesteld, dat 
de geschillencommissies scherp kunnen oordelen indien een bank bij een derdenverstrekking 
volgens bestaande normen over de schreef is gegaan. De uitspraken inzake het aan de bank 
toegerekende familiale gebruik van een BKR-toetsing en de gegevensverstrekking aan de 
advocaat van de tegenpartij van een cliënt zijn daarvan voorbeelden. In die gevallen wordt er ook 
een substantiële schadevergoeding toegekend. 

De twee geschillencommissies op bancair gebied, de Geschillencommissie Bankzaken (Postbank) 
en de Geschillencommissie Bankbedrijf, zijn per 1 september 1995 geïntegreerd in de nieuwe 
                                                      
634 Geschillencommissie. Bankbedrijf nr. A9257 d.d. 13 juli 1992, Uitsprakenblad 1993, p. 33. 
635 Geschillencommissie. Bankbedrijf nr. A9258 d.d. 13 juli 1992, Uitsprakenblad 1993, p. 37. 
636 Geschillencommissie. Bankbedrijf nr. A9256 d.d. 13 juli 1992, Uitsprakenblad 1993, p. 15. 
637 Geschillencommissie. Bankzaken nr.B9214B d.d. 3 september 1992, Uitsprakenblad 1993, p.78. 
638 Geschillencommissie. Bankbedrijf nr. A9325 d.d. 23 maart 1983, Uitsprakenblad 1994, p. 61. 
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Geschillencommissie Bankzaken, ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissie. De 
Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken, de NVB en de Consumentenbond 
hebben hiertoe op 21 april 1995 een samenwerkingscontract getekend639. 

De gedragscode-1995 
Na geruime tijd stilgelegen te hebben, zijn eind 1994 de besprekingen tussen NVB en 
Registratiekamer hervat, resulterend in overeenstemming over de tekst van een 
privacygedragscode voor de bancaire sector. Deze Privacy Gedragscode Banken is op 16 mei 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVB en op 22 mei aan de 
Registratiekamer ter goedkeuring voorgelegd. Bij brief van 19 juni 1995 heeft de Kamer de NVB 
bericht het goedkeuringsverzoek ontvankelijk te achten640. In de Staatscourant van 20 juni 1995 
zijn de “Privacy Gedragscode Banken” en de “Privacyregels Cliëntregistratie Banken” bij de 
Registratiekamer verkrijgbaar gesteld met de mededeling, dat ieder gedurende vier weken in de 
gelegenheid is om schriftelijke bezwaren of opmerkingen in te brengen. Verwacht wordt, dat de 
goedkeuringsverklaring in september zal worden afgegeven. 

Hoewel de relatie met het principe-besluit uit 1989 is gehandhaafd641 en een aantal elementen uit 
eerdere gedragscodes zijn gecontinueerd, is de Privacy Gedragscode Banken van 1995 toch 
vooral een geheel nieuwe regeling met een eigen karakter, samenhangend met de ontwikkelingen 
in de bancaire sector sindsdien (zie de prominente plaats van onderwerpen als bedrijfsbeveiliging 
en marketingfaciliteiten). 

De regeling bestaat uit de volgende onderdelen: (a) de Privacy Gedragscode Banken, (b) de 
Bijlage Fiscale Gedragscode, (c) toelichting op de Gedragscode, (d) Privacyregels 
Cliëntenregistratie Banken, (e) Bijlagen bij de Privacyregels (beveiliging en medische gegevens) en 
(f) de toelichting op de Privacyregels. De uit 18 artikelen bestaande Privacyregels, bedoeld als 
nadere uitwerking van de uitgangspunten in de code, vormen een integraal onderdeel van de 
Gedragscode met 23 artikelen. Deels is echter sprake van overlapping, deels van cumulatieve 
werking van deze regelingen. In aanvulling hierop voorziet art. 4 van de Privacyregels voorziet 
nog in de verplichting om de persoonsregistratie(s) te voorzien van een afzonderlijk, door de 
Instelling vast te stellen privacyreglement, op basis van de in art. 20 WPR genoemde elementen. 
Dit privacyreglement is voor ieder beschikbaar. Art. 17 bepaalt voorts, dat de instelling 
uitvoeringsvoorschriften uitvaardigt. Deze voorzieningen komen bovenop de wettelijke 
formulierplicht. Afgaande op de regeling lijkt, anders dan art. 26 WPR, niet het 
aanmeldingsformulier het bepalende normatieve kader te zijn, maar het reglement. De 
regelingscomplexiteit met inherent frictiepotentieel is derhalve aanzienlijk. 

De werkingssfeer van de gedragscode in de vorm van een omlijning van de sector, is volgens art. 
1 gekoppeld aan het lidmaatschap van de NVB, uitgebreid met de plaatselijke Rabobanken. 
Daarnaast kent de code de mogelijkheid van een open toetreding. De leden van de NVB zullen 
zich inspannen om de aan hen gelieerde instellingen te doen toetreden. Toetreding staat voorts 
open voor andere kredietinstellingen en aan hen gelieerde financiële instellingen. Hierbij is te 
denken aan: leasemaatschappijen, financieringsmaatschappijen en effectenbewaarbedrijven. De 
NVB houdt een lijst bij met toegetreden instellingen. In de toelichting is bevestigd, dat 
verzekeringsmaatschappijen niet onder deze code vallen (p. 14). Voor zover banken optreden als 
verzekeringstussenpersoon, wordt de hiermee verband houdende administratie, zijnde een 
bancaire dienst, echter wel onder de code begrepen. De werking van de regeling is voorts beperkt 
tot de cliëntenregistraties. Dit volgt uit de in de code geformuleerde doelbinding (art. 3) in 
samenhang met de typen geregistreerden (art. 4) en de reikwijdtebepalingen in de Privacyregels 
(artt. 2 en 16). 

                                                      
639 Zie Stcrt. 1995, 78. 
640 Brief van 19 juni 1995, dossiernr. 90.G.002. 
641 Vgl. de participatie van een belangenorganisatie van geregistreerden als ontvankelijkheidseis. Sinds de 
opheffing van de SWP heeft zich (nog) geen alternatief aangediend. 
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De code vervult een drietal functies. Te onderscheiden zijn: (a) de voorlichting aan de 
geregistreerde, (b) rechtszekerheid voor de financiële sector en individuele registratiehouders 
inzake de consequenties van de WPR voor het bankbedrijf en (c) toegevoegde waarde 
betreffende de rechtspositie van de geregistreerde in vergelijking met de WPR. 

Wat het wettelijk begrippenkader betreft biedt de code nauwelijks precisering. Het begrip houder 
wordt vermeden. In plaats daarvan hanteren de Privacyregels de term Instelling, gedefinieerd als: 
“Een instelling die verplicht is of zich verplicht heeft de Privacy Gedragscode van de banken na 
te leven.” In het midden blijft of het hier om de rechtspersoon met operationele zeggenschap 
gaat, dan wel (partieel) om de (bancaire) sub-holding. Zie in dit verband ook de bepalingen inzake 
gegevensgebruik en -verstrekking in concernverband (artt. 3 en 7 code). De in deze bepalingen 
gebruikte begrippen “organisatie waartoe de instelling behoort” en “groep waarvan zij deel 
uitmaakt” zijn echter niet gedefinieerd. 

Het begrip persoonsregistratie is in de Privacyregels (art. 1) gedefinieerd conform de wettelijke 
begripsomschrijving, evenals het begrip persoonsgegeven. Wel is in de toelichting de intentie 
uitgesproken, dat de Privacyregels wat de handmatige gegevensbestanden betreft ruim moeten 
worden uitgelegd (p. 31). Art. 2 van de code bepaalt voorts nog dat bij de uitleg van het begrip 
persoonsgegeven de interpretatie van de minister van Justitie tijdens de parlementaire 
behandeling in de Eerste Kamer is aan te houden. Daarnaast voorzien de Privacyregels in de 
aanwijzing door de Instelling voor iedere door haar gehouden persoonsregistratie van een of 
meer Registratiebeheerders met een nader aangegeven taak (art. 3). 

De formulering van het doel van de cliëntenregistraties in art. 3 code vormt het hart van de 
regeling. Dit doel is geformuleerd als: (a) het beheer van de relatie tussen de instelling en de 
cliënt, (b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen en (c) “het ondersteunen van activiteiten 
gericht op: (i) een verantwoorde bedrijfsvoering, (ii) de voorkoming van fraude tegen de 
financiële sector, alsmede (iii) continuïteit van de instelling en het leveren van een bijdrage aan 
het belang van de organisatie waartoe de instelling behoort door te streven naar uitbreiding van 
de dienstverlening en vergroting van het cliëntenbestand en andere activiteiten.” Het 
laatstgenoemde element ziet op de gegevensverstrekking in concernverband. De doelbinding 
werkt door in de vastlegging van gegevens, het gebruik ervan (art. 3) en de gegevensverstrekking 
aan derden (doelverstrekkingen ex art. 11, eerste lid, WPR). Voor het gebruik van medische 
gegevens geldt echter een beperkter regime (art. 6 code jo. bijlage II bij de Privacyregels). 

Art. 6 van de code bepaalt voorts, dat in het kader van de voorkoming, opsporing en afwikkeling 
van misbruik-situaties, gegevens van strafrechtelijke aard worden verzameld, vastgelegd, gebruikt 
en uitgewisseld. De uitwisseling is nader geregeld in art. 19 van de code inzake bedrijfsbeveiliging, 
in het bijzonder misbruikbestrijding en fraudepreventie. De betreffende gegevensverzamelingen 
(incidentenregisters) worden per instelling aangemeld bij de Registratiekamer. Of deze 
incidentenregisters onder de code vallen, is niet duidelijk. Volgens de toelichting op art. 2 
Privacyregels is dat niet het geval (p. 31). Wat de gegevensuitwisseling betreft luidt deze bepaling 
als volgt: “Op basis van reciprociteit wordt door de financiële instellingen in ad hoc situaties de 
mogelijkheid geboden om aan de hand van NAW-gegevens na te gaan of bepaalde personen bij 
eenheden bedrijfsbeveiliging van andere aangesloten instellingen in het incidentenregister 
voorkomen waarna nader contact plaatsvindt teneinde de relevantie voor een lopend onderzoek 
vast te stellen.” De bevraging van de incidentenregisters vindt plaats via een gezamenlijke, 
namens de instellingen door de NVB gecoördineerde opvraagfaciliteit (IRIS). Naar verwachting 
zal dit systeem volgend jaar onder de naam EVA zijn ondergebracht bij het BKR642. 
Gegevensverstrekkingen in dit verband zijn op basis van deze regeling als doelverstrekkingen ex 
art. 11, eerste lid, WPR gekwalificeerd. Zie het element “de voorkoming van fraude tegen de 

                                                      
642 De afkorting EVA staat voor externe verwijzingsapplicatie. De ontwikkeling van dit frauderegister is een 
gemeenschappelijke activiteit van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Vereniging van 
Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) en het BKR. Het BKR zal optreden als facilitair bedrijf 
en distributeur van de informatie. De leden van NVB en VFN zullen de verantwoordelijkheid dragen voor 
de inhoud van het bestand. Zie het Jaarverslag 1994 van het BKR, p. 8. 
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financiële sector”, als onderdeel van de doelomschrijving (art. 3 code) Het is duidelijk, dat deze 
bepaling uit een oogpunt van rechtmatigheid van uitwisseling van strafrechtelijke gegevens een 
grote impact heeft, mede tegen de achtergrond van de open definiëring van de financiële sector 
c.q. toetreding tot de gedragscode643. 

Gedragscode en Privacyregels maken onderscheid tussen derdenverstrekkingen binnen en buiten 
concernverband. Code en Privacyregels hebben op dit punt een cumulatieve werking. Een 
belangrijk deel van de gegevensverstrekking binnen concernverband is als doelverstrekking in de 
zin van art. 11, eerste lid, WPR gekwalificeerd. Afgezien van de hiervoor genoemde 
gegevensuitwisseling ter voorkoming van fraude tegen de financiële sector, geldt dat ook voor 
verstrekkingen die verband houden met: “de continuïteit van de instelling en het leveren van een 
bijdrage aan het belang van de organisatie waartoe de instelling behoort door te streven naar 
uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het cliëntenbestand en andere activiteiten”, 
als element in de doelomschrijving (art. 8.2 Privacyregels jo. art. 3 code). Uit art. 7 code kan 
worden afgeleid, dat in ieder geval de verstrekking van bestanden van NAW-gegevens binnen de 
groep tot de doelverstrekkingen wordt gerekend. Dit betekent dat dergelijke 
gegevensverstrekkingen hiermee zijn onttrokken aan de nadere eisen op grond van art. 14 WPR, 
waaronder een privacytoets in concreto. Het moet er derhalve voor worden gehouden, dat de 
gedragscode toestaat, dat de informatievoorziening in verband met toepassing van direct 
marketing en telemarketing (databasemanagement, call centers) in holdingverband vrij is, derhalve 
ook tussen banken en verzekeraars (vgl. de beoogde synergie van eerdere fusies en de noodzaak 
van verdergaande produktdiversificatie in de bancaire sector). 

Gegevensverstrekking buiten de holding (doelverstrekkingen en gegevensverstrekking op basis 
van wettelijke informatieverplichtingen c.q. toestemming van de geregistreerde) wordt eveneens 
in algemene zin beheerst door het regime van art. 8.2 Privacyregels (art. 11, eerste lid, WPR) jo. 
de doelbinding in art. 3 code en de toestemming in art. 9.3 Privacyregels. Gegevensverstrekking 
aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, dan wel op grond van een 
dringende en gewichtige reden, is in vergelijking met art. 11, tweede lid, WPR nader ingeperkt 
door opneming van het vereiste, dat het bestuur van de instelling hieromtrent moet beslissen. 
Art. 7 code is een herhaling van art. 14 WPR voor verstrekking van NAW-bestanden buiten de 
groep/holding, nader opgenomen in de artt. 8.4 en 9.2 Privacyregels (vgl. gegevensverstrekking 
voor updating van bestanden, fondsenwerving, direct marketing e.d.). <N>Wat 
gegevensverstrekking aan derden betreft bevat art. 9.4 van de Privacyregels nog een aanvullende 
voorwaarde, in de vorm van een aan de gegevensverstrekking te verbinden gebruiksbeperking 
van de afnemer bij incidentele (niet standaard) verstrekkingen, in de vorm van een voorafgaande 
schriftelijke geheimhoudingsverklaring. Wat als standaardverstrekking heeft te gelden, is echter 
nauwelijks gepreciseerd. 

Door de voorgaande regeling is de rechtspositie van de geregistreerde als volgt. Art. 3 code 
voorziet in een secundair gebruik van de beschikbare cliëntinformatie voor (direct)marketing 
doeleinden. Wat de uitwisseling van NAW-bestanden binnen de (top)holding voor dat doel 
betreft, is het blokkeringsrecht van de geregistreerde ex art. 14, tweede lid, WPR niet van 
toepassing. Wel is in art. 3 van de code opgenomen, dat ter zake van (direct) marketing zo goed 
mogelijk rekening zal worden gehouden met door betrokkene(n) kenbaar gemaakte bezwaren. In 
dat verband wordt in de toelichting gewezen op de centrale blokkeringsfunctie van 
Antwoordnummer 666 van de DMSA. Voor de verstrekking van NAW-bestanden buiten de 
groep/holding geldt het blokkeringsrecht in art. 14, tweede lid, WPR daarentegen wel (vgl. de 
artt. 7 code, 8.4 en 9.2 privacyregels).  

                                                      
643 Vgl. art. 8, vijfde lid, van de ontwerp-richtlijn: “Verwerkingen van gegevens inzake overtredingen, 
strafrechtelijke veroordelingen of veiligheidsmaatregelen mogen alleen worden verricht onder toezicht van 
de overheid of indien de nationale wetgeving voorziet in passende specifieke waarborgen, behoudens 
afwijkingen die een Lid-Staat kan vaststellen uit hoofde van nationale bepalingen welke passende en 
specifieke waarborgen bieden. Een volledig register van strafrechtelijke veroordelingen mag alleen worden 
gehouden onder toezicht van de overheid.” Dit is één van de voorbeelden van een stringentere regeling 
van de richtlijn in vergelijking met de WPR. 
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Andere voorzieningen, die in het bijzonder toegesneden zijn op de rechtszekerheid van de 
sector/registratiehouders betreffen de regeling van het betalingsverkeer, in het bijzonder de 
kwalificatie als bewerker van de BankGiroCentrale en BeaNet (artt. 10 t/m 12 code), alsmede de 
(restrictieve) afbakening van de protocolleringsplicht (art. 8.5 privacyregels). 

Voor de geregistreerde heeft de gedragscode zowel een voorlichtings- als een normatieve functie. 
De voorlichtingsfunctie betreft vooral de weergave van de wettelijke informatieverplichtingen, 
beveiligingseisen en het toezicht waaraan de bancaire sector is onderworpen. Zie de artt. 13 t/m 
18 en 23 en de Bijlage Fiscale Gedragscode inzake: de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet 
financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet melding ongebruikelijke transacties (MOT), de 
Wet identificatie bij financiële dienstverlening (WIF), de Gedragscode fiscus-banken en het 
Memorandum van De Nederlandsche Bank. De opneming van de activiteiten van het BKR, de 
BankGiroCentrale en BeaNet en de gegevensuitwisseling in verband met bedrijfsbeveiliging, 
heeft (mede) eenzelfde functie. Voorts zijn de artt. 10 t/m 13, betreffende het informatie-, 
inzage- en correctierecht van de geregistreerde, als voorlichtingsbepalingen op te vatten. Deze 
zijn rechtstreeks overgenomen uit de WPR (papegaaibepalingen). 

Afgezien van enkele hiervoor reeds genoemde elementen (artt. 8.3 en 9.4), heeft de normatieve 
meerwaarde van de gedragscode voor de geregistreerde betrekking op: (a) de bepaling dat de 
instelling geen handelsinformatie over geregistreerde personen aan derden zal verstrekken, anders 
dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokkene (art. 9 code), (b) de 
verplichting om bij een uitbesteding van werkzaamheden de privacy-belangen van geregistreerde 
personen door middel van een contractuele regeling veilig te stellen (art. 20 code), (c) de 
geschillenregeling (artt. 21 code en 14 Privacyregels) en (d) de controle op naleving van de WPR, 
de naleving van de Privacyregels en de door de Instelling vastgestelde reglementen door de 
interne accountants- of controledienst en een jaarlijkse rapportage van bevindingen aan het 
bestuur van de instelling (artt. 22 code en 15 Privacyregels). De procedure bij de 
Geschillencommissie Bankzaken is zowel toegankelijk voor geregistreerden die door het gedrag 
van de Instelling nadeel lijden of dreigen te lijden als voor ideële belangenorganisaties. 

Organisatie en reglementering van het Bureau Krediet Registratie 
Privacybescherming in de bancaire sector hangt ten nauwste samen met het functioneren van het 
BKR als centrale financiële gegevensinstantie in de particuliere sector. Om die reden is hier 
tevens een behandeling van het functioneren van deze instelling opgenomen, als houder van een 
centrale kredietregistratie met door deelnemers aangeleverde en door hen afgenomen 
kredietinformatie over (ultimo 1994) 4.727.000 particuliere geregistreerden. 

De Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) is, mede op aandrang van de overheid, op 15 
januari 1965 opgericht om te voorzien in een stelsel van positieve kredietregistratie644. Doel van 
het BKR was en is het voorzien in de informatiebehoefte van deelnemers, met name banken en 
andere financiers, in verband met risicoselectie bij kredietverlening (economisch motief). Een 
tweelingdoel is het aldus voorkomen van overkreditering van particulieren (sociale motief)645. Bij 
                                                      
644 Hieronder wordt verstaan, dat het feit van kredietverlening, aflossingsvoorwaarden en terugbetaling als 
zodanig wordt geregistreerd. Het BKR voorziet derhalve in een overzicht van door natuurlijke personen 
afgesloten (en nagekomen) kredietovereenkomsten en potentiële financieringsbronnen (creditcards en 
klantenpassen). Zoals hierna zal worden aangegeven, is dit positieve registratiesysteem nader 
gedifferentieerd door opneming van eventuele negatieve betalingservaringen in de vorm van toevoeging 
van specifieke achterdstandscoderingen, terwijl mogelijke positieve betalingservaringen kunnen worden 
afgeleid uit het geregistreerde aflossingsverloop. Inmiddels is sprake van een gemengd systeem, immers is 
de BKR-kredietregistratie uitgebreid met de registratie van negatieve betalingservaringen betreffende 
overigens niet geregistreerde kredieten (bijv. hypotheken). 
645 Vgl. als overheidsbelang de preventie van huishoudens met problematische schulden. Zie de functie van 
gemeentelijke kredietbanken en de overige hulpverlening bij schuldsanering c.a. in relatie tot het 
(vervangend) voorzien in het bestaansminimum als overheidstaak (vangnetfunctie ABW). Zie ook de 
doorwerking van het algemeen belang-aspect in het arrest van het Hof Amsterdam van 16 mei 1991, KG 
1991, 226, Rabobank Woerden/C en B. 
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de statutenwijziging van 26 april 1994 is het doel van het BKR nader verbreed met een derde 
element: de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële verkeer646. 

Met het oog op de primaire doelstelling exploiteert het BKR een omvangrijk geautomatiseerd 
gegevensbestand, het BKR-informatie systeem, met van deelnemers verkregen informatie 
omtrent afgesloten kredietovereenkomsten met (primair) natuurlijke personen647. Deelnemer is 
iedere kredietgever die door het bestuur als zodanig is erkend en met wie een 
deelnemingsovereenkomst is gesloten. De rechten en verplichtingen van BKR en deelnemers zijn 
voorts geregeld in het Algemeen Reglement648. Ultimo 1994 telde het BKR 238 deelnemers649. 

De activiteiten van de BKR hebben in 1990 indirect een wettelijke basis gekregen in de Wet op 
het consumentenkrediet (WCK)650. Deze wet voorziet in een vergunningstelsel voor 
                                                      
646 Art. 2, eerste lid, van de Statuten van het BKR luidt sindsdien als volgt: “De stichting heeft ten doel het 
bevorderen van een maatschappelijk verantwoorde dienstverlening op financieel gebied. Zij beoogt onder 
andere een bijdrage te leveren aan het beperken van risico’s voor kredietgevers en het voorkomen van 
overkreditering bij kredietnemers, alsmede aan de bestrijding van misbruik en fraude in het financiële 
verkeer.” 
647 Een nieuwe activiteit betreft het Verificatie Informatie-Systeem (VIS). Dit is een gegevensbestand met 
serienummers van gestolen, vermiste of ongeldig verklaarde binnenlandse en buitenlandse 
identiteitsbewijzen, waardepapieren en overige documenten. De informatie wordt verkregen van het CRI 
(Centrale Recherche Informatie). Doel van het VIS is het tegengaan van misbruik van ongeldige 
identiteitsbewijzen, waardepapieren en andere uniek genummerde documenten. Het VIS is een vorm van 
public/private partnership, een samenwerkingsverband van de ministeries van Justitie en Binnenlandse 
Zaken, CRI, NVB, VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen), VNG en BKR op basis van het 
zgn. VIS-convenant. De CRI is verantwoordelijk voor het beheer en de actualiteit van het bestand. Deze 
dienst verzorgt tevens de gegevensdistributie naar de politie. Het BKR zorgt voor distributie van de 
informatie aan private en publieke instellingen. Het VIS is inmiddels opengesteld voor niet-BKR-
deelnemers, mits met voorafgaande toestemming van de CRI. Eind 1994 bevatte het VIS 1.035.000 
nummervermeldingen. In een verdere groei van bestand en gebruik is voorzien. Bron: Stcrt. 1994, 102 en 
Jaarverslag BKR over 1994, p. 14. Zie voorts de bereidheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat 
gegevens uit het Centraalregister rijbewijzen (CRR) beschikbaar te stellen aan de CRI ten behoeve van het 
VIS. Zie TK 1993-1994, 23664, 7. Vgl. voorts de ontwikkeling van een frauderegister EVA, een externe 
verrwijzingsapplicatie als gemeenschappelijk project van NVB, VFN en BKR. Ook in dat geval zal het 
BKR optreden als facilitair bedrijf en distributeur van de informatie. De leden van de NVB en VFM blijven 
verantwoordelijk voor de inhoud van het bestand. Zie: Jaarverslag BKR 1994, p. 8. 
648 In het Algemeen Reglement zijn de rechten en verplichtingen van BKR en zijn deelnemers omtrent 
vulling, raadpleging en gebruik van de kredietregistratie gedetailleerd geregeld. Tevens is voorzien in 
gebruiksbeperkingen, bewaartermijnen en de medewerkingsplicht van deelnemers bij de effectuering van 
het inzage- en correctierecht van geregistreerden ingevolge de WPR. Binnen bepaalde grenzen registreert 
het BKR de door deelnemers verplicht te melden gegevens betreffende: geldleningen, 
afbetalingstransacties, negatieve ervaringen met overeenkomsten van operational lease en van huur en 
verhuur van duurzame goederen, gegarandeerde studieleningen, saneringskredieten en schuldbemiddeling, 
postorderkredieten, (on)geoorloofde overstanden op particuliere betaalrekeningen, negatieve ervaringen 
betreffende hypothecaire kredieten en vastgelopen zakelijke kredieten met persoonlijke aansprakelijkheid. 
Bovendien wordt de uitgifte van creditcards en klantenpassen in de kredietregistratie vastgelegd. 
649 De deelnemers zijn onderverdeeld in de volgende tien categorieën: particuliere voorschotbanken en 
financieringsmaatschappijen; algemene banken; coöperatieve banken; gemeentelijke of semi-gemeentelijke 
volkskredietbanken en andere sociale kredietinstellingen; algemene spaarbanken; direct-marketing banken; 
postorderbedrijven, importeurs, warenhuizen en zelf-kredietgevende detailhandelaren; hypothecair krediet-
verstrekkende instellingen en aanverwante instellingen; creditcard-organisaties en internationale instellingen 
met een gelijk doel. Bron: Jaarverslag BKR over 1994, p. 33 e.v. Vanwege strijd met het EG-
mededingingsrecht kunnen deelnemers niet aan ballotage worden onderworpen. Om die reden is het 
evenmin mogelijk om buitenlandse organisaties die aan de statutaire voorwaarden voldoen, als deelnemer 
te weren. Vgl. ook het potentiële deelnemerschap van zusterinstellingen in andere landen, thans nog 
beperkt tot de Bundes-Schufa, Vereinigung der Deutschen Schutzgemeinschaften für allgemeine 
Kreditsicherung e.V. in Wiesbaden, met de bij haar aangesloten kantoren. 
650 Wet van 4 juli 1990, houdende regels met betrekking tot het consumentenkrediet, Stb. 1990, 395. Vgl. 
de complementaire relatie tussen wetgeving en zelfregulering. De WCK neemt het bestaan van een centrale 
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kredietverleners betreffende de kredietverlening aan natuurlijke personen. Vergunninghouders 
worden ingeschreven in een daartoe ingesteld register (art. 20). De deelneming aan een stelsel van 
kredietregistratie is een vaste vergunningsvoorwaarde (art. 9) en derhalve verplicht. Wordt een 
lening van meer dan twee duizend gulden gevraagd, dan moet de kredietwaardigheid van 
verzoeker door de financieringsinstelling bij het BKR worden nagetrokken (art. 28)651. De WCK 
voorziet tevens in een registratie- en bewaarverplichting (artt. 23 en 28). De centrale norm in de 
WCK is het handelen overeenkomstig hetgeen van een goed kredietgever in het maatschappelijk 
verkeer mag worden verwacht652. 

Het BKR-kredietinformatie systeem vervult een centrale functie in de kredietverlening aan 
particulieren en bepaalde groepen zakelijke kredietnemers653. Aan het Jaarverslag over 1994 zijn 
de volgende cijfers ontleend. In dat jaar werd 8.565.000 maal informatie uit het BKR opgevraagd 
(aantal toetsingen). Tevens maakten 19.082 geregistreerden in deze periode gebruik van hun recht 
op inzage, een aantal dat reeds enkele jaren een forse groei laat zien654. 

Door het functioneren van de BKR-kredietregistratie worden uiteenlopende privacykwesties 
opgeroepen. De meest vergaande betreft de rechtmatigheid van een dergelijke centrale 
gegevensopslag op basis van informatieverstrekking volgens vastgelegde criteria en kwalificaties 
door de kredietgever aan het BKR, zonder expliciete toestemming van de betrokkene655 (artt. 4, 
eerste lid, 5, eerste lid, en 11, eerste lid WPR)656. De vastlegging van gestandaardiseerde 
                                                                                                                                                        
kredietregistratie tot uitgangspunt en geeft aldus aan deze vorm van op zelfregulering gebaseerd particulier 
initiatief, indirect alsnog een wettelijke grondslag/legitimatie. 
651 Zie art. 28, eerste lid, WCK: “De kredietgever neemt niet deel aan een krediettransactie waarvan de 
kredietsom meer dan tweeduizend gulden bedraagt, zonder te beschikken over genoegzame, andere dan 
mondelinge, inlichtingen aangaande de kredietwaardigheid van degene, voor wie het krediet wordt 
aangevraagd. De kredietgever houdt van de inlichtingen aantekening in zijn administratie.” 
652 Deze open geformuleerde norm leent zich bij uitstek voor een nadere verbijzondering via zelfregulering. 
Zie hieromtrent N.J.H. Huls, Wet op het Consumentenkrediet, Deventer 1993, pp. 20 en 21, p. 121 e.v. en 
p. 175 e.v. Achtereenvolgens worden beschreven de Erecode consumptief krediet van de Vereniging van 
financieringsondernemingen in Nederland (VFN) met normen van behoorlijke kredietverlening, de 
Gedragscode hypothecaire financieringen van de NVB, de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, 
de Nederlandse Vereniging van Levensverzekeraars, het ABP, de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten 
en de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen en de Gedragscode Schuldregeling van de Nederlandse 
Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), bedoeld om de bemiddelings- en saneringsactiviteiten van de 
gemeentelijke kredietbanken zoveel mogelijk te uniformeren. Zie voorts het rapport van de Commissie 
Schuldenproblematiek (commissie-Boorsma). Deze commissie beveelt aan een algemene gedragscode op te 
stellen waar schuldeisers en hulpverleners zich aan moeten houden bij het oplossen van problematische 
schulden. Hierbij wordt met name gedacht aan de VFN, de NVB, de Informatiseringsbank en de 
Postorderbond. Bovendien zouden de belastingdienst en de woningcorporaties zich aan een dergelijke 
gedragscode moeten committeren. De commissie pleit verder voor meer preventie. Zo zouden verstrekkers 
van klantenpassen en kredietkaarten, voorafgaande aan de acceptatie van een cliënt, diens financiële positie 
en draagkracht zorgvuldig moeten analyseren. Zie de samenvatting van het rapport in het F.D. van 15 juli 
1994. Vgl. het wetsontwerp Invoeringswet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, TK 1993-1994, 
22969, nr. 12, met name de kabinetsreactie op het advies van de commissie Schuldenproblematiek onder 
nr. 15. 
653 Zie de afgrenzing van de kredietinformatie naar de incasso- en informatiebureaus in art. 8, derde lid, 
Algemeen Reglement. 
654 Het aantal per jaar door het BKR ontvangen inzageverzoeken is nog steeds groeiende. In 1993 bedroeg 
het aantal inzageverzoeken 17.943, in 1992: 15.286, in 1991: 12.818, in 1990: 10.547, in 1989: 8.869 en in 
1988: 8.522. Bron: Jaarverslag BKR 1994, p. 12 en nadere informatie van het BKR d.d. 9 juni 1995. 
655 Vgl. de steeds weer blijkende grote gevoeligheid van de financiële privacy in ons land, met name de 
privacybeleving inzake inkomens- en vermogenspositie. Naar wordt verondersteld hangt deze samen met 
het sterk egalitaire karakter van onze samenleving. 
656 Vgl. het driepartijenkarakter van de kredietgever/kredietnemer/BKR-relatie. De relatie tussen 
kredietgever en kredietnemer wordt primair beheerst door de kredietovereenkomst (jo. de WPR). 
Gegevensverstrekking aan het BKR omtrent afgesloten leningen is in beginsel toegestaan. Toestemming 
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achterstandsmeldingen (codes) in de BKR-registratie657, als categorisering van gebleken 
aflossingsproblemen, geeft aanleiding tot vragen omtrent de juistheid en volledigheid van de 
geregistreerde gegevens, terwijl de hierbij aangehouden bewaartermijnen658 de relevantie-vraag 
oproepen (art. 31, eerste lid, WPR). Een derde categorie privacy-geschillen betreft de juistheid 
van de gegevensverstrekking door het BKR aan haar deelnemers. De geconditioneerde 
toetsingsbevoegdheid van deelnemers is uitgewerkt in de artt. 8 en 26 van het Algemeen 
Reglement. Met name is hierin vastgelegd, dat het de deelnemer verboden is gegevens van de 
Stichting te raadplegen ten behoeve van derden. Tevens is voorzien in een strikte 
geheimhoudingsbepaling. De uitvoeringspraktijk laat zien dat zich soms problemen voordoen, 
omdat deze als zodanig strikte regeling incidenteel niet adequaat wordt nageleefd (art. 8 WPR)659. 

Een belangrijke conflictsfactor in BKR-geschillen is voorts het gebruik dat kredietgevers bij hun 
acceptatiebeleid maken van de bij het BKR nagetrokken kredietinformatie. Art. 26, vierde lid, van 
het Algemeen Reglement bepaalt als volgt: “Bij besluitvorming op basis van de door toetsing 
verkregen gegevens zijn deelnemers jegens de kredietnemer verplicht de verkregen gegevens op 
zorgvuldige wijze in de besluitvorming te betrekken.” In het verlengde hiervan wordt door het 
BKR steeds benadrukt, dat de individuele kredietinformatie slechts een onderdeel van het 
besluitvormingsproces mag zijn660. Kredietgevers mogen aan negatieve BKR-informatie geen 
                                                                                                                                                        
van de betrokkene is derhalve niet vereist. Dat geldt ook voor achterstandsinformatie zij het dat de 
redelijkheid en billijkheid in bijzondere gevallen aan doorgifte hiervan in de weg kunnen staan. Zie 
hieromtrent: HR 1 maart 1968, NJ 1968, 221, Van der Velde/Groninger Financieringsbank, Hof Arnhem 
11 november 1985, NJ 1987, 994, ABN/Italiaander, Pres. Rechtbank Amsterdam 1 december 1988, KG 
1989, 14, K/IDM Bank en BKR alsmede Hof Amsterdam 16 mei 1991, KG 1991, 226, Rabobank 
Woerden/C en B. Naar uit het laatste arrest blijkt, heeft de WPR geen wijziging in de bestaande 
jurisprudentie gebracht (Vgl. echter Pres. Rechtbank Utrecht 19 oktober 1990, KG 1991, 54). De relatie 
deelnemer-BKR wordt beheerst door de deelnemingsovereenkomst jo. de Statuten en het Algemeen 
Reglement. De relatie tussen BKR en geregistreerde wordt beheerst door de WPR/privacycode jo. de 
achterliggende rechtsbetrekking met een deelnemer, Statuten en Algemeen Reglement. 
657 Door standaardisering treedt onontkoombaar een zekere vergroving in informatie op. Bijzondere 
redenen/achtergronden kunnen niet of slechts beperkt worden verdisconteerd. Ingevolge art. 20 van het 
Algemeen Reglement (versie 1993) kent het BKR een zevental achterstandscodes voor de particuliere 
kredietnemer en een drietal (aangepaste) voor de zakelijke kredieten met persoonlijke aansprakelijkheid. 
Vgl. de veel gehanteerde code A2. Deze staat voor de volgende informatie: “met de kredietnemer een 
schuldregeling wordt getroffen, nadat zich een geval van achterstand (...) heeft voorgedaan”. Even 
“berucht” is de code A5: “een bedrag van F. 250,- of meer, al dan niet tegen finale kwijting, wordt 
afgeboekt of de schuldbemiddeling is mislukt”. Zoals nog aan de orde komt, wordt de 
gegevensverstrekking door deelnemers aan het BKR tevens beheerst door de achterliggende 
kredietovereenkomst, met name ook door eisen van redelijkheid en billijkheid. In bijzondere 
omstandigheden kan deze hiermee in strijd komen, werkt immers door in de contractuele relatie tussen 
BKR en deelnemers. Vgl. art. 6, vierde lid, Privacycode. In 1995 zal een aantal reglementswijzigingen 
worden doorgevoerd in verband met wijzigingen in het systeem van achterstanden en achterstandscodes 
(meldingen, bewaartermijnen en achterstandcoderingen). Bron: Jaarverslag BKR 1994, p. 10. 
658 Vgl. art. 19 Algemeen Reglement. De hoofdregels zijn de volgende. Geregistreerde gegevens van 
beëindigde kredieten, c.q. kredietfaciliteiten worden vijf jaar na de werkelijke einddatum hiervan verwijderd. 
Achterstandsmeldingen waarop door de kredietgever geen vervolgmeldingen zijn gedaan, worden vijf jaar 
na de melding van de achterstand verwijderd. Bij lopende kredieten c.q. kredietfaciliteiten worden de 
geregistreerde achterstandscoderingen vijf jaar na de melding van de laatst aangemelde verwijderd, tenzij de 
deelnemer aangeeft dat deze informatie opgenomen moet blijven. Voor de zakelijke kredieten geldt een 
enigszins aangepast regime. Vgl. art. 7 Privacycode. 
659 Vgl. waarborgen in de vorm van protocollering van bevragingen door het BKR en de verplichting tot 
het bewaren van opgevraagde kredietinformatie van de deelnemer. Vgl. in dit verband voorts de “alias-
problematiek”, het risico dat door overeenstemmende personalia ten onrechte gegevens uit de BKR-
registratie worden verstrekt. 
660 Vgl. ook de beslissing van de Geschillencommissie BKR nr. 9102 d.d. 4 december 1991, Uitsprakenblad 
juni 1992, p. 40 e.v. Hierin komen de volgende overwegingen voor: “Terecht stelt het BKR dat haar 
registratie voor een potentiële kredietgever slechts een hulpmiddel is bij de beoordeling, of een nieuwe 
kredietaanvraag moet worden gehonoreerd en dat een geregistreerde de eerst aangewezene is om de 
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automatische doorwerking geven in de vorm van een voorgeprogrammeerde weigering661. De 
maatschappelijke werkelijkheid is echter een andere, met name voor de lagere 
inkomensgroepen662. Het “in Tiel” geregistreerd staan met een achterstandscode wordt naar de 
ervaring leert door betrokkenen als in hoge mate stigmatiserend ervaren, omdat een dergelijke 
registratie materieel werkt als barrière, niet alleen bij nieuwe kredieten, maar ook bij de uitgifte 
van nieuwe betaalfaciliteiten, bijvoorbeeld in de vorm van creditcards en klantenpassen663. De 
besluitvoering van de (potentiële) kredietgever op basis van de BKR-kredietinformatie is als 
zodanig geen onderwerp van privacy-regulering, maar van contractsvrijheid jo. de door de goede 
trouw beheerste precontractuele fase. De in de uitvoeringspraktijk verder oprukkende 
structurering van de kredietbeslissing leidt er evenwel toe, dat de druk op de geregistreerde 
gegevens toeneemt, ter nuancering van de contractsvrijheid664. Zie in dit verband art. 15, eerste 
lid, van de ontwerp-richtlijn betreffende de regelingsverplichting van de lidstaten “De lidstaten 
kennen eenieder het recht toe niet te worden onderworpen aan een besluit waaraan voor hem 
rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft en dat louter wordt 
genomen op grond van een geautomatiseerde gegevensverwerking die bestemd is om bepaalde 
aspecten van zijn persoonlijkheid, zoals beroepsprestatie, kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, 
gedrag, enz. te evalueren.” 

Het BKR heeft de privacy-aspecten van zijn bedrijfsactiviteiten vroegtijdig onderkend. In 1972 
werd reeds een inzagerecht voor geregistreerden ingevoerd, in 1984 gevolgd door de vaststelling 
van een Reglement Bescherming Persoonlijke Levenssfeer. Sinds 1986 geeft de externe 
accountant jaarlijks een zogenaamde privacy-verklaring af ten behoeve van opneming in het 
jaarverslag665. De door het BKR gehouden kredietregistratie is sinds 1990 gereguleerd via de 
Privacy Gedragscode. Deze, in overleg met deelnemers en SWP ontwikkelde regeling, is 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Tiel) en ingevolge art. 24 WPR, aangemeld bij de 
Registratiekamer666. De Privacy Gedragscode voorziet in een gedetailleerde beschrijving van de 
                                                                                                                                                        
potentiële kredietgever volledige informatie te verstrekken. Maar een geregistreerde moet hiertoe wel de 
kans krijgen. (...) Deze handelwijze is in strijd met het privacybeginsel dat géén beslissingen worden 
genomen die een beoordeling van geregistreerde’s gedrag impliceren, indien die beslissingen uitsluitend 
berusten op een geautomatiseerde behandeling van persoonsgegevens waarmee een profiel van de 
betrokkene wordt verkregen.” 
661 Vgl. het vonnis van de Pres. Rechtbank Utrecht van 19 oktober 1990, KG 1991, 54 (C en B/Rabobank 
Woerden en BKR). De vordering in kort geding tot verwijdering van een achterstandsmelding bij het BKR 
was een uitvloeisel van een door een kredietgever aan het verstrekken van een hypothecaire geldlening 
verbonden voorwaarde van voorafgaande verwijdering bij het BKR van deze informatie. Een bevel daartoe 
werd uitgesproken omdat de betreffende informatie door de sindsdien gewijzigde persoonlijke 
omstandigheden als niet meer ter zake dienend werd geoordeeld. 
662  Vgl. echter ook de potentieel bedrijfsmatige doorwerking van een BKR-achterstandscodering van 
een directeur-grootaandeelhouder. Zie hieromtrent het vonnis van de Rb. Rotterdam van 13 januari 1992, 
rekestnummer 4686/91 in de zaak BKR-Van den Bergh, betreffende een vordering tot verwijdering van 
een BKR-registratie. 
663 Vgl. ook de spanning tussen kredietverlening als door groepen burgers gepercipieerd “individueel recht” 
en de overheid die financiers niet alleen steeds aanspreekt op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
problematische schuldsituaties te voorkomen, maar tevens in deze zin gebruik maakt van haar 
bevoegdheden ingevolge de WCK. Zie bijv. het via nieuwe richtlijnen aan banden leggen van adverteren 
met langlopende kredieten, Stcrt. 1994, 178. 
664 Vgl. met name het eerder genoemde vonnis van de Pres. Rechtbank Utrecht in de zaak C en B tegen 
Rabobank Woerden/BKR. 
665 Zie het Jaarverslag 1994, p. 31. Zie met betrekking tot het interne toezicht voorts de Mededeling van 
bestuur en directie, pp. 29 en 30. 
666 Met name in de eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de WPR, heeft intensief overleg tussen 
BKR en Registratiekamer plaatsgevonden, onder meer resulterend in een andere opstelling van BKR 
tegenover de geregistreerde. Het BKR positioneerde zichzelf aanvankelijk slechts als bewerker ten behoeve 
van de gezamenlijke deelnemers. Vgl. de positie van het BKR met betrekking tot het VIS en het nieuw te 
ontwikkelen EVA. In het verlengde hiervan erkende het BKR geen rechtstreeks inzagerecht van de 
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werking van de kredietregistratie in combinatie met bijkomende voorwaarden en verplichtingen 
ten aanzien van de rechtspositie van de geregistreerde667. Inzake de werking van het BKR-
kredietinformatie systeem bevat de gedragscode een aangepaste herhaling van hetgeen 
daaromtrent is geregeld in Statuten en Algemeen Reglement, toegesneden op de relatie BKR-
geregistreerde ingevolge de WPR668. In aanvulling hierop voorziet de code in openstelling van 
beroep op een geschillencommissie inzake Gedragscode en Algemeen Reglement c.a. alsmede in 
de hiervoor genoemde externe controle door een accountant. 

De op basis van het Reglement Geschillencommissie BKR ingestelde Geschillencommissie is 
belast met de beslechting van privacy-geschillen via bindende uitspraak (art. 2). Als zodanig is 
gedefinieerd: “Het geschil tussen het BKR en/of een deelnemer enerzijds en een geregistreerde 
anderzijds, dat betrekking heeft op de niet-naleving door het BKR en/of de deelnemer van één 
of meer bepalingen van de Privacy Gedragscode of de op grond hiervan vastgestelde reglementen 
jegens een geregistreerde” (art. 1). Een beroep op deze rechtsweg staat open voor 
geregistreerden, anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf (art. 5). De 
geschillencommissie oordeelt op basis van de Privacy Gedragscode en de op grond hiervan 
vastgestelde reglementen waaronder het Algemeen Reglement, het Reglement 
Geschillencommissie BKR en voorts op basis van redelijkheid en billijkheid (artt. 18 en 23). De 
geschillencommissie kan onder meer schadevergoeding toekennen, zij het slechts voor geleden 
materiële schade met een maximum van vijf duizend gulden (art. 19). 

In 1993 ontving de Geschillencommissie BKR in totaal 41 klachten. Daarvan werden er 18 niet-
ontvankelijk verklaard, terwijl in drie gevallen een klaagschrift werd ingetrokken. Van de 
overgebleven 20 zaken werd de klacht volgens het Jaarverslag 1993 in 10 gevallen afgewezen, 
terwijl in de overige 10 zaken een bindend advies werd uitgebracht. Volgens het Jaarverslag 1994 
liep het aantal klachten in 1994 echter terug tot 29, waarbij in 13 gevallen afwijzing volgde omdat 
door de klager, voorafgaand geen bezwaar was gemaakt bij de betrokken kredietgever of het 
BKR. Van het resterende aantal werden in totaal 4 klachten door de Geschillencommissie 
behandeld en zijn er 4 voor behandeling doorgeschoven naar 1995. Er is dus derhalve sprake van 
een terugloop in het aantal klachten. Sinds de Geschillencommissie in 1991 daadwerkelijk is gaan 
functioneren, is het aantal bij de Registratiekamer binnengekomen verzoeken om bemiddeling 
sterk afgenomen669. In 1992 en 1993 zijn in totaal 12 uitspraken van de Geschillencommissie-
BKR in het Uitsprakenblad gepubliceerd. Als zodanig behandelde klachten betroffen de 
opneming van onjuiste gegevens door het BKR, registratie van een niet/minder toepasselijke 

                                                                                                                                                        
geregistreerde, maar was deze hiertoe aangewezen op het verplichte intermediair van een deelnemer. 
Daartoe overtuigd door de Registratiekamer heeft het BKR zich vervolgens als zelfstandig houder 
geafficheerd en konden geregistreerden kiezen op welke wijze zij hun inzagerecht wilden inroepen: òf via 
een deelnemer, òf rechtstreeks bij het BKR. Andere onderwerpen van overleg waren de in uiteenlopende 
situaties aangehouden bewaartermijnen en de kwalificatie van ervaren betalingsproblemen via 
achterstandscodering. Het BKR heeft zijn kredietregistratie op de voorgeschreven wijze aangemeld bij de 
Registratiekamer, d.w.z. met gebruikmaking van een aanmeldingsformulier (aanmeldingsnummer P 
0000590). Mutaties in de vorm van de gewijzigde privacycode zijn bij de Registratiekamer aangemeld bij 
brief van 23 februari 1994. De privacycode heeft de status van bijlage bij het aanmeldingsformulier. 
667 Zie met name art. 6, de opsomming van ten hoogste te registreren persoonsgegevens alsmede het 
gebruik van aanvullende codes. 
668 Vgl. hetgeen hiervoor is gezegd omtrent de relatie kredietgever-kredietnemer/geregistreerde-BKR als 
driepartijenverhouding. 
669 In 1989 ontving de Registratiekamer 7 verzoeken om tussenkomst; in 1990 en 1991 kwamen per jaar 11 
nieuwe zaken binnen; in 1992 liep dit aantal op tot 13 nieuwe bemiddelingsverzoeken terwijl in 1993 een 
daling optrad tot 4 nieuw ingekomen zaken, een aantal dat in 1994 nog verder terugliep. De bij de 
Registratiekamer binnengekomen klachten en bemiddelingsverzoeken betroffen de rechtmatigheid van het 
BKR als zodanig, de gegevensverstrekking aan het BKR door deelnemers, de registratie van 
achterstandsmeldingen in samenhang met aangehouden bewaartermijnen en het (gebleken) gebruik van 
deze informatie, alsmede de gebruikmaking van de toetsingsbevoegdheid door deelnemers, met name het 
opvragen van kredietinformatie voor andere dan de toegelaten doelen. 
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achterstandscodering, de onevenredigheid van doel en middel in de vorm van 
achterstandsmelding en de maatschappelijke effecten daarvan (schade) alsmede beweerde 
gegevensverstrekking aan niet bevoegde derden. 

De Geschillencommissie blijkt enigszins ambivalent in haar toetsing. Afgezien van aan de 
privacycode en het Algemeen Reglement, blijkt aanvankelijk ook rechtstreeks aan de wet te zijn 
getoetst, met name aan art. 31 WPR (correctierecht), evenals aan nader geformuleerde beginselen 
van behoorlijke privacybescherming670. In een latere fase toonde de commissie echter meer 
terughoudendheid in haar beoordeling. Dit geldt in het bijzonder voor de gestelde 
onevenredigheid tussen de maatschappelijke effecten van de registratie en de duur van de 
opgetreden betalingsachterstand (proportionaliteit en relevantie). Op dit punt verklaart de 
commissie zich in een drietal zaken uitdrukkelijk onbevoegd, omdat toetsing aan de WPR immers 
buiten de competentie van de geschillencommissie valt. In een latere zaak wordt de klager voor 
een dergelijke proportionaliteitstoetsing met eenzelfde argumentatie verwezen naar de 
Registratiekamer671. Hieruit kan worden afgeleid, dat de Geschillencommissie na aanvankelijk 
voor een wat vrijere opstelling te hebben gekozen, hiervan inmiddels is teruggekomen en zich 
sindsdien strikt houdt aan haar in het reglement omschreven competentie, tevens toetsingskader, 
met name strijd met privacycode en Algemeen Reglement. Dit heeft tot consequentie, dat de 
Geschillencommissie slechts in een deel van de mogelijke privacy-geschillen inzake de BKR 
bevoegd is uitspraak te doen en dan nog slechts kan toetsen op basis van een (te) beperkt kader. 
De naleving van de WPR jo. het driepartijen-element op basis van de achterliggende 
kredietovereenkomst kan immers slechts beperkt ter beoordeling komen. Zie echter de deels 
complementaire functie van de hiervoor genoemde geschillencommissies Bankbedrijf en 
Bankzaken. Er is niettemin aanleiding om de competenties van de verschillende 
geschillencommissies te heroverwegen in die zin dat met name de toetsingsbevoegdheid van de 
geschillencommissie-BKR wordt uitgebreid en overigens de verschillende competenties op elkaar 
worden afgestemd. 

                                                      
670 Vgl. Beslissing Geschillencommissie BKR nr. 9101 d.d. 4 december 1991, Uitsprakenblad juni 1992, p. 
29 e.v. Zie met name de overweging op p. 37 (relevantie-toetsing). Zie ook de Beslissing 
Geschillencommissie BKR nr. 9102 d.d. 4 december 1991, Uitsprakenblad juni 1992, p. 40 e.v., met name 
de toetsing aan het privacybeginsel dat géén beslissingen worden genomen indien die uitsluitend berusten 
op een geautomatiseerde behandeling van persoonsgegevens waarmee een profiel van betrokkene wordt 
verkregen. 
671 Zie Beslissing Geschillencommissie BKR nr. 9207 d.d. 22 september 1992, Uitsprakenblad december 
1992, p. 87 e.v., idem nr. 9231 d.d. 2 juni 1993, Uitsprakenblad september 1993, p. 35 e.v. alsmede nr. 9304 
d.d. 2 juni 1993, Uitsprakenblad september 1993, p. 40 e.v. 
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6.5.2 Gedragscode Persoonsregistraties Verzekeringsbedrijf van 
het Verbond van Verzekeraars in Nederland 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. 

Algemeen 
Evenals de banken hebben de verzekeraars, verenigd in het Verbond van Verzekeraars672, reeds 
voorafgaande aan de inwerkingtreding van de WPR en het gereedkomen van de 
uitvoeringsregelingen, een privacy-gedragscode opgesteld673. Deze Gedragscode 
Persoonsregistraties Verzekeringsbedrijf is, met (uitgebreide) toelichting, een Modelreglement 
persoonsregistraties Verzekeringsbedrijf, 14 Model-bijlagen en 2 Model-formulieren, door het 
Verbond van Verzekeraars vastgesteld en per 1 juli 1989 in werking getreden. De status ervan 
was die van (dringende) aanbeveling aan haar leden. De gedragscode had een looptijd van 5 jaar. 
De regeling is bedoeld voor persoonsregistraties in verband met verzekeringsovereenkomsten, 
beleggingen en de communicatie met tussenpersonen. De gedragscode en de daarbij behorende 
toelichting zijn bij brief van 3 juli 1989 ex art. 15 WPR, aan de Registratiekamer ter goedkeuring 
voorgelegd674. Het model-reglement c.a. werd ter kennisneming bijgevoegd.  

Inhoud en oordeel 
De voorgelegde verzekeringscode lijkt qua structuur en inhoud sterk op de eerste gedragscode 
van de banken675. De code bestaat voor een belangrijk deel uit anders geordende, aan de WPR 
ontleende (deel)voorschriften. De regeling is omvangrijk en complex en getoonzet als een min of 
meer zelfstandig produkt van zelfregulering op basis van partij-autonomie (VvV en SWP), met 
name door de uitvoerige interpretatie- en intentieverklaringen in de toelichting676. De dwingende 
rechtskracht van de uit de WPR overgenomen bepalingen is niet als zodanig kenbaar. De wet 
vervult in de gedragscode de rol van aanleiding/stimulans tot zelfregulering, in tegenstelling tot 
die van dwingend regelingskader (wettelijk geconditioneerde zelfregulering). 

                                                      
672 Het Verbond is de centrale, overkoepelende organisatie van het verzekeringsbedrijf. De organisatie telde 
per 1 februari 1994, 300 in Nederland gevestigde verzekeraars als lid. De behartiging van de specifieke 
branchebelangen door het Verbond is gekanaliseerd via sectoraal ingedeelde afdelingen. Vgl. de sector 
Schadeverzekering, de sector Levensverzekering en de sector Zorgverzekering. Daarnaast functioneert 
(o.m.) het Verzekeraars Instituut Preventie. Hieronder valt onder meer de Stichting Centraal Informatie 
Systeem (CIS), belast met informatievoorziening ten behoeve van de bestrijding van 
verzekeringscriminaliteit. De Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen in Nederland (FOV) 
neemt binnen het Verbond een bijzondere positie in. Deze koepelorganisatie van circa 190 onderlinge 
waarborgmaatschappijen, is weliswaar zelfstandig lid van het Verbond, echter met behoud van de eigen 
identiteit. Bron: Jaaroverzicht 1993. Zie omtrent deze branche voorts de uitgave: Verzekerd van cijfers, een 
statistische uitgave van het Verbond van Verzekeraars, Den Haag 1993. 
673 De voorbereiding van de gedragscode verliep ook in deze bedrijfstak parallel aan het proces van 
wetgeving en wel vanuit eenzelfde verwachtingspatroon inzake de bevoegdheid tot privacy-zelfregulering 
als in de bancaire sector. De daartoe ingestelde Verbondscommissie had in haar dialoog met de leden, 
tevens een zendingsfunctie, met name het verwerven van steun voor de implementatie van de WPR in de 
verzekeringsbranche. 
674 De in dit onderdeel genoemde brieven zijn opgenomen in behandelingsdossier nr. 
3256D077/3933D104 van de Registratiekamer. 
675 Dat is niet toevallig. Banken en verzekeraars hebben hun standpunten inzake de WPR in belangrijke 
mate gecoördineerd, rechtstreeks en in RCO-verband. De daadwerkelijke betrokkenheid van de SWP bij de 
opstelling van beide gedragscodes, met name door het (grotendeels) schrijven van de toelichting door de 
SWP, heeft eveneens een harmoniserend effect gehad. 
676 Zie als voorbeeld de volgende passage in de toelichting: “Voor het verstrekken van persoonsgegevens 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek blijft echter de toestemming van de 
geregistreerde vereist”. Vgl. deze passage met art. 11, tweede lid, WPR. 
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Het voorbijgaan aan de wettelijke formulier- en aanmeldingsplicht is in de code voorzien in een 
zelfstandige reglementsplicht, analoog aan die voor de overheidssector (art. 20 WPR). Hierin ligt 
de suggestie besloten, dat deze de wettelijke formulier- en aanmeldingsplicht kan vervangen in die 
zin, dat de goedkeuring van de gedragscode door de Registratiekamer zou kunnen gelden als een 
collectieve, gebundelde aanmelding door de verzekeringssector. De regeling gaat voorts uit van 
een functie-georiënteerd begrip persoonsregistratie, met name toegesneden op een clustering van 
afzonderlijke gegevensverzamelingen naar verzekeringssoort. 

Ook is in deze gedragscode het houderschap verbijzonderd als een discretionaire 
aanwijzingsbevoegdheid. Zo is bepaald, dat voor iedere persoonsregistratie een houder wordt 
aangewezen. Uit de toelichting blijkt dat men hier de aanwijzing van een bepaalde functionaris op 
het oog heeft677. In andere passages lijkt de gedragscode echter uit te gaan van een houder-
rechtspersoon. Daaraan is toegevoegd, dat bij de bepaling van het houderschap kan worden 
uitgegaan van de concernstructuur, teneinde aldus de gewenste “organisatie van de houder” te 
kunnen vergroten en, hiermee corresponderend, de toepassing van het derdenregime in de WPR 
op het intra-concernverkeer uit te sluiten678. Dit zou echter volgens de toelichting alleen zijn 
toegestaan indien de concern-opbouw voor de cliënt kenbaar is (tenaamstelling). Op dit 
uitgangspunt zijn specifieke uitzonderingen gemaakt. Gegevensuitwisseling ten behoeve van 
fraudebestrijding zou in concernverband onbeperkt mogen plaatsvinden. De onderlinge 
uitwisseling van medische gegevens is daarentegen aan banden gelegd, ter voorkoming van 
overloop tussen medische en niet-medische verzekeringen. 

De gedragscode bevat een intentieverklaring om binnen 3 jaar een geschillenregeling te realiseren. 
Tevens is voorzien in een vorm van verplichte interne controle op naleving van de gedragscode 
en de op basis hiervan vastgestelde reglementen door de interne accountants- of controledienst. 
Hieraan is een verplichting tot jaarlijkse rapportage van bevindingen aan de houder gekoppeld. 

Op dezelfde gronden als hiervoor bij de bankencode vermeld, heeft de Registratiekamer de 
verbijzondering in de verzekeringscode van een aantal centrale WPR-begrippen als in strijd met 
de wet geoordeeld679. Deze kritiek betrof met name de invulling van het houderschap en de 
concretisering van het begrip persoonsregistratie680. Bovendien bestond bezwaar tegen de in de 
                                                      
677 Zie ook de volgende passage: “Het staat de verzekeringsinstellingen vrij zelf een houder aan te wijzen bij 
elke persoonsregistratie waarop een privacy-reglement van toepassing is. Daarbij dient echter rekening te 
worden gehouden met de verantwoordelijkheden die aan deze functie vastzitten. In de interne structuur 
van de onderneming moet de positie van de houder zodanig zijn dat deze de in artikel 1.6 genoemde 
zeggenschap en verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk kan uitoefenen. Voor de geregistreerde moet de 
verantwoordelijke functionaris ook als zodanig herkenbaar zijn om te kunnen voldoen aan de intentie van 
de Wp en de gedragscode: de geregistreerde in staat te stellen ook zelf te kunnen werken aan de 
bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. Om zowel deze interne als externe taak naar behoren te 
kunnen vervullen, wordt aanbevolen een functionaris aan te wijzen die een voldoende hoge positie 
bekleedt binnen de maatschappij die vermeld staat op de polis van de verzekerde, of binnen het concern 
waartoe de maatschappij behoort” (toel. pp. 5 en 6). 
678 Vgl. processen van schaalvergroting door fusies en nieuwe samenwerkingsverbanden. Zie hetgeen 
hiervoor is gezegd over de herstructurering binnen de financiële markten, mede als gevolg van het loslaten 
van het structuurbeleid. 
679 In het Jaarverslag van de Registratiekamer 1989-1991 van januari 1994 is op p. 31 vermeld dat de 
behandeling van de gedragscode is opgeschort omdat hierin onvoldoende naar voren zou komen, dat er 
een samenhang bestaat tussen de verzekeringsvorm en de in dat kader benodigde gegevens. Deze 
redengeving is onjuist. De bijlagen bij het model-reglement voorzien immers redelijk adequaat in een 
categoriale vermelding van geregistreerde gegevens. De kritiek van de Registratiekamer had op dit 
onderdeel derhalve geen betrekking. Anders dan in het Jaarverslag gesuggereerd, is evenmin een formele 
beslissing tot opschorting van de behandeling genomen. 
680 Vgl. naast de reeds genoemde herstructurering binnen de financiële markten, nieuwe 
concentratietendenzen als gevolg van gerealiseerde (en voorgenomen) tranches in de stelselwijziging 
gezondheidszorg (fusies tussen ziekenfondsen en particuliere verzekeraars) alsmede het inspelen van 
verzekeraars op het afslanken van het stelsel van sociale zekerheid. Zie voorts het aanbod van 
geïntegreerde diensten ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welzijn in de werksituatie (arbo-
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privacycode opgenomen reglementsplicht. Deze zou naar het oordeel van de Kamer slechts 
verwarring scheppen, terwijl de hiermede door het Verbond beoogde branche-vrijstelling van de 
aanmeldingsplicht door het ontbreken van een vrijstellingsregime in de wet niet mogelijk was. 
Voorts werd kritiek geuit op de kenbaarheid van het rechtskarakter van de verschillende 
bepalingen alsmede op de onvolledigheid van een aantal aan de WPR ontleende voorschriften. 

Tijdens een overleg van Registratiekamer en Verbond op 26 januari 1990 zijn de bezwaren van de 
Kamer uitvoerig toegelicht en nog eens bevestigd in een enkele maanden later aan het Verbond 
toegezonden notitie681. Bij brief van 17 oktober 1990 heeft het Verbond de Kamer bericht slechts 
beperkt bereid te zijn tot de verlangde aanpassingen, immers deze gezien het reeds gevorderde 
proces van zelfregulering in redelijkheid niet meer van het Verbond gevergd zouden kunnen 
worden682. Wel bleek het Verbond bereid tot nadere voorlichting aan haar leden omtrent het 
dwingende karakter van de aanmeldingsplicht en in de code overgenomen WPR-bepalingen. Van 
een wijziging van de opvattingen omtrent een houderschap op concernniveau kon echter geen 
sprake zijn. De WPR zou immers werken met de functionele (dus niet de formeel-juridische) 
organisatie van de houder683. Voorts werd een beroep gedaan op gewekte verwachtingen, met 
name eerdere mededelingen van de zijde van het ministerie van justitie inzake de toelaatbaarheid 
van een branche-specifieke invulling van het concernbegrip684. In het daarop volgende overleg 
bleek geen directe doorbraak in de standpunten mogelijk685. 

Medio 1991 is de voortgang in de goedkeuringsprocedure in een impasse geraakt686. Eerst eind 
1993 heeft opnieuw contact plaatsgevonden. Bij die gelegenheid hebben Kamer en Verbond 
afgesproken, dat een nieuwe start zou worden gemaakt. Met name zou gestreefd worden naar een 

                                                                                                                                                        
diensten) in samenhang met nieuwe verzekeringen tegen de financiële gevolgen van ziekte en 
arbeidsongeschiktheid (vgl. het collectief verzekerde “WAO-gat”). 
681 Deze notitie, basis van het eerdere gesprek met het Verbond, werd eerst aan het VvV toegezonden bij 
brief van 20 juli 1990. De reden van deze vertraagde toezending was een misverstand bij de 
Registratiekamer omtrent een gezamenlijk optrekken van banken en verzekeraars. 
682 Wat de opgenomen reglementsplicht betreft verweerde het Verbond zich voorts als volgt: “Ten tijde 
van het opstellen van de Gedragscode verkeerde het Verbond in de veronderstelling dat ter voldoening aan 
de aanmeldingsplicht kon worden volstaan met indiening van het reglement. Hierin werden wij destijds 
gesteund door uitlatingen die ons van de zijde van het Ministerie van Justitie bereikten. Bij de latere 
afkondiging van het betreffende KB 1989-587 bleek pas dat aanmelding moest worden verricht door 
middel van een volledig in te vullen aanmeldingsformulier; de Gedragscode was toen reeds afgerond en 
aanbevolen.” Bovendien beriep men zich op uitdrukkelijke instemming van de SWP. 
683 Vgl. de Britse Association of British Insurers Code of Practice (ABI Code) van december 1993, 
Encyclopedia of Data Protection, Volume Two, p. 5318 e.v. (March 1994). Het houderschap is hierin 
voorbehouden aan afzonderlijke maatschappijen (“separate legal entities”). Gegevensverstrekking 
daarbuiten, dus ook in concernverband, wordt als derdenverstrekking aangemerkt. Wel wordt wat de 
rechtmatigheid van de informatieverstrekking aan derden betreft gedifferentieerd, al naar gelang het gaat 
om: “other companies in the same group” en overige derden. In het intra-concernverkeer is meer 
geoorloofd dan daarbuiten. 
684 Het volgende citaat, ontleend aan een interne notitie van een van de participanten in het overleg met de 
Registratiekamer is illustratief voor de “cultuurbreuk”, de transformatie van zelfregulering naar wetgeving: 
“Op 26 februari heeft een delegatie van het Verbond waartoe ik behoorde een eerste gesprek gehad met de 
Registratiekamer over de gedragscode van het Verbond. De Registratiekamer ziet het als zijn taak om de 
Wet geheel naar de letter te doen uitvoeren en schijnt weinig rekening te willen houden met het vele werk 
dat er door zelfregulering al is verricht. Ik heb in het gesprek ernstig gewaarschuwd dat men aldus de reeds 
bereikte mentaliteitsbeïnvloeding wel eens volledig zou kunnen frustreren”. Zie: A. Hoogendijk, 
Internationale aspecten van de wettelijke regels van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in: Een 
Salomons oordeel, vriendschappelijke reacties aangeboden aan mr R.A. Salomons, Zwolle 1991. 
685 Naast de gedragscode heeft de Kamer in de aanloopperiode van de meldingsplicht met enkele grote 
verzekeraars afzonderlijke gesprekken gevoerd over uiteenlopende uitvoeringskwesties. 
686 De Registratiekamer heeft naar aanleiding van de brief van het Verbond geen nieuwe initiatieven 
genomen. Het Verbond heeft ook niet gerappelleerd. 
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“gedragscode nieuwe stijl”, minder gericht op de directe uitvoering van de WPR687 als wel op 
nader te selecteren privacy-kwesties in de verzekeringssector688. De gesprekken hieromtrent, met 
name over de onderwerpen die in een dergelijke gedragscode aan de orde zouden moeten komen, 
zullen overeenkomstig de wens van de Kamer, echter eerst van start gaan na afronding van de 
goedkeuringsprocedure met betrekking tot de bankencode. 

Doorwerking van de gedragscode 
Hiervoor bleek reeds, dat het Verbond de gedragscode als aanbeveling aan haar leden heeft 
gehandhaafd, zij het aangevuld met (gedegen) voorlichting over afzonderlijke onderwerpen. De 
aanvullende informatie is verspreid via afleveringen in de serie Informatie-Overzicht Wet 
persoonsregistraties689. <N>Het Verbond gaat ervan uit, dat de leden de gedragscode inderdaad 
in de uitvoeringspraktijk hebben geïmplementeerd. Dit zou onder meer betekenen, dat de 
verzekeraars hun persoonsregistraties via twee methoden hebben gereglementeerd, zowel via de 
inzending van het in de wet voorgeschreven aanmeldingsformulier als ook door middel van de 
opstelling van een specifiek reglement. Slechts voor zover de verzekeraars reglementsplichtig zijn 
is sprake van samenloop. Zie art. 1, sub u en v, Afbakeningsbesluit, dat de 
ziektekostenverzekeraars bij de overheidssector indeelt690. Anders dan de gedragscode suggereert 
zijn vrijwel geen functionarissen als houder aangewezen691. 

                                                      
687 De werkingsduur van de eerste privacy-gedragscode is formeel afgelopen per 1 juli 1994. Binnen het 
Verbond wordt momenteel overwogen om de geldingsduur van deze regeling met eenzelfde termijn te 
verlengen. 
688 Zie ter vergelijking de hiervoor genoemde Britse ABI Code. Deze Code of Practice heeft echter primair 
een voorlichtingsfunctie, is met name bedoeld als branche-specifieke verbijzondering van de acht globaal 
geformuleerde “data principles” in de Data Protection Act 1984 met inbegrip van de opvattingen van de 
Data Registrar in de vorm van eerder gepubliceerde “Registrar’s Guidance Notes”. De betekenis van deze 
code voor de bedrijfstak geldt in het bijzonder de verdiscontering van uitzonderingen in de 
inlichtingenplicht van de verzekeraars aan de (potentieel) verzekerde/geregistreerde alsmede de 
verbijzondering van derdenverstrekkingen, onder meer betreffende de: “sharing of non-competitive 
information between different insurance companies”. 
689 Hierdoor wordt bevestigd, dat ervan werd uitgegaan, dat aanmelding zou kunnen geschieden in de vorm 
van indiening van het op basis van de gedragscode verplichte reglement (nr. 1, pp. 2 en 5). Zie voorts het 
kritisch getoonzette commentaar in het onderdeel “Aanmelding bij de Registratiekamer” in nr. 3, pp. 3 en 
4. In het bijgevoegde, op basis van het model-reglement reeds ingevulde (model-)aanmeldingsformulier zijn 
(bewust) enkele vragen opengelaten omdat deze niet in de opsomming van art. 20 WPR zouden zijn 
inbegrepen. Zie echter ook afl. 4 met een onderstreping van de in de gedragscode opgenomen voorziening 
om geregistreerden in geval van een conflict actief te informeren over art. 34 WPR. 
690 Ook op dit punt heeft een “vertaalslag” plaatsgevonden. Zie Informatie-Overzicht nr. 4, p.3 alsmede de 
als bijlage opgenomen brief van het Kontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars 
(KLOZ). Wet jo. Afbakeningsbesluit differentiëren in regime en aanmeldingsformaliteiten tussen 
persoonsregistraties betreffende ziektekostenverzekeringen en die betreffende de uitvoering van de AWBZ 
en de WTZ. In het eerste geval geldt het regime voor de particuliere sector, gegevensvoorziening 
betreffende de AWBZ en de WTZ valt daarentegen onder het overheidsregime. Het Verbond adviseert 
haar leden tot een toevoeging aan hun op basis van het Verbondsmodel opgestelde reglement. Wat de 
aanmelding bij de Registratiekamer betreft luidt de suggestie als volgt: “voor wat betreft de aanmelding van 
de registraties bij de Registratiekamer geldt dat alle drie soorten van registraties d.m.v. één formulier, het 
formulier ”Beperkte Aanmelding Persoonsregistraties”, kunnen worden aangemeld.” 
691 De oogst op basis van het geautomatiseerde aanmeldingensysteem van de Registratiekamer bleef 
beperkt tot vier aanmeldingen op naam van de Hoofddirectie van Centraal Beheer Holding NV, alsmede 
één aanmelding respectievelijk op naam van de Voorzitter van de Hoofddirectie van FBTO en Avéro 
(Persoonsregistratie Medische Verzekeringsbranches). Zie echter ook de aanwijzing in het reglement van 
de directeur van de Stichting CIS als houder van het Centraal Informatie Systeem. Overigens moet hier een 
zeker voorbehoud worden gemaakt. Gebleken is, dat het houderschap in het geautomatiseerde 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer niet steeds correspondeert met de “papieren” opgave door 
middel van het bij deze instantie ingezonden aanmeldingsformulier. 
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Een analyse van het geautomatiseerde aanmeldingenbestand van de Registratiekamer bevestigt 
een overwegende aanmelding op (sub-)holdingniveau van als regel op verzekeringssoort 
geclusterde gegevensverzamelingen door de grote(re) verzekeraars692. Inzending bij de 
Registratiekamer van één enkele aanmelding, bijvoorbeeld van een persoonsregistratie 
verzekeringsbedrijf, komt echter ook voor. De ruim 200 in dit bestand geregistreerde onderlinge 
waarborgmaatschappijen hebben als regel slechts één persoonsregistratie aangemeld: de 
Cliëntenadministratie of de Verzekerdenadministratie693. 

De in de gedragscode beoogde geschillencommissie is niet ingesteld. Inbreuk op de gedragscode 
kan echter worden aangevochten via de bestaande klacht- en geschillenregelingen: de 
Ombudsman Levensverzekering, de Ombudsman Spaarkasbedrijf, de Ombudsman 
Schadeverzekering en de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (intern 
verenigingstuchtrecht)694. Privacy-geschillen zouden volgens het Verbond echter niet of 
nauwelijks voorkomen. 

Kansen voor zelfregulering 
De verzekeringssector is een bedrijfstak waarin zelfregulering bij uitstek een normatieve functie 
kan hebben. De bedrijfsvoering kent immers op verschillende niveaus belangrijke privacy-
aspecten695. Als zodanig zijn de volgende clusters van relevante vraagstukken te onderscheiden. 

Allereerst de privacykwesties in verband met het acceptatiebeleid. In deze context is te denken 
aan het fenomeen “zwarte lijsten”696 alsmede aan gegevensverzameling door de verzekeraar in de 
precontractuele fase, corresponderend met de informatieplicht van de (potentieel) verzekerde 
(art. 251 K)697. Nieuwe ontwikkelingen in samenhang met een aan de verzekeraars toegedachte 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, of zelfs wel publieke taak, scherpen dit spanningsveld 

                                                      
692 Deze conclusie steunt op een globale vergelijking van de geregistreerde houdersopgave aan de Kamer 
met de ledenlijst van het Verbond. 
693 Bij dit onderzoek bleek het volgende. Op basis van de sectorindeling van de Registratiekamer zouden 
per 1 januari 1994, 1.219 persoonsregistraties door tot het Verzekeringswezen te rekenen houders zijn 
aangemeld. Bij nadere beschouwing blijkt het overgrote deel van deze aanmeldingen echter tot de sector 
Assurantiebemiddeling gerekend te moeten worden, immers aanmeldingen van tussenpersonen te 
betreffen. Dat de assurantie-tussenpersonen actief aangemeld hebben, blijkt voorts uit de cijfers. Naast de 
in de grote groep in de sector Verzekeringswezen opgenomen aanmeldingen uit deze categorie, telt de 
sector Assurantiebemiddeling per genoemde datum ook nog eens een 3.962 geregistreerde aanmeldingen. 
Naar mijn inschatting kunnen derhalve slechts zo’n 325 à 350 aanmeldingen aan verzekeraars worden 
toegerekend. Hiervan zijn er zoals eerder opgemerkt, ruim 200 afkomstig van onderlinge 
waarborgmaatschappijen. Afgemeten aan het gegeven dat in Nederland in totaal ongeveer 610 particuliere 
verzekeraars werkzaam zijn, waarvan 520 schadeverzekeraars en 90 levensverzekeraars, is duidelijk, dat 
afgezien van de effecten van clustering, specialisaties in de zakelijke markt en vertegenwoordiging van 
buitenlandse verzekeraars door tussenpersonen, een aanzienlijke onderrapportage waarschijnlijk is. Bron: 
de brochure Kijk op het Verzekeringsbedrijf van het Verbond voor Verzekeraars, Den Haag 1992, p. 9. 
694 Zie met betrekking tot het aantal afgedane zaken, alsmede de uitspraken daarin, het Jaaroverzicht van 
het Verbond. 
695 Zie G. Overkleeft-Verburg, Regulering van grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens, 
preadvies voor de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, studiedag Verzekering en Europa op 29 april 
1994. 
696 Zie de volgende in het verzekeringsbedrijf operationele centrale gegevensbestanden: Systeem 
Vertrouwelijke Mededelingen en de Malusregistratie van het Verbond alsmede het Centraal Informatie 
Systeem (CIS) van de Stichting CIS. Vgl. de volgende in de genoemde ABI Code opgenomen centrale 
bestanden: het “Motor Insurance Anti Fraud and Theft Register (MIAFTR)”, de “Registry of Impaired 
Lives” (gegevens omtrent wegens gezondheidsrisico’s volledig of op gebruikelijke voorwaarden geweigerde 
ziektekostenverzekeringen) en de “Register of Permanent Health Insurance (PHI) Claims”. 
697 Zie hieromtrent: R.A. Salomons en J.H. Wansink, Verzwijging bij verzekeringsovereenkomsten, Zwolle 
1985 en R.Ph. Elzas, Verzwijging bij verzekering in de reeds genoemde Salomons-bundel, Zwolle 1991. Zie 
ook J.H. Wansink, Acceptatie en naselectie bij verzekering, Vrijheid in gebondenheid, Zwolle 1990. 
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nader aan698. Zie ook vraagstukken van risicoselectie, met name afweer van zelfselectie. Op dit 
terrein is reeds sprake van zelfregulering door de verzekeraars op basis van het moratorium 
betreffende erfelijkheidsonderzoek van maart 1990 en de Gedragscode inzake het testbeleid op 
HIV-antistoffen van najaar 1992. In het moratorium hebben de verzekeraars de 
mededelingsplicht van aspirant-verzekerde omtrent de uit erfelijkheidsonderzoek gebleken 
mogelijkheid van een op latere leeftijd optredende erfelijke ziekte, voorwaardelijk opgeschort699. 
De Gedragscode HIV-testbeleid heeft betrekking op de – voorwaardelijke – toelaatbaarheid van 
de zgn. bloedvraag in de Gezondheidsverklaring bij een aanvraagformulier voor een levens- en 
arbeidsongeschiktheidverzekering700.  

De ruimte voor vrije zelfregulering in de verzekeringssector houdt direct verband met de wens 
het acceptatiebeleid van verzekeraars via wetgeving de reguleren. Zie het initiatief wetsvoorstel op 
de medische keuringen (Kohnstamm/Van Boxtel)701. Dit wetsontwerp heeft betrekking op 
degenen die een medische keuring ondergaan in verband met een arbeidsovereenkomst, een 
burgerrechtelijke pensioen- of levensverzekering of een verzekering wegens 
arbeidsongeschiktheid702. In algemene zin mogen volgens dit wetsontwerp geen vragen worden 
gesteld en geen medisch onderzoek verricht die een onevenredige inbreuk op de persoonlijke 
levenssfeer van de keurling betekenen. In een aantal gevallen is een medische keuring uitgesloten 
of ingrijpend beperkt. In algemene zin mag geen onderzoek plaatsvinden waarvan het te 
verwachten belang voor de keuringvrager niet opweegt tegen de risico’s voor de keurling, 
evenmin als onderzoek dat anderszins voor de keurling een onevenredig zware belasting met zich 
meebrengt (art. 3). Wat het aangaan of wijzigen van een verzekering betreft mogen geen vragen 
worden gesteld over onderzoek bij de aspirant-verzekerde en diens bloedverwanten, gericht op 
de erfelijke aanleg voor ziekte en de resultaten van dergelijk onderzoek, indien de te sluiten 
verzekering de vragengrens niet overschrijdt (art. 5)703. Van representatieve organisaties van 
verzekeraars, consumenten en patiënten wordt gevraagd om nadere afspraken te maken in het 

                                                      
698 Vgl. de problemen van ex-gedetineerden om particuliere verzekeringen af te sluiten. Niet alleen 
betrokkene wordt door een contractsweigering getroffen, ook derden kunnen hierdoor benadeeld worden, 
zoals gezinsleden en eventuele slachtoffers die bij niet-verzekering geen schade kunnen verhalen. Zie Stcrt. 
1994, 75. 
699 Deze opschorting van de meldingsplicht geldt voor levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
onder een bepaalde financiële limiet. Aanvankelijk gold dit moratorium voor een proefperiode van vijf jaar. 
Inmiddels is de werking ervan voor onbepaalde tijd verlengd. Zie Stcrt. 1994, 246. Vgl. ook het advies 
“Genetische screening” van de Gezondheidsraad, publ.nr. 1994/22, en de toespraak van de minister van 
VWS op 14 januari 1995, Stcrt. 1995, 12. 
700 De gedragscode introduceert een financiële drempel, waaronder de zgn. bloedvraag niet mag worden 
gesteld. Daarnaast regelt de gedragscode de tekst van deze vraag, de voorwaarden waaronder een nader 
onderzoek c.q. een test op HIV-antistoffen plaatsvindt, een klachtenprocedure en de jaarlijkse 
informatieverschaffing door de verzekeraars aan de ministers van WVC, Justitie en SZW. Zowel regering 
als Tweede Kamer hebben zich aan deze gedragscode gecommitteerd. Zie hieromtrent de 
Voortgangsnotitie Aidsbeleid van 28 januari 1992, kamerstuk 19218, nr. 48, p. 31 e.v., de brief van de 
minister van Justitie onder nr. 49 en wat de gedragscode van de verzekeraars betreft, met name de brieven 
van de minister van Justitie onder de nrs. 51 en 54. Zie m.b.t. de toetsing van deze gedragscode aan het 
EG-Mededingingsbeleid, de brief van de minister van Financiën van 28 maart 1995, TK 1994-1995, 23259, 
nr. 11. 
701  Zie het voorstel van wet van het lid Kohnstamm houdende regels tot versterking van de 
rechtspositie van hen die een medische keuring ondergaan, TK 1992-1993, 23259, nrs. 1-3 en de brief van 
het lid van Boxtel, nr. 8. 
702  Vgl. ook de partiële samenloop/overlapping van de voorgestelde regeling met de WGBO, de 
WPR en andere wetten met een informatie-/klachtregime in de medische sector. 
703  Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en voor levensverzekeringen met periodieke 
uitkeringen bedraagt de vragengrens het verzekeringsbedrag, dekkende 70 % van het inkomen. Voor 
levensverzekeringen met een eenmalige uitkering bedraagt de vragengrens drie honderd duizend gulden. 
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verlengde van deze bepalingen (art. 7)704. Komt deze vorm van wettelijk geconditioneerde 
zelfregulering niet of onvoldoende van de grond, dan kunnen bij AMvB nadere regels worden 
gesteld (art. 13). In deze context krijgt de zelfregulering een heel ander karakter, wordt hierdoor 
immers geïnstrumentaliseerd als uitvoeringsregeling van deze wet. Zie hieromtrent ook 
hoofdstuk 8. Het kabinet is geen voorstander van wetgeving op dit moment. Naar uit de brief 
van de minister van VWS van 21 december 1994 aan de Tweede Kamer blijkt, wil de regering 
eerst de uitkomsten van de zelfregulering door werkgevers en verzekeraars afwachten alvorens 
tot wetgeving te besluiten705. In het bijzonder gaat het dan om de effecten van het moratorium 
van de verzekeraars inzake erfelijkheidsonderzoek en de Gedragscode HIV-testbeleid. Een motie 
van die strekking van het kamerlid-Dankers kreeg echter onvoldoende steun706. Uit het voorlopig 
verslag van 1 mei 1995 blijkt evenwel, dat de meningen over de voorgestelde regeling nog zeer 
verdeeld zijn707. 

Een tweede cluster privacykwesties heeft betrekking op de uitvoering van de 
verzekeringsovereenkomst, met name verband houdend met het tot gelding brengen van 
aanspraken inzake gerealiseerde risico’s. De noodzaak van bewijs en verificatie impliceert de 
overdracht en vastlegging van dikwijls (zeer) gevoelige persoonsgegevens. Dit spreekt voor zich 
bij de uitvoering van een ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Echter ook bij 
andere verzekeringsvarianten kan gevoelige informatie in het geding zijn. Zie de inschakeling van 
expertise- en recherchebureaus bij gerezen twijfel omtrent de opgegeven schade-oorzaak alsmede 
bij een vermoeden van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking bij het aangaan van de 
verzekering (moraliteit). Zie ook vigerende signaleringssystemen ten behoeve van acceptatie-
beslissingen708, alsmede de databank van het CIS709 in relatie tot de bestrijding van 

                                                      
704  Met het oog op de medische aanstellingskeuring wordt een dergelijke vorm van zelfregulering 
tevens gevraagd van representatieve organisaties van werkgevers en werknemers. 
705  Zie TK 1994-1995, 23259, nr. 12, p. 4 en Stcrt. 1994, 247. Zie ook de opstelling van een protocol 
aanstellingskeuringen door de KNMG, Stcrt. 1995, 21. Zie voor de samenhang met de nieuwe wetgeving 
omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de toespraak van de staatssecretaris van SZW tijdens het 
KNMG-Congres op 27 januari 1995, Stcrt. 1995, 21. 
706  Het dictum van deze motie luidde als volgt: “spreekt als haar mening uit dat het wenselijk is de 
verdere behandeling van het onderhavige wetsvoorstel op te schorten teneinde het proces van 
zelfregulering de kans te geven tot een goede praktijk te komen”. Zie TK 1994-1995, 23259, nr. 10 en 
Handelingen TK van 7 en 8 februari 1995, 44 en 45 (hoofdlijnendebat), i.h.b. p. 45-2938 en voor de 
verwerping van deze motie p. 47-3006. 
707  TK 1994-1995, 23259, nr. 12. Zie vooral de kritische reacties van VVD en CDA. Gaat het bij de 
VVD vooral om de implicaties van deze regeling voor het karakter van het verzekeringsbedrijf, bij het 
CDA staat de voorkeur voor zelfregulering centraal. In deze visie komt de wetgever pas aan bod indien 
gebleken is dat niet via vrije zelfregulering aan de regelingsbehoefte kan worden voldaan. 
708 Deze centrale signaleringssystemen, bedoeld om het acceptatie- en claimbeleid van de individuele 
verzekeraars betreffende aansprakelijkheid, brand en motorrijtuigen te ondersteunen, zijn het door het 
Verbond van Verzekeraars gehouden Systeem Vertrouwelijke Mededelingen (VM) en de Malusregistratie. 
In het Systeem VM is onder meer de van de leden-deelnemers ontvangen informatie geregistreerd 
betreffende geweigerde risico’s op grond van feitelijk geconstateerde onwaarachtige opgave, de opzegging 
van de verzekering in verband met feitelijk geconstateerde verzwijging of schadeverloop alsmede 
ontzegging van rijbevoegdheid. In de Malusregistratie zijn gegevens omtrent persoon en voertuig 
opgenomen. Zie voor een beschrijving van de werking van deze onderling gerelateerde 
persoonsregistraties, het Privacy-Reglement van 1 februari 1994. 
709 De Stichting CIS is houder van een Centraal Informatie Systeem (CIS) met schademeldingen inzake 
motorrijtuigverzekeringen, reisverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en 
verzekeringen van pleziervaartuigen. Het doel ervan is het verminderen van verzekeringscriminaliteit, zowel 
criminaliteit tegen de verzekeraar (fraude) als criminaliteit waarvan de gevolgen op de verzekeraar worden 
afgewenteld. De gegevens worden aangeleverd door de CIS-deelnemers. De informatie kan worden 
opgevraagd door CIS-deelnemers en – desgevraagd en in het kader van de CIS-doelstelling – tot opsporing 
bevoegde politiële en justitiële autoriteiten. Zie voorts het Privacy-Reglement CIS van 1 november 1992. 



 

G.Overkleeft-Verburg 182 www.overkleeft-verburg.nl 

verzekeringsfraude710. Zie in dit verband ook de uitgangspunten inzake het nieuwe beleid ten 
aanzien van verstrekking en gebruik van gegevens over gestolen en verduisterde voertuigen uit 
het kentekenregister ten behoeve van het opsporen en terugvinden ervan door (a) de 
verzekeraars, (b) de eigenaar van het betreffende voertuig en (c) de door de ministers van Verkeer 
en Waterstaat en Justitie aangewezen particuliere organisaties711. De gegevensverstrekking aan 
verzekeraars en particuliere organisaties verloopt via het VAR, het Vermiste Auto Register van 
het Verbond van Verzekeraars. 

Een derde groep privacykwesties is een afgeleide van de hiervoor genoemde en heeft betrekking 
op de vrijheid van inrichting van de informatievoorziening en het gebruik van de in het kader van 
de contractsuitvoering gegenereerde persoonsgegevens voor secundaire doeleinden. Mag een 
verzekeraar een volledig cliënt-geïntegreerd informatiesysteem voeren of vergt adequate 
privacybescherming de introductie of handhaving van zogenaamde Chinese Walls tussen de met 
de verschillende vezekeringssoorten samenhangende gegevensverzamelingen? Of concreter: 
kunnen in het kader van een ziektekostenverzekering verkregen persoonlijke gegevens worden 
aangewend bij de beoordeling van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering? Andere 
structurele vragen van gegevensgebruik hebben betrekking op de toelaatbaarheid van 
persoonsprofilering voor marketingdoeleinden (segmenteren) alsmede op een secundair gebruik 
van declaratie-gegevens ten behoeve van gerichte gedragsbeïnvloeding, bijvoorbeeld in verband 
met de gewenste ombuiging in genees- en hulpmiddelenconsumptie. Zie ook de aan de 
ziektekostenverzekeraars toegedachte rol in het terugdringen van de kosten van 
gezondheidszorg712 alsmede de met de eerder beoogde stelselherziening gezondheidszorg 
samenhangende concentratietendens van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars. 

Vergelijk in dit verband ook het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig 
Adviseurs bij Verzekeringsmaatschappijen (GAV) tot het opstellen van een beroepscode voor 
keuringsartsen bij particuliere verzekeraars. De code heeft betrekking op het medisch oordeel en 
advies van de geneeskundig adviseur in het kader van beslissingen omtrent acceptatie, uitkeringen 
en beleidsvorming in bredere zin. Gegevensverzameling, -gebruik, derdenverstrekking en 
archivering zijn hierin centrale thema’s713. Deze beroepscode zal naar de GAV verwacht een 

                                                      
710 Vgl. de problemen met betrekking tot de verstrekking van politiële informatie aan verzekeraars/CIS, als 
gevolg van het gesloten verstrekkingenregime van Wpolr/Bpolr. Zie ook het Jaaroverzicht 1993 van het 
Verbond. Zie voorts de uitgave Verzekering en criminaliteit, Inleidingen gehouden ter gelegenheid van de 
viering van het 100-jarig bestaan van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, Arnhem 1989.  
711  Zie de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer van 14 maart 1995, 
TK 1994-1995, 23900 XII, nr. 26. Zie ook het Kentekenreglement, Stb. 1994, 760, het Privacyreglement 
kentekenregister 1994, Stcrt. 1994, 252 en de Aanwijzing belanghebbenden verstrekking gegevens diefstal 
auto’s van 22 december 1994, Stcrt. 1994, 252. 
712 Zie met name het Verzekeraarsmemorandum, een convenant gesloten tussen de minister van kabinet en 
de besturen van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (NVZ) en het Kontaktorgaan Landelijke 
Organisaties van Ziektekostenverzekeraars (KLOZ) van 17 november 1992. Zie in het bijzonder 
Deeldocument 4, betreffende de informatievoorziening. Zie de brief van de minister van WVC van 17 
november 1992, TK 1992-1993, 22393, nrs. 43. Zie omtrent de onder het vorige kabinet aan de 
verzekeraars toegedachte rol nog de brief van de Staatssecretaris van WVC van 8 juni 1993, TK 1992-1993, 
nr. 54 (Invoeringsmaatregelen tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering). 
713 Deze op de richtlijnen van de KNMG en de nieuwe WGBO gebaseerde beroepscode is een illustratie 
van de regelingsproblematiek inzake buiten de directe behandelingssector gehouden medische gegevens, 
met name betreffende de (conflicterende) zeggenschap en verantwoordelijkheid van de arts in 
dienstverband. De beroepscode neemt in het verlengde van de opvattingen van de KNMG, de tuchtrechter 
en de WGBO, de individuele verantwoordelijkheid van de keuringsarts tot uitgangspunt. Voor verzekeraars 
gaat het hier echter om bedrijfsinformatie, onderdeel van het complex van bedrijfsmatige 
gegevensverwerking, waarvoor men ingevolge de WPR als houder is aan te merken. Dezelfde problematiek 
doet zich voor met betrekking tot de positie van de medisch adviseur bij ziekenfondsen. Vgl. ook het 
initiatief wetsvoorstel op de Medische keuringen, TK 1993-1994, nr. 6 betreffende de onafhankelijkheid 
van de keurend arts, de bewaring van gegevens en de informatieverstrekking aan de keuringvrager (art. 8). 
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onderdeel gaan vormen van het Groene Boekje van de KNMG en aldus mede tuchtrechtelijk 
gesanctioneerd worden714. 

In relatie tot de hier genoemde onderwerpen kan zelfregulering in normatieve zin – met 
gebruikmaking van het instrument van de privacy-gedragscode – in de verzekerings-sector meer 
nog dan thans al het geval is, een belangrijke functie vervullen. In de thans uitgewerkte 
privacycode komen deze, maatschappelijk relevante onderwerpen echter niet of nauwelijks aan 
bod, te zeer als deze is geconcentreerd op een “vertaling” sec van de WPR voor de 
uitvoeringspraktijk. 

6.5.3 Gedragscode NOTU inzake Wet Persoonsregistraties van de 
Nederlandse Organisatie van Tijdschrift-Uitgevers (NOTU) 
voorbereid met de Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. 

Algemeen 
De NOTU-gedragscode WPR is op 7 juni 1990 vastgesteld door de Algemene ledenvergadering 
van de NOTU. Deze vereniging van uitgevers van publieks- en vaktijdschriften c.a. telt om en 
nabij 200 leden. De code heeft verenigingsrechtelijk de status van dringend advies. De regeling 
heeft betrekking op door NOTU-leden gehouden persoonsregistraties, noodzakelijk voor een 
verantwoorde uitoefening van de distributieve, administratieve, redactionele en commerciële 
functie van de tijdschriftuitgeverij (art. 2). De code biedt een basisregeling, nader uit te werken 
per bedrijf en per registratie715. 

Bij de behandeling van de gedragscodes van DMSA en Postorderbond is de verwevenheid van 
deze sectoren met de tijdschriftuitgeverij c.a. reeds genoemd. Naast de produktie en verspreiding 
van tijdschriften heeft in deze branche een diversificatie in annexe produkten en diensten 
plaatsgevonden. Deze is gebaseerd op het abonnementenbestand als informatiebron 
(interessegebonden doelgroepselectie) en de periodiek als communicatiemedium. Te noemen zijn: 
het – nog steeds groeiende – aanbod van boeken, geselecteerde produkten, informatie-services716, 
reizen, verzekeringen en andere vormen van financiële dienstverlening (reducties). Een aantal 
uitgevers organiseert voorts op de lezersdoelgroep toegesneden evenementen, cursussen en 
seminars. Daarnaast worden nieuwe (afgeleide) produkten ontwikkeld, zoals informatiebestanden 
op diskette en CD-ROM717. Niet alleen vormt dit type nevenactiviteiten een zelfstandige 
inkomstenbron, maar uitgevers van publiekstijdschriften cultiveren hiermee ook gericht het 
“clubgevoel” van hun abonnees uit een oogpunt van abonnementenbehoud718. Zie voorts de 

                                                      
714 In oktober 1994 was de beroepscode goedgekeurd door het hoofdbestuur van de KNMG, echter nog 
niet door de Algemene Ledenvergadering van deze organisatie. Deze werd door de GAV echter op korte 
termijn verwacht. De beroepscode had echter nog niet de beoogde instemming van het Verbond van 
Verzekeraars verkregen. 
715 Vgl. art. 4 BGV, het standaardregime voor abonnementenbestanden in het Besluit genormeerde 
vrijstelling. Zie voorts art. 14 BGV (Persoonsregistraties gehouden door een ander), een regeling die naar 
uit de toelichting blijkt onder meer uitdrukkelijk bestemd is voor de distributie van boeken en tijdschriften 
en de daarmee samenhangende incasso en administratie. 
716 Vgl. de exploitatie van een elektronisch archief met verschenen publikaties, het tegen vergoeding 
beschikbaar stellen van overdrukken en uitwerkingen (werktekeningen e.d.), bemiddeling bij de toezending 
van voorlichting en aanbiedingen door derden en de adviesfunctie in bredere zin (informatietelefoon, 
vragenrubrieken e.d.). 
717 Vgl. de uitgave van adres- en jurisprudentiebestanden op CD-ROM. Zie ook de verspreiding van 
catalogi op diskette door de Amerikaanse tijdschriften- en boekenuitgever McGraw-Hill. 
718 Vgl. wat de vaktijdschriften betreft de veel voorkomende situatie dat een vereniging tevens een blad 
uitgeeft (of doet uitgeven). In dat geval is sprake van een verwevenheid van lidmaatschap en abonnement. 
Zie ook andere arrangementen waarbij het tijdschrift aansluiting heeft met een georganiseerd lezerspubliek. 
Vgl. het al dan niet tegen vergoeding (kunnen) verzorgen van een vaste rubriek door een vereniging (blad 
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verhuur/verkoop van adresbestanden als substantiële inkomstenbron, in aanvulling op de 
inkomsten uit de advertentiemarkt719. De uitgever is daarmede tevens postorderaar geworden, 
evenals exploitant van medium en achterliggende gegevensbestanden ten behoeve van (direct) 
marketing-toepassingen door derden. 

De informatievoorziening staat derhalve in de tijdschriftenuitgeverij centraal. Wat het primaire 
bedrijfsproces betreft gaat het dan naast de administratieve en distributieve functie ervan, met 
name om positionering in de markt en bewaking/bijstelling van de redactionele formule, in 
wisselwerking met (zich wijzigende) wensen en behoeften van het lezerspubliek (trends). Inzicht 
in het “lezersprofiel”, zoals kennis van het opleidings- en welstandsniveau en persoonlijke 
interesses, is voorts noodzakelijk met het oog op de verkoop van advertentieruimte 
(doelgroepselectie). Daarnaast is deze sector een belangrijke gebruiker van direct marketing-
toepassingen, vooral ten behoeve van de werving van nieuwe abonnees. De daartoe benodigde 
informatiebestanden worden weer van derden betrokken, òf van bedrijfsmatige 
informatieleveranciers òf als “nevenprodukt” van (verwante) organisaties. De tijdschriftuitgeverij 
is in de DM-informatiemarkt derhalve zowel groot in gegevensaanbod als in gegevensvraag720. 

Inhoud 
De NOTU-gedragscode valt uiteen in een 14 artikelen tellende regeling en een uitgebreide 
toelichting en is toegesneden op de structuur van het informatieproces in het uitgeverij-bedrijf in 
brede zin, derhalve met inbegrip van de commerciële functie ervan. In deze context zijn de 
categorieën geregistreerden nader omschreven, evenals de op te nemen gegevens en de bronnen 
waaraan deze worden ontleend. Voor zover deze informatie wordt verkregen uit openbare 
bronnen721, is voorzien in een voorafgaande privacy-check. Deze expliciete toetsing, in aanvulling 
op de doelbinding in art. 5, eerste lid, WPR, geldt ook voor verkrijgingen uit andere bron. Op 
deze wijze wordt een bewust registratie-patroon bevorderd. De code kent voorts een 
verwijderingsrecht op verzoek van de geregistreerde, in het qua adresinformatie van het 
abonnementenbestand afgeleide commerciële mailingbestand. Een abonnee heeft het dus zelf in 
de hand om al dan niet op naam gestelde commerciële aanbiedingen, van de uitgever zelf of van 
derden, te ontvangen722. Deze voorziening gaat derhalve verder dan het overigens van toepassing 
zijnde blokkeringsrecht van de geregistreerde in art. 14, tweede lid WPR. Deze bepaling gaat niet 

                                                                                                                                                        
als huisorgaan) en/of een reductie op het abonnementstarief voor specifieke groepen abonnees/leden 
bepaalde beroepsvereniging(en). 
719 Vgl. de eventuele verwevenheid hiervan met de redactionele formule van publiekstijdschriften, 
bijvoorbeeld door het gericht werven van adverteerders bij in het blad behandelde thema’s, het (mede) 
doen afhangen van de redactionele onderwerpskeuze van de inbreng van adverteerders en soms de 
bewuste doorwerking van commerciële elementen in de artikelen/commentaren zelf, bijvoorbeeld door het 
noemen van produktnamen e.d. Zie ook de samenhang met nieuwe vormen van televisie reclame in 
samenhang met het streven naar de optimale “marketing-mix” van adverteerders. 
720 Vgl. de reeds eerder gesignaleerde verwevenheid van het financieel-economisch belang van de 
tijdschriftuitgeverij en bedrijfsleven als geheel en andere, meer principieel getinte belangen, met name als 
institutionele garantie voor de effectuering van de vrijheid van meningsuiting (persvrijheid) en het recht 
van vereniging en vergadering. 
721 Het gaat hier vooral om adresinformatie ontleend aan door verenigingen uitgegeven almanakken, 
adresboeken, gepubliceerde leden(mutatie)lijsten e.d. Vgl. publikaties van beroepsverenigingen, 
verenigingen van afgestudeerden e.d. Zie ook de informatieverkrijging uit openbare registers, bijv. uit het 
handelsregister. Door de Registratiekamer is steeds het standpunt ingenomen, dat het feit van gepubliceerd 
zijn (publiek domein) als zodanig geen vrijbrief biedt tot opneming in een persoonsregistratie. Vgl. de 
Staatscourant als bron van soms zeer gevoelige (justitiële) gegevens. 
722 De NOTU participeert derhalve niet als zodanig in het DMSA-Antwoordnummer 666. Blijkens de 
toelichting dienen NOTU-leden hun abonnees echter wel op het bestaan van deze voorziening te 
attenderen. Vgl. echter de dubbellidmaatschappen in de sector. Het NOTU-lid kan derhalve als DMSA-lid 
gebonden zijn aan de DMIN-gedragscode en daaruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot 
deze faciliteit. 
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verder dan de gegevensverstrekking aan derden. Tevens geeft de code aandacht aan aspecten van 
intern beheer en beveiliging. De opneming van een klachtvoorziening bij een speciale hiertoe 
door de NOTU ingestelde klachtencommissie, in aansluiting op klachtbehandeling door de 
uitgever, vormt het sluitstuk van deze regeling. 

Relatie met andere gedragscodes 
De verwevenheid van sectoren is hiervoor reeds aan de orde gekomen. In deze sector bestaan 
veel dubbellidmaatschappen en daaruit resulterende persoonlijke verbanden met DMSA en 
Postorderbond. Bovendien zijn er nauwe relaties met de marktonderzoeksbureaus. Het stapel-en 
eventuele frictie-effect van meerdere van toepassing zijnde gedragscodes doet zich dan ook 
uitdrukkelijk voor. 

Bijzondere aspecten 
Afgezien van de hiervoor genoemde verbijzonderingen van en aanvullingen op het WPR-regime, 
houdt de meerwaarde van de NOTU-gedragscode vooral verband met de voorlichtingsfunctie 
ervan. Deze geldt zowel de leden-tijdschriftenuitgevers met het oog op hun WPR-verplichtingen, 
als abonnees c.a. met betrekking tot de transparantie van de bedrijfsvoering. 

De Registratiekamer heeft de NOTU tijdens een afrondend overleg in juni 1991 meegedeeld, 
bereid te zijn tot de afgifte van een goedkeuringsverklaring op de voorliggende – in de 
Staatscourant gepubliceerde en bijgestelde – tekst, zij het vanwege de beperkte normatieve 
meerwaarde ervan slechts voor de duur van drie jaar723. Hieraan werd de afspraak gekoppeld, dat 
deze periode gebruikt zou worden om de privacy-sectorregeling zodanig verdergaand te 
concretiseren, dat deze op termijn uit normatief oogpunt een meer substantiële betekenis zou 
kunnen krijgen. De NOTU-code was daarmee in de visie van de Kamer een “opstapcode”, als 
eerste fase in een proces van verdergaande normontwikkeling. Een dergelijke fasering bleek 
tevens gewenst, omdat bepaalde ontwikkelingen in het uitgeverijbedrijf nog onvoldoende zijn 
uitgekristalliseerd om in regels te worden vastgelegd. 

Deze toezegging van goedkeuring is kort nadien ingetrokken als gevolg van een beleidswijziging 
van de Registratiekamer, neerkomend op het beëindigen van de mogelijkheid van gefaseerde 
normontwikkeling via opeenvolgende, voor korte duur goed te keuren gedragscodes. De verdere 
behandeling van de NOTU-gedragscode is vervolgens door de Registratiekamer opgeschort, in 
eerste instantie tot de afronding van de gedragscodes van DMIN en Postorderbond. In mei 1994 
is de goedkeuringsprocedure op initiatief van de NOTU hervat. 

Blijkens haar brief van 19 september 1994 aan de NOTU724, opteert de Registratiekamer met 
name voor een verdergaande uitwerking van de voorlichtings- en procedure-functie van de 
gedragscode. Hierin zijn de volgende suggesties opgenomen: “goede vormgeving aan de 
transparantie voor geregistreerden, goede procedures voor informed consent, goede voorbeeld-
invullingen voor plichten die de wet de houder oplegt. Dat geldt ook voor de vormgeving van 
voorlichting naar abonnees/klanten over de vindplaats van de gedragscode en 
aanmeldingsformulieren en over het gebruik van Antwoordnummer 666”. 

Het hierin genoemde element van informed consent verdient nadere aandacht, immers betreft de 
doorwerking van een standaardvoorziening in het BGV in het goedkeuringsbeleid van de 
Kamer725. 

                                                      
723 Vgl. de beperking van de goedkeuringsduur van de gedragscodes van DMSA en Postorderbond, mede 
gebaseerd op het uitgangspunt van de Kamer om gezien de ontwikkelingen in deze branches via het 
instrument van de gedragscode “de vinger aan de pols te houden”. 
724 Kenmerk 90.D.035.02. 
725 Ook overigens werkt het BGV door in het goedkeuringsbeleid van de Kamer, met name bij het bepalen 
van de toegevoegde waarde van de gedragscode. Voorziet het BGV in een uitgewerkt standaardregime, dan 
is een verdergaande concretisering bij gedragscode niet of slechts beperkt mogelijk, terwijl de noodzaak van 
een eigen sectorregeling hierdoor ook is komen te vervallen, immers geen meerwaarde zou bieden. 
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Het vijfde lid van art. 4 BGV, het standaard-/vrijstellingsregime voor 
abonnementenadministraties voorziet in een conditionerende aanvulling van art. 14 WPR, de 
bevoegdheid van de registratiehouder om – onder voorwaarde van een voorafgaande 
privacytoetsing en het respecteren van individuele blokkeringen – adresbestanden aan derden te 
verstrekken. De genoemde bepaling in het BGV verbindt hieraan een actieve informatieplicht 
van de houder. Als vrijstellingsvoorwaarde geldt, dat de geregistreerden hieromtrent voorafgaand 
moeten worden geïnformeerd en in de gelegenheid worden gesteld om gedurende een redelijke 
tijd op grond van art. 14, tweede lid, bezwaar te maken726. Deze bepaling geeft problemen in die 
zin, dat uit de tekst en de toelichting van het BGV niet met zekerheid valt op te maken of deze 
voorwaarde eventuele toekomstige verstrekkingen betreft en dus in beginsel eenmalig is, dan wel 
dat de voorafgaande informatieplicht op elke afzonderlijke verstrekking van toepassing is. 
Aanduiding van deze bepaling met de term informed consent wijst op een interpretatie van de 
Registratiekamer in laatstgenoemde zin, hetgeen de facto een belangrijke inperking van de 
verstrekkingsbevoegdheid van de registratiehouder ex art. 14 WPR zou impliceren727. Van deze 
bepaling is immers steeds aangenomen, dat de blokkeringsmogelijkheid algemeen kan gelden en 
niet beperkt is tot bezwaren tegen een specifieke verstrekking728. Dat de geregistreerden actief op 
de hoogte worden gebracht van hun blokkeringsbevoegdheid is positief te waarderen en ligt als 
zodanig ook in de lijn van art. 14 WPR. Wanneer deze verplichting de afzonderlijke 
verstrekkingen geldt, vindt echter een materiële verschuiving in bevoegdheden plaats. 

Vaststaat, dat de actieve informatieplicht in het BGV, hoe ook geïnterpreteerd, een aanvulling is 
van de wettelijke voorwaarden waaronder derdenverstrekking ingevolge art. 14 WPR is 
toegestaan729. Dat hier op de keper beschouwd een uitvoeringsregeling de wettelijke bevoegdheid 
van de registratiehouder nader beperkt is aanvaardbaar, omdat er een alternatief is in de vorm van 
zelfregulering via aanmelding van de betreffende persoonsregistratie. Het wordt echter 
problematisch indien de Registratiekamer een dergelijke BGV-voorwaarde als min of meer 
dwingend aan de branche oplegt via haar goedkeuringsbevoegdheid730. Dit temeer omdat deze 
voorwaarde ook risico’s in zich bergt. De introductie van het vereiste van passieve toestemming, 

                                                      
726 Art. 4, vijfde lid, BGV luidt als volgt: Uit de registratie worden ingevolge artikel 14, eerste lid, van de 
wet, geen persoonsgegevens aan derden verstrekt dan nadat het voornemen daartoe aan de betrokken 
geregistreerden of hun wettelijke vertegenwoordigers is bekend gemaakt en zij gedurende een redelijke 
termijn in de gelegenheid zijn geweest een verzoek te doen als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de 
wet.” Eenzelfde bepaling is opgenomen in de artt. 2, vijfde lid, 3, vijfde lid, 9, zesde lid, 10, vijfde lid en 11, 
zevende lid. Een aantal regimes bevatten uitsluitingen van op art. 14 gebaseerde derdenverstrekkingen. 
727 Vgl. de hiervoor beschreven commerciële exploitatie van adresbestanden als zelfstandige 
inkomstenbron. Het moge duidelijk zijn, dat het vereiste van informed consent met betrekking tot de 
afzonderlijke gegevensverstrekkingen onwerkbaar is bij een commerciële exploitatie van het 
adressenbestand. Wel dringt de vraag zich op, of gezien de feitelijke ontwikkeling in de 
tijdschriftenuitgeverij hier art. 14 nog van toepassing is. Gezien het bedrijfsmatige karakter van deze 
gegevensverstrekkingen ligt een (analoge) toepassing van art. 13 WPR voor dit deel van de bedrijfsvoering 
meer voor de hand. 
728 Dat deze bepaling in de uitvoeringspraktijk niet in deze restrictieve zin wordt opgevat, kan mede 
worden aangenomen op basis van het toenemend gebruik om bij abonnering, tevens expliciet te vragen 
naar eventuele bezwaren tegen de verstrekking van adresgegevens aan derden. Is dit het geval, dan vindt 
een volledige blokkering voor eventuele toekomstige verstrekkingen plaats (categoriale werking 
blokkering). 
729 Hier moet in zoverre worden genuanceerd, dat het actief informeren en in de gelegenheid stellen om 
bezwaar te maken, in bepaalde gevallen eventuele privacy-bezwaren kan compenseren. Dan gaat het echter 
om maatwerk, toegesneden op in het geding zijnde specifieke factoren, waaronder de aard en de mate van 
gevoeligheid van de adresinformatie (inherent selectiekenmerk). 
730 Vgl. de grote diversiteit tussen tijdschriftenuitgevers onderling en voorts tussen de verschillende 
tijdschriften en hun doelgroepen. Om die reden zijn de mogelijkheid tot sectorspecifiek maatwerk beperkt. 
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variant van het individuele zelfbeschikkingsrecht, kan er immers naar tenderen, de actieve 
afwegingsverplichting van de registratiehouder ex art. 14, eerste lid, WPR weg te drukken731. 

Hoewel het streven bestaat om te komen tot een spoedige afronding van de in 1990 begonnen 
goedkeuringsprocedure, is in 1994 materieel een nieuwe onderhandelingsfase begonnen. Om die 
reden is niet in te schatten op welke termijn de behandeling van de NOTU-gedragscode door de 
Registratiekamer zal zijn afgerond. 

6.5.4 ABU gedragscode persoonsregistraties van de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen/ABU 
voorbereid met werknemersorganisaties. 

Algemeen 
Bij brief van 3 maart 1992 heeft de ABU de Registratiekamer ex art. 15 WPR om goedkeuring 
van haar gedragscode persoonsregistraties verzocht732. In 1992 en 1993 heeft hieromtrent een 
gedachtenwisseling tussen Kamer en ABU plaatsgevonden. De behandeling is beide keren nader 
opgeschort in verband met externe factoren en daarmee samenhangende afspraken omtrent 
herziening van de code door de ABU. Met name ging het hierbij om registratie- en 
informatieverplichtingen inzake de etniciteit van werkzoekende en geplaatste ingeschrevenen. 
Voorts was de verhouding van de WPR-gedragscode tot de informatiebepalingen in de ABU-
Gedragsregels ter voorkoming van discriminatie een punt van aandacht. 

Inhoud 
De beoogde regeling betreft de registraties ten behoeve van de bedrijfsmatige beschikbaarstelling 
van tijdelijke arbeidskrachten c.a. (uitzendkrachten733 en (potentiële) opdrachtgevers). De 
voorgelegde gedragscode volgde in een 13-tal artikelen min of meer het onderwerpschema in art. 
20 WPR. In een toelichting is (nog) niet voorzien. 

Ingevolge art. 90 van de Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402) moet een uitzendbureau een 
vergunning hebben van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie (CBA)734. In aanvulling hierop bepaalt 
art. 94 van deze wet, dat het CBA regels stelt ten aanzien van de te voeren administratie alsmede 
de jaarlijks in verband met het toezicht op naleving van de wet aan het CBA te verstrekken 
gegevens. De uitzendbureaus zijn ingevolge art. 93, tweede lid, uitdrukkelijk tot gelijke 
behandeling verplicht735. In het verlengde hiervan verlangde het CBA in het kader van haar 
doelgroepenbeleid, met name van het op 14 november 1990 binnen de Stichting van de Arbeid 
gesloten Minderhedenakkoord, van de uitzendbureaus een volledige registratie op etniciteit van 
ingeschreven en uitgeleende (terbeschikkinggestelde) werkzoekenden736. In haar advies 

                                                      
731 Het verschil tussen actieve en passieve toestemming is op de keper beschouwd de vraag aan wie de 
gevolgen (het risico) van non respons wordt toegerekend. Bij expliciet vereiste toestemming is dat de 
registratiehouder, een niet-reageren wordt immers als weigering opgevat. Bij passieve toestemming ligt dat 
echter omgekeerd. 
732 Dossiernummer 92.E.63. 
733 Vgl. de overeenkomst met de personeels- en salarisadministratie c.a., geregeld in de artt. 5 t/m 8 BGV. 
734  Zie de Regeling aanvraag vergunning voor ter beschikking stellen van arbeidskrachten 1994 met 
aanvraagformulier, Stcrt. 1994, 185. Vgl. het voornemen tot afschaffen van deze vergunningsplicht. Sociale 
Nota 1995, TK 1994-1995, nr. 3 pp. 29 en 30. 
735 Deze bepaling luidt als volgt: “De vergunninghouder is verplicht aan allen, die behoren tot de 
categorieën van arbeidskrachten voor wier terbeschikkingsstelling vergunning is verleend, zijn diensten 
gelijkelijk te verlenen.” Deze bepaling geeft wettelijke doorwerking aan art. 1 Grondwet. Vgl. voorts de 
Algemene wet gelijke behandeling (Stb. 1994, 230). 
736 Vgl. de aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie opgelegde output-taakstellingen betreffende de 
evenredige bemiddeling van tot specifieke doelgroepen behorende personen. Vgl. ook vrouwen en partieel 
gehandicapten. Zie het Landelijk Meerjaren Beleidsplan 1992-1996, TK 1991-1992, 21477, nr. 18. Zie 
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Registratie etniciteit in arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorziening van 25 februari 1992737 heeft 
de Kamer uit een oogpunt van rechtmatigheid echter ernstige kritiek geuit op de aan het 
Minderhedenakkoord ten behoeve van de informatie voor beleidsdoeleinden gekoppelde 
identificatie- en classificatiesystematiek. Om die reden zou door de Kamer niet kunnen worden 
ingestemd met een hiervan afgeleid informatieregime in de ABU-gedragscode738. Gezien de op 
dat moment bestaande onzekerheid is in het op de indiening volgende overleg van Kamer en 
ABU afgesproken, de behandeling van de gedragscode op te schorten tot de wetgever nader zou 
hebben beslist739. In maart 1993 heeft een “voortgangsgesprek” plaatsgevonden, waarin nadere 
afspraken zijn gemaakt. 

Een tweede punt van aandacht vormde de positionering van de WPR-gedragscode binnen het 
geheel van binnen de ABU geldende gedragsregels, met name in relatie tot de Gedragsregels ter 
voorkoming van discriminatie van 26 maart 1987. Deze anti-discriminatiecode is opgesteld in 
overleg met het Landelijk Buro Racismebestrijding (LBR), vastgesteld als een de leden bindende 
(uitvoerings-)regeling op grond van art. 3 Gedragsregels voor uitzendbureaus en meegedeeld aan 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CBA)740. De artt. 3 t/m 5 van deze anti-
racismecode handelen over de informationele aspecten van het uitzendwerk, met name 
vastlegging en in- en extern gebruik van gegevens omtrent ras en/of huidskleur. Het onderdeel 
betreffende de informatievoorziening is het hart van de anti discriminatiecode. Omdat dit 
onderdeel betreffende vastlegging van en omgang met gevoelige gegevens niet in een WPR-
gedragscode kan worden gemist, mede met het oog op de vereiste meerwaarde van deze regeling, 
is in het overleg op 19 maart 1993 afgesproken, dat de ABU de WPR-gedragscode zou aanpassen 
en uitbreiden in die zin, dat hierin het onderdeel betreffende de informatievoorziening in de anti 
racismecode zou worden geïntegreerd. De beoogde herziening van de gedragscode heeft echter 
vertraging opgelopen, omdat de ABU hierin tevens de genoemde Wet bevordering evenredige 
arbeidsdeelname allochtonen741, de Wet op de identificatieplicht742 en de nieuwe wetgeving 
inzake de indienstneming van vreemdelingen743 wil verwerken. Het wachten is derhalve op de 
ABU744. 

                                                                                                                                                        
voorts de taakstellingen in de Hoofdlijnennotitie met betrekking tot het arbeidsvoorzieningsbeleid voor de 
jaren 1994-1998 (SZW, EZ en O&W), TK 1992-1993, 21477, nr. 23, p. 11 en 12. 
737 Kenmerk 92.A.03. 
738 Vgl. de inwerkingtreding van het Besluit gevoelige gegevens (Stb. 1993, 158) per 1 mei 1993. 
739 Zie de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (WBAA) van 11 mei 1994, Stb. 1994, 
423. 
740 Zie de klacht- en sanctievoorziening in de artt. 19 en 20 van de Gedragsregels voor uitzendbureaus. 
Iedere belanghebbende kan bij het ABU-Scheidsgerecht wegens handelen in strijd met één of meer 
gedragsregels van dit statuut, met inbegrip van de anti-discriminatiecode, een klacht indienen tegen een 
uitzendbureau. Het Scheidsgerecht kan de volgende sancties opleggen: waarschuwing, berisping, opleggen 
van een boete tot f. 50.000,-, ontzetting uit het lidmaatschap en veroordeling tot vergoeding van schaden, 
renten en interesten aan een benadeelde partij. Niet-ABU-leden kunnen zich vrijwillig onderwerpen aan de 
rechtsmacht van het Scheidsgerecht. Is dit niet het geval, dan zal het Scheidsgerecht de klacht niettemin 
behandelen, uitspraak doen en de klager terzake adviseren. 
741 Zie ook het Besluit ter uitvoering van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen van 
27 juni 1994, Stb. 1994, 481. 
742 Stb. 1993, 660. Vgl. de uitvoeringsregelingen: de regeling Aanwijzing document voor vaststelling 
identiteit van personen, Stcrt. 1994, 59 en de Richtlijn Wet op de identificatieplicht, vastgesteld in de 
vergadering van procureurs-generaal van 13 april 1994, Stcrt. 1994, 80. 
743 Zie de Wet arbeid vreemdelingen ter vervanging van de Wet arbeid buitenlandse werknemers, Stb. 1994, 
959. 
744 Het lijkt erop, dat deze gedragscode bij de Registratiekamer in het “vergeetboek” is geraakt. In het 
Jaarverslag 1992-1993 van 25 augustus 1994 wordt de ABU-gedragscode niet bij de eind 1993 nog in 
behandeling zijnde regelingen genoemd (p. 18). Van de zijde van de ABU vernam ik dat de vertraging 
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Relatie met andere gedragscodes 
Uit een oogpunt van zelfregulering kent de ABU zowel algemene als bijzondere gedragsregels. 
Het ABU-Statuut voorziet in art. 3 in een rangorde-bepaling betreffende de verhouding tussen 
beide. De bijzondere gedragsregels – waaronder de toekomstige WPR-gedragscode – gelden als 
voortvloeiend uit het statuut745, delen derhalve in de effectieve sanctionering ervan via de 
klachtvoorziening op het ABU-Scheidsgerecht. 

Hiervoor is de samenloop van de beoogde WPR-gedragscode als vorm van wettelijk 
gestructureerde privacy-regulering en de anti-discriminatiecode als zelfregulering op autonome 
grondslag, echter evenzo ter concretisering van een wettelijke verplichting746, reeds gesignaleerd. 
Zie het hiervoor genoemde art. 93, tweede lid, Arbeidsvoorzieningswet, dat uitzendbureaus 
expliciet dwingt tot gelijke behandeling van werkzoekenden747. Uit dien hoofde heeft de ABU te 
maken met drie gesprekspartners: de Registratiekamer als goedkeurende instantie en 
toezichthouder inzake de WPR/BGG enerzijds en het CBA als 
vergunningverlener/toezichtsinstantie en het LBR op grondslag van het anti-discriminatie-
convenant748 anderzijds. Te verwachten valt, dat een dergelijke samenloop van WPR-regeling en 
anti-discriminatievoorziening meer gaat voorkomen. In die gevallen is uit een oogpunt van 
gelding en rechtszekerheid, een zorgvuldige afstemming van de verschillende regelingen ten 
opzichte van elkaar en bereidheid tot coördinatie van de verschillende overheidsinstanties 
geboden. De ABU-gedragscode is de eerste waarbij zich dit afstemmingsprobleem voordoet. 
Gezien de stimulering van anti-discriminatiecodes in het minderhedenbeleid van de rijksoverheid 
kan worden aangenomen, dat deze samenloop zich in de toekomst op grotere schaal zal 
voordoen. 

6.5.5 FENIT Privacycode 
herziene versie, in verband met het aflopen van de goedkeuringsverklaring van de 
Registratiekamer met betrekking tot de COSSO Gedragscode Persoonsregistraties per 17 januari 
1994. 

Algemeen 
Hiervoor is de eerdere COSSO-gedragscode nader geanalyseerd en beschreven. Opgemerkt is, 
dat de beperkte geldigheidstermijn van de goedkeuringsverklaring samenhing met het 
“opstapkarakter” van deze gedragscode. Bij de uitreiking van de goedkeuringsverklaring is om die 
reden van de zijde van de Registratiekamer reeds meegedeeld, dat deze na verloop van de 3-
jaarstermijn niet met betrekking tot eenzelfde regeling vernieuwd zou worden, immers deze naar 

                                                                                                                                                        
verband hield met het langer dan verwacht uitblijven van de uitvoeringsregelingen van genoemde wetten. 
Het voornemen om in ABU-verband een privacy-gedragscode tot stand te brengen was echter ongewijzigd. 
745 Vgl. de gedragsregels betreffende de wijze van bedrijfsuitoefening, het voorkomen van maatschappelijk 
ongewenste uitzending, de wijze van optreden tegen opdrachtgevers en gedrag tegenover uitzendkrachten. 
Het doel van deze vorm van strikte zelfregulering is het voorkomen aan het aanzien van de branche 
alsmede van deloyale concurrentie en misleidende publiciteit. Naast algemene bevat het Statuut ook 
bijzondere verplichtingen voor de leden. 
746 De vergelijking van deze vormen van zelfregulering, beide de concretisering van een algemeen 
geformuleerde wettelijke norm naar tijd, plaats en omstandigheden, draagt bij aan een beter begrip van de 
juridische functie van de WPR-gedragscode. 
747 Vgl. art. 97, eerste lid, dat niet-naleving sanctioneert met de mogelijkheid van intrekking van de 
vergunning of wijziging van de daaraan verbonden voorwaarden. 
748 Vgl. het evaluatie-onderzoek in 1991 naar de werking van de anti-racismecode en het naar aanleiding 
daarvan tussen ABU en LBR gesloten convenant betreffende de aanpassing en uitbreiding van de 
toelichting op de gedragscode, het ontwikkelen van een speciaal cursusboek alsmede het betrekken van de 
arbeidsbureaus bij de meldingsprocedure van discriminatoire wensen van opdrachtgevers. Voorts is 
overeengekomen dan ABU en LBR in 1995 zullen evalueren of het convenant voldoet. Zie met betrekking 
tot dit convenant: Stcrt. 1993, 22. 
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het oordeel van de Kamer – afgezien van de beveiligingschecklist – onvoldoende normatieve 
meerwaarde kende. Deze beleidsbeslissing hield mede verband met de door de Kamer aan de 
automatiseringsbranche toegedichte speerpuntfunctie bij het in de informatie-praktijk effectueren 
van de WPR. In de sinds het voorjaar van 1993 tussen COSSO en Registratiekamer gevoerde 
gesprekken in het kader van een vooroverleg-procedure, zijn concrete suggesties gedaan van 
onderwerpen met een privacy-dimensie, die zich bij uitstek lenen om in een gedragscode vanuit 
deze invalshoek nader te worden genormeerd. Deze hadden betrekking op de concretisering van 
de bewerkersfunctie, de detachering van personeel, produktontwikkeling, opleiding en 
beveiliging. Aanvankelijk zou de nieuwe gedragscode in COSSO-verband worden vastgesteld. 
Inmiddels heeft de ledenraad van FENIT op 1 december 1994 een Privacycode voor haar leden 
vastgesteld. Deze gedragscode is bij brief van 9 december 1994 ter goedkeuring aan de 
Registratiekamer voorgelegd. 

Inhoud 
De Privacycode bestaat uit drie onderdelen: (a) verplichtingen van de bewerker, (b) 
aandachtspunten voor alle activiteiten van de bij FENIT aangesloten ondernemingen en (c) de 
verkrijgbaarheid van de beveiligingschecklist. Voorts is een toelichting bij de WPR toegevoegd in 
de vorm van een modelreglement, vrijwel geheel bestaande uit een herordening en 
herformulering van bepalingen in de wet. Deze regeling kent partieel een dubbele binding. Voor 
de COSSO-leden is deze gedragscode verbindend als uitvloeisel van art. 2.22 van de slechts voor 
deze categorie binnen FENIT geldende ethische algemene Gedragscode. De Privacycode is 
voorts verbindend voor alle bij FENIT aangesloten ondernemingen door een besluit van de 
Ledenraad van 1 december 1994. 

Het belangrijkste normatieve element in deze nieuwe regeling is de uitdrukkelijke incorporatie 
hierin van de beveiligingschecklist. Dat is een directe verbetering in vergelijking met de eerdere 
COSSO-code. De verplichtingen van de bewerker betreffen de verplichting zich aan de opdracht 
te houden, zowel wat de te verrichten handelingen betreft als met betrekking tot 
derdenverstrekkingen, en de verplichting tot beveiliging overeenkomstig de 
beveiligingschecklist749. Als aandachtspunt is opgenomen, dat de bewerker werkt aan een 
privacybewuste attitude van zijn personeel. Geheimhouding is te verzekeren via schriftelijke 
geheimhoudingsverklaringen van personeelsleden en contracten met onderaannemers, terwijl in 
geval van specifieke projecten een aparte verklaring als onderdeel van het contract wordt 
gesuggereerd. De aandachtspunten voor alle activiteiten van bij FENIT aangesloten 
ondernemingen betreffen: (a) de zorgvuldigheid van omgang met vertrouwelijke informatie, (b) 
de verplichting om overeenkomstig de geldende beveiligingseisen en (nadere) met de 
opdrachtgever overeengekomen eisen te handelen, (c) het (periodiek herhaald) informeren van 
medewerkers met betrekking tot de vertrouwelijkheids- en exclusiviteitseisen met betrekking tot 
persoonsregistraties en (d) de opneming van geheimhoudingsclausules in arbeidscontracten. In de 
code is voorts de aanbeveling aan het management opgenomen, om bij hun medewerkers de 
kennis te bevorderen betreffende de toepassing van de WPR in haar produkten en diensten. 
Tevens is in de code vastgelegd, dat FENIT de bij haar aangesloten ondernemingen zal 
ondersteunen door een actieve profilering op het gebied van de privacybescherming, door middel 
van voorlichting, te organiseren themabijeenkomsten en een helpdesk. 

In haar brief van 16 juni 1995 aan FENIT heeft de Registratiekamer haar bezwaren tegen deze 
gedragscode geformuleerd750. De Kamer is van oordeel, dat de voorgelegde gedragscode uit een 
oogpunt van meerwaarde van de regeling (nog) onvoldoende is. Om voor een 
goedkeuringsverklaring ex art. 15 WPR in aanmerking te komen is aan veel voorwaarden -zowel 
materiële als formele - nog niet voldaan. Dit geldt onder meer voor de ontvankelijkheidseis van 
genoegzaam overleg. Bovendien betwijfelt de Kamer of de gedragscode wel voldoende draagvlak 
                                                      
749 Zie ter vergelijking de Code of Practice for Computer Bureaux, ter uitvoering van de Data Protection 
Act 1984 van de British Computer Society, opgenomen in de Encyclopedia of Data Protection, Volume 
Two, p. 5232 e.v. 
750  Brief van 16 juni 1995, kenmerk 93/G/002. 
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binnen FENIT heeft. Met name hikt de Kamer aan tegen het verschil in doorwerking tussen 
COSSO-leden en leden van Vifka-I. Voorts wordt gesuggereerd om de specifieke diensten en 
produkten tot uitgangspunt van de regeling te nemen, de thans opgenomen bepalingen in die zin 
te splitsen en deze nader aan te vullen en aan te scherpen. Voorts zijn een aantal concrete 
suggesties voor verbeteringen/aanvullingen opgenomen, met name betreffende: geheimhouding, 
beveiliging, privacy-technologie, bewustmaking, bewerkerscontracten en ondersteuning van de 
leden-ondernemingen door FENIT. 

6.5.6 Goed Gedrag, Gedragscode Gezondheidsonderzoek van de 
Federatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen (FMWV) 
voorbereid met de medisch-wetenschappelijke verenigingen, sleutelfiguren uit organisaties van 
belanghebbenden en de Nationale Raad voor de Volksgezondheid 

Algemeen 
Aan de in februari 1995 vastgestelde gedragscode gezondheidsonderzoek is sinds 1985 gewerkt. 
Met de inwerkingtreding van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, met name 
van art. 7:458 BW, heeft de realisering van deze code een belangrijke impuls gekregen, 
toegesneden op het vinden van een evenwicht tussen de vereisten van privacybescherming 
enerzijds en van medisch-wetenschappelijk onderzoek anderzijds. Hierbij staat de vraag centraal 
in welke gevallen toestemming van de patiënt is vereist voor verstrekking van persoonsgegevens 
door de hulpverlener ten behoeve van wetenschap en statistiek. Art. 7:458 BW bepaalt, dat deze 
toestemmingseis niet geldt indien (cumulatief): (a) het vragen hiervan in redelijkheid niet mogelijk 
is op gronden gelegen in de persoon wiens gegevens het betreft, (b) het onderzoek een algemeen 
belang dient, (c) het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, 
(d) de patiënt tegen een dergelijke verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt en (e) 
met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de 
persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad (lid 1, sub a, en lid 2). 
De toestemmingseis geldt evenmin indien het vragen ervan, gelet op de aard en het doel van het 
onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener er zorg voor heeft 
gedragen, dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele 
natuurlijke personen redelijkerwijs wordt voorkomen en overigens is voldaan aan de onder b t/m 
d genoemde eisen (eerste lid, sub b en lid 2). Met deze bepalingen is het verstrekkingsregime in 
het medisch beroepsgeheim partieel gecodificeerd. Zie in dat verband ook art. 1 WPR met 
betrekking tot de vraag wat als persoonsgegevens heeft te gelden en voorts art. 11, tweede lid, 
WPR inzake de gegevensverstrekking aan derden voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek. 
Zie ook de behandeling van het herleidbaarheidscriterium in verband met onderzoeksbestanden 
in hoofdstuk 15. 

De gedragscode gezondheidsonderzoek heeft in dit verband de volgende functies: (a) de nadere 
invulling van het herleidbaarheidscriterium in de definitie van het begrip persoonsgegeven in art. 
1 WPR, tevens bepalend voor de werkingssfeer van de WPR en de toestemmingsregeling in art. 
7:458 BW, onder meer in de vorm van (compenserende) procedurele regels die een feitelijke 
herleiding van geanonimiseerde informatie redelijkerwijs verhinderen, (b) het voorzien in 
waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer door het onderzoek niet onevenredig wordt 
geschaad751 en (c) de regeling van het omgaan met de resultaten van wetenschappelijk onderzoek 
via de incorporatie van de Gedragscode Biomedisch onderzoek en de media (art. 2.8 code). De 
gedragscode voorziet in het bijzonder in een verdergaande professionalisering van het medisch-
wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder door de vaststelling van regels van beroepsethiek. 

De gedragscode is opgesteld door een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek 
(RGO) in nauwe samenwerking met wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende medische 
(en niet-medische) disciplines, artsenorganisaties en sleutelfiguren uit patiëntenorganisaties. De 

                                                      
751  Zie de aanpassing van art. 1653m in de Vierde nota van wijziging op het wetsontwerp 
geneeskundige behandelingsovereenkomst van 10 februari 1994, TK 1993-1994, 21561, nr. 20. 
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code kent derhalve een zeer breed draagvlak. Deze gedragscode is voorts op hoofdlijnen 
onderschreven door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid752. De Federatie van medisch-
wetenschappelijke verenigingen (FMWV) fungeert als vaststellende organisatie. De werkingssfeer 
van de gedragscode is echter ruimer dan het regelingsbereik van deze organisatie. Deze is tevens 
ruimer dan de reikwijdte van de WPR en art. 7:458 BW, immers gerelateerd aan het medisch 
beroepsgeheim (vgl. de regeling van het onderzoek op basis van niet herleidbare 
persoonsgegevens). 

De gedragscode is bij brief van 7 april 1995 aan de Registratiekamer ter goedkeuring voorgelegd. 
Over het concept van deze regeling had reeds eerder overleg plaatsgevonden753. Bij brief van 24 
april 1995 heeft de Kamer de FMWV bericht het goedkeuringsverzoek ontvankelijk te achten ex 
art. 15, tweede lid, WPR754. Op 27 april 1995 is het bericht van behandeling in de Staatscourant 
geplaatst (1995, 82) onder mededeling van de mogelijkheid tot het inbrengen van schriftelijke 
bezwaren en opmerkingen.  

Inhoud 
De werkingssfeer van de gedragscode (sector) wordt bepaald door de omschrijving van de 
begrippen gezondheidsonderzoek en onderzoeker in art. 1. Onder gezondheidsonderzoek wordt 
verstaan: medisch-wetenschappelijk onderzoek, zoals patiëntgebonden onderzoek, 
epidemiologisch of gezondheidszorgonderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van reeds 
beschikbare of voor dat doel te verzamelen gegevens. De onderzoeker is de persoon die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van het onderzoek, niet zijnde de hulpverlener. 

Naast de formulering van een aantal algemene regels in art. 2, voorziet de gedragscode in een 
viertal onderzoeksregimes, respectievelijk toegesneden op het gebruik van: (a) anonieme 
gegevens, (b) persoonsgebonden gegevens, (c) gecodeerde gegevens en (d) identificerende 
gegevens. 

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet tot individuele personen kunnen worden herleid. Deze 
vallen derhalve niet onder de WPR en de toestemmingsregeling in art. 7:458 BW. Gecodeerde 
gegevens zijn gegevens die slechts door tussenkomst van de verstrekker (berichtgever) tot 
individuele personen kunnen worden herleid.  

De gedragscode gaat ervan uit, dat deze tussencategorie in de regel geen persoonsgegevens in de 
zin van de WPR omvat, door de compenserende werking van de gedragscode als 
procedureregeling tegen feitelijke identificering van de informatie. Identificerende gegevens zijn 
voorts gegevens die noch anoniem zijn noch gecodeerd. Het begrip persoonsgebonden gegevens 
is een verzamelbegrip, bestaande uit gecodeerde dan wel identificerende gegevens. 

De gedragscode voorziet in een rangorde in het gebruik van gegevens, uitgaande van de voorkeur 
voor het gebruik van anonieme gegevens. Is dat niet mogelijk, dan zal zoveel mogelijk gebruik 
worden gemaakt van gecodeerde gegevens. Het gebruik van identificerende gegevens komt eerst 
aan de orde, wanneer de aard en het doel van het onderzoek en de juiste uitvoering daarvan het 
gebruik hiervan impliceren. 

Art. 3 bepaalt dat het gebruik van anonieme gegevens voor het gezondheidsonderzoek met 
inachtneming van de algemene bepalingen in art. 2 vrij is. In tegenstelling daarmee is het gebruik 
van persoonsgebonden gegevens op grond van art. 4 slechts toegestaan met toestemming van de 
patiënt of diens vertegenwoordiger (informed consent) met betrekking tot gegevensverstrekking 

                                                      
752  Zie het standpunt van de NRV in de brief aan de FMWV van 20 april 1995, Stcrt. 1995, 72. 
753  Een eerste overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden, aansluitend op de goedkeuring van de 
VOI-gedragscode. Zie voorts de kritische reactie van de Kamer op een eerder concept van de RGO van 21 
oktober 1993, dossiernummer 93.D.23, samenhangend met de strikte uitleg van het 
herleidbaarheidscriterium in verband met geanonimiseerde onderzoeksbestanden. Zie hieromtrent 
hoofdstuk 15. 
754  Brief van 24 april 1995 aan de FMWV, dossiernr. 93G003. 
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door de hulpverlener. De onderzoeker moet zich ervan vergewissen, dat deze toestemming is 
gevraagd en verkregen. Wat de vorm van de toestemming betreft wordt aangesloten bij de 
regeling in de WGBO. Schriftelijke toestemming is niet vereist; in de regeling zal mondelinge 
toestemming voldoende zijn. Zie de scherpere eis van schriftelijke toestemming in art. 12 WPR. 

Art. 5 inzake het gebruik van gecodeerde gegevens, geeft uitvoering aan het hiervoor 
weergegeven art. 7:458 lid 1 onder b en lid 2 BW. Hiermee wordt afgeweken van de in art. 4 van 
de gedragscode opgenomen toestemmingseis in geval van gebruik van persoonsgebonden 
gegevens. Afgezien van de (algemene) verplichting van de opstelling van een onderzoeksprotocol, 
voorziet de gedragscode in een schriftelijke overeenkomst tussen de onderzoeker en de 
hulpverlener met betrekking tot: (a) de wijze van de-identificatie en codering door de 
hulpverlener, (b) het bewaren van de sleutel door de hulpverlener, (c) het zich onthouden door 
de onderzoeker van gegevensbewerking met het oog op herleiding van de informatie tot 
persoonsgegevens, (d) de vaststelling dat de onderzoeker, anders dan voorzien in de gedragscode, 
geen nadere identificerende gegevens krijgt, (e) de verbindende werking van de gedragscode voor 
alle betrokkenen bij het onderzoek en (f) de bevoegdheid van de onderzoeker om na afloop van 
het onderzoek anonieme gegevens aan derden beschikbaar te stellen en diens bevoegdheid om 
met toestemming van de hulpverlener, gecodeerde gegevens te verstrekken aan aan de 
gedragscode gebonden derden-onderzoekers. De onderzoeker kan ook gecodeerde gegevens 
betrekken van een intermediaire organisatie, mits deze de gedragscode hanteert en afdoende 
maatregelen heeft genomen om de privacy te waarborgen van de personen wier gegevens die 
organisatie houdt. De verstrekking op verzoek van aanvullende gegevens door de berichtgever 
aan de onderzoeker is toegestaan, mits op zodanige wijze dat de onderzoeker deze gegevens 
redelijkerwijze niet tot individuele personen kan herleiden en herkenning redelijkerwijs is 
uitgesloten. 

Het verstrekkings- en gebruiksregime met betrekking tot identificerende gegevens 
(persoonsgegevens in de zin van de WPR) is geregeld in art. 6. Een onderzoeker die dergelijke 
gegevens wil gebruiken stelt naast het onderzoeksprotocol tevens een privacyreglement op. 
Hierin moet onder meer de geheimhoudingsplicht van degenen die bevoegd zijn gegevens in te 
zien zijn geregeld. Art. 6.2 geeft nadere uitwerking aan art. 7:458 lid 1 onder a en lid 2 BW, de 
voorwaarden waaronder gezondheidsonderzoek met van de hulpverlener te verkrijgen 
identificerende gegevens zonder toestemming van betrokkenen mag plaatsvinden. Na afloop van 
het onderzoek kan de onderzoeker anonieme gegevens aan derden-onderzoekers doorgeven, of 
gecodeerde gegevens met toestemming van de hulpverlener, met inachtneming van de 
voorschriften in art. 5. Het is de onderzoeker niet toegestaan om identificerende gegevens aan 
derden te verstrekken. 

Samenloop met andere gedragscodes 
Met betrekking tot het gezondheidszorgonderzoek doet zich de mogelijkheid van samenloop met 
de VOI-gedragscode voor. Wat het geneesmiddelenonderzoek betreft is een partiële samenloop 
van deze regeling met de Nefarma-gedragscode mogelijk. Daarnaast voorziet art. 2.8 gedragscode 
in de aanvullende werking van de Gedragscode Biomedisch onderzoek en de media. 

Handhaving 
De gedragscode werkt via checks and balances in de onderzoeksketen in de vorm van 
onderzoeksprotocollen, verificatie- en informatieverplichtingen, overeenkomsten en reglementen, 
terwijl de naleving voorts is verzekerd via uiteenlopende klachtvoorzieningen in de 
gezondheidszorg (art. 7 code) en de doorwerking van deze normen als elementen van 
professionaliteit en beroepsethiek. De normen zijn toegesneden op de individuele onderzoekers, 
hebben echter een reflexwerking naar de onderzoeks-instituten. 

6.6 Geweigerde goedkeuring, niet gevolgd door voortzetting 
van de procedure 
Op basis van het voorgaande kan worden vastgesteld, dat de goedkeuringsprocedure weinig 
structuur kent. In de contacten met de Registratiekamer prevaleert het (voor)overleg- en 
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onderhandelingsmodel, toegesneden op het bereiken van overeenstemming. Eerst als “partijen” 
elkaar hebben weten te vinden op een bepaalde tekst, vindt een formalisering van het 
onderhandelingsresultaat plaats via het (alsnog) doorlopen van de wettelijke procedure. Een al 
dan niet schriftelijk meegedeelde/bevestigde weigering van de Registratiekamer om een bepaalde 
tekst te fiatteren heeft derhalve niet de status van een definitieve/afsluitende beslissing, maar 
vormt de opmaat tot een verlengde behandeling. In deze context is er immers steeds ruimte voor 
een voortzetting van het overleg (herkansing). Dit betekent, dat een weigeringsbeslissing van de 
Registratiekamer eerst als zodanig betekenis krijgt, indien de betreffende sectororganisatie het 
overleg afbreekt. In de vorige paragraaf is reeds gebleken dat dat niet snel gebeurt, vanwege de 
commerciële waarde van een goedkeuringsverklaring in de marktsector. Het komt niettemin 
voor. In deze paragraaf wordt een aldus afgebroken goedkeuringsprocedure beschreven. In het 
bijzonder zal hierin aandacht worden besteed aan de standpuntbepaling van de Registratiekamer. 

6.6.1 Privacyregeling voor personeelsinformatiesystemen in het 
katholiek primair onderwijs van Vereniging van Schoolbesturen 
voor Katholiek Basis- en Speciaal Onderwijs (Bond KBO) 
voorbereid met de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV). 

Algemeen 
Bij brief van 4 januari 1991 heeft de Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke 
Onderwijsinstellingen de Registratiekamer gevraagd een goedkeuringsverklaring af te geven 
inzake de in KBO-verband vastgestelde gedragscode voor personeelssystemen, met inbegrip van 
een model-reglement en een uitgebreide toelichting. De Bond KBO is de koepelorganisatie van 
het katholiek primair onderwijs en derhalve representatief voor deze sector. Alle 1500 
schoolbesturen zijn hier immers bij aangesloten. De gedragscode is vastgesteld in samenspraak 
met de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie. Hieraan voorafgaand heeft uitvoerig overleg 
plaatsgevonden met de Registratiekamer, met name betreffende de CASO-problematiek755 en de 
doorwerking van de in het onderwijs gebruikelijke gecentraliseerde gegevensverwerking in het 
reglement. De formele status van de regeling is die van aanbeveling. In de praktijk wordt een 
dergelijke aanbeveling echter vrijwel zonder uitzondering overgenomen. Gezien de wettelijke 
mogelijkheid daartoe opteerde de Bond KBO voor een goedkeuringsverklaring van de 
Registratiekamer, met name om de eigen regeling nog wat extra cachet te geven, mede van belang 
met het oog op de sturings- en voorlichtingsfunctie van deze regeling voor de achterban. 

De opvattingen van de Registratiekamer 
In de gesprekken van Registratiekamer en KBO is steeds de beperkte normatieve meerwaarde 
van de gedragscode aan de orde gekomen, met name in relatie tot de vrijstellingsregeling inzake 
de personeels- en salarisadministratie in de artt. 5 en 6 BGV. De Bond KBO benadrukte 
daarentegen de toegevoegde waarde van een eigen, door de koepelorganisatie (uit)gedragen 
sector-specifieke regeling, ter ondersteuning van de naleving van de WPR op uitvoeringsniveau. 
De voorliggende gedragscode zou voorts uitdrukkelijk bedoeld zijn als “aanbouwregeling”, met 
het oog op de in gang zijnde bestuurlijke schaalvergroting en de in samenhang daarmee te 
verwachten uitbreiding van de beheersautonomie van de verschillende onderwijssectoren. Om 
                                                      
755 Deze Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs is een samenwerkingsverband van het 
ministerie van O&W met het onderwijsveld inzake de centrale verwerking en uitbetaling van salarissen. 
Afgezien van efficiencyvoordelen door schaalgrootte biedt deze opzet tevens de mogelijkheid tot het 
genereren van beleidsinformatie ten behoeve van het ministerie van O&W. De CASO fungeert daarbij als 
beleidsbepalend intermediair tussen het hierin vertegenwoordigde onderwijsveld en het ministerie van 
O&W enerzijds en de bewerker (het RCC) anderzijds. De vraag was wie als houder van de afzonderlijke 
salarisbestanden moest gelden: het bevoegd gezag, de CASO of wellicht de minister van O&W. De 
Registratiekamer was van mening, dat afspraken in CASO-verband geen doorkruising van de formele 
zeggenschapsrelaties impliceerde, resulterend in de opvatting dat het bevoegd gezag als houder van het 
eigen gegevensbestand moest worden aangemerkt, terwijl de CASO een vertegenwoordigde 
(coördinerende) functie vervulde. 
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dat oogmerk duidelijk over het voetlicht te brengen zou de gedragscode, in overleg met de 
Kamer, nog worden voorzien van een uitvoerige intentiebepaling. 

Een tweede punt van aandacht was de formulier- of reglementsplichtige status van de 
personeelsregistratie in het katholiek primair onderwijs, samenhangend met de vraag welk WPR-
regime hierop van toepassing was: overheid of particuliere sector. Gezien het multifunctionele 
gebruik756 van deze gegevensbestanden interpreteerde de Bond KBO art. 2 Afbakeningsbesluit 
zodanig, dat werd uitgegaan van reglementsplichtige persoonsregistraties. De personeelsregistratie 
c.a. wordt overeenkomstig het tweede lid van dit artikel tevens rechtstreeks gebruikt voor de 
organisatie van het onderwijs757. Aanvankelijk heeft de Registratiekamer met deze functionele 
interpretatie van art. 2 Afbakeningsbesluit ingestemd, dit mede omdat het verkozen 
overheidsregime als verzwaard regime geldt758 en art. 17 WPR voor het onderwijs niet tot een 
differentiatie op bestandsniveau dwingt759. Het nevengebruik van deze registratie in CASO-
verband voor onderwijsbeleidsdoeleinden was eveneens een aspect van beoordeling. Tijdens de 
afrondende besluitvorming omtrent de gedragscode in juni 1993 is de Kamer echter van dit 
eerder ingenomen standpunt, gebaseerd op het systeem van WPR en Afbakeningsbesluit (jo. art. 
10 Grw.) en de feitelijk gebleken multi-functionaliteit van deze registraties, teruggekomen760. Op 
gegevensbestanden betreffende personeelsleden c.a. van het bijzonder onderwijs zou ingevolge 
tekst en toelichting van het Afbakeningsbesluit naar het oordeel van de Kamer onverkort het 
WPR-regime voor de particuliere sector van toepassing zijn. Om die reden waren deze 
persoonsregistraties als formulierplichtig aan te merken. Een gedragscode waarin van een andere 
visie werd uitgegaan zou derhalve niet door de Registratiekamer kunnen worden goedgekeurd. 
De weigeringsbeslissing werd tevens gemotiveerd met een verwijzing naar de beperkte 
                                                      
756 Afgezien van informatie van personeelsleden, wordt in deze bestanden tevens informatie vastgelegd 
omtrent het hulppersoneel/vrijwilligers: leesmoeders, timmervaders e.d. (op een basisschool tenminste het 
drievoudige van de vaste staf), leden van oudercommissies en leden van de medezeggenschapsraad. Vgl. 
het gebruik van dit type informatie voor organisatie- en beleidsdoeleinden binnen de school- en 
bestuursorganisatie. Zie in het bijzonder het genereren van beleidsinformatie op centraal niveau ten 
behoeve van het ministerie van O&W. 
757 Het Afbakeningsbesluit brengt in art. 2, eerste lid sub c jo. het tweede lid, voor het bijzonder onderwijs 
een extra beperking aan in relatie tot art. 17, sub c, WPR, nl. een functie-gebonden splitsing in informatie-
regimes binnen één, als regel volledig uit de openbare kas bekostigde instelling. Onder het overheidsregime 
zijn persoonsregistraties gebracht die zijn aangelegd met het oog op het onderwijs. De overige 
gegevensbestanden vallen onder het regime voor de particuliere sector. In de toelichting op art. 1 van dit 
Besluit is deze splitsing als volgt gemotiveerd: “De toepasselijkheid van paragraaf 5 van de WPR op 
persoonsregistraties van de aangewezen instellingen is evenwel niet gewenst met het oog op de aard van die 
instellingen als zodanig of hun interne organisatie, maar met het oog op de aard van de aan die instellingen 
opgedragen taak”. Om die reden zouden voorzieningen van intern beheer buiten het overheidsregime 
moeten blijven. 
758 Vgl. de implicaties van de afbakeningsregeling, de differentiatie in informatieregime van 
overeenkomstige gegevensbestanden van het openbaar en het bijzonder onderwijs, doorwerkend in de 
centrale gegevensverwerking in CASO-verband. 
759 In bepaalde gevallen is in het huidige systeem aan differentiatie op registratieniveau niet te ontkomen, 
met name niet indien de overheidstaak is op opgedragen aan instellingen met een anders geaarde 
hoofdactiviteit. Zie voorbeelden van deze categorie in art. 1 Afbakeningsbesluit. Vgl. met name het 
Aanwijzigingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535) en de hierop volgende 
afbakeningsbesluiten inzake de werkingssfeer van Wob en WNo. Hierin is aangesloten bij de uitvoering 
van de wettelijke taak als zodanig. Dat is ook het systeem van art. 1 Afbakeningsbesluit. De problemen 
ontstaan indien, zoals in de toelichting op de artt. 1 en 2 Afbakeningsbesluit is gebeurd, binnen de 
uitvoering van een wettelijke taak als afbakeningscriterium nog eens wordt gedifferentieerd tussen primaire 
en secundaire, ondersteunende registraties. 
760 Het afbakeningsvraagstuk kwam opnieuw aan de orde, mede naar aanleiding van de reactie van de SWP 
naar aanleiding van de inspraakronde (plaatsing in de Stcrt. van 22 april 1991). Mede omdat het 
Afbakeningsbesluit vanaf de start een bron van uitvoeringsproblemen is geweest wilde de SWP graag een 
duidelijke uitspraak van de Kamer omtrent de betekenis van de differentiatiebepalingen in de artt. 1 en 2, 
tweede lid, Afbakeningsbesluit. De KBO-gedragscode bood daartoe een prima aanleiding. 
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normatieve meerwaarde van de gedragscode761. Bij brief van 30 augustus 1993762 heeft de Kamer 
dit standpunt aan de Bond KBO overgebracht met een uitnodiging om het overleg voort te 
zetten. Hierin zou dan tevens de mogelijkheid en wenselijkheid van een aanpassing van het 
Afbakeningsbesluit aan de orde kunnen komen763. De Bond KBO heeft echter te kennen 
gegeven het geen behoefte (meer) te hebben aan een voortgezette behandeling, zodat deze 
gedragscode van het tableau moest worden afgevoerd764. 

6.7 Bevindingen en conclusies 
In het voorgaande is verkend in welke omvang en hoe is gereageerd op de aansporing tot 
collectieve zelfregulering in art. 15 WPR. Tevens is het goedkeuringsbeleid van de 
Registratiekamer beschreven. Het verkrijgen van inzicht in de werking en effectiviteit van het in 
de WPR opgenomen stelsel van gedragscodes op sectorniveau was hierbij het uitgangspunt. Met 
het oog op deze doelstelling is in dit hoofdstuk geanalyseerd in welke omvang en hoe in de 
verschillende branches feitelijk invulling is gegeven aan de bevoegdheid tot collectieve 
zelfregulering op basis van de WPR. Dit in samenhang met een beschrijving van bemoeienis en 
beleid van de Registratiekamer als goedkeuringsinstantie. In deze paragraaf worden de op een 
gemeenschappelijke noemer te brengen bevindingen op basis van de afzonderlijke 
sectorbeschrijvingen, in onderlinge samenhang gepresenteerd. Daarbij is de hierbij aangehouden 
systematiek gevolgd. Voor zover mogelijk, zijn op basis van deze sectoranalyses ook conclusies 
geformuleerd. 

De gedragscode naar aantal en sector 
Uit het voorgaande blijkt, dat sinds 1 juli 1989 in totaal 16 sectororganisaties een WPR-
gedragscode hebben opgesteld en aan de Registratiekamer ter toetsing hebben voorgelegd. 
Daarvan werden er 9 door de Registratiekamer van een goedkeuringsverklaring ex art. 15, eerste 
lid, WPR voorzien; in zes gevallen voor de maximale tijdsduur van 5 jaar, in drie gevallen voor 
een kortere periode van 3 jaar (COSSO, DMIN, Postorderbond). De goedkeuringsverklaring van 
de COSSO is inmiddels door tijdsverloop vervallen. Inmiddels is een herziene gedragscode bij de 
Registratiekamer in behandeling, zij het nu in FENIT-verband. De gesprekken daarover zijn in 
het voorjaar van 1993 van start gegaan. Het goedkeuringsverzoek van de Bond KBO is materieel 
ingetrokken toen deze organisatie bleek, dat de Registratiekamer niet met de beoogde regeling 
zou instemmen, terwijl geen bereidheid bestond om deze in de door de Kamer gewezen richting 
aan te passen. 

De redenen dat de overige vijf goedkeuringsverzoeken nog niet door de Registratiekamer zijn 
afgehandeld, zijn divers. Wat banken en verzekeraars betreft heeft met name de complexiteit van 
de WPR-toepassingsproblematiek in deze sectoren het verloop van de procedure beïnvloed, 
evenals de uiteenlopende regelingsambities van Registratiekamer en sectororganisaties. De 
belangrijkste factor is echter de zich meermalen voordoende feitelijke stagnatie in het overleg 
en/of een bewuste (tijdelijke) opschorting van de goedkeuringsprocedure. Hierdoor heeft de 
goedkeuringsprocedure in enkele gevallen een uitzonderlijk lange tijdsduur gekregen. In drie 
gevallen moet de opgetreden vertraging in overwegende mate aan prioriteitsstelling door de 
Registratiekamer worden toegerekend (banken, verzekeraars, NOTU). De 
goedkeuringsprocedure inzake de gedragscode voor verzekeraars is door de Registratiekamer 
inmiddels opgeschort tot de afronding van de besluitvorming omtrent de gedragscode voor de 

                                                      
761 Daarnaast behoefde de tekst als zodanig nog op enkele punten aanpassing. Een dergelijke aanpassing in 
het verlengde van de beslissing van de Kamer omtrent de bereidheid tot afgifte van een 
goedkeuringsbeslissing was reeds met de Bond KBO afgesproken. 
762 Kenmerk 91.D.04. 
763 Vgl. de behandeling van het Afbakeningsbesluit in hoofdstuk 10. 
764 De Bond KBO heeft de betreffende gedragscode onverkort als aanbeveling aan haar leden gehandhaafd, 
met inbegrip van de aansporing tot reglementering overeenkomstig het van toepassing geachte 
overheidsregime. De Registratiekamer heeft hieromtrent geen nadere stappen ondernomen. 
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banken. Wat de ABU betreft houdt de feitelijke opschorting van de goedkeuringsprocedure 
verband met externe factoren, met name de wens van de ABU om de inwerkingtreding van 
nieuwe, alsnog te verwerken wettelijke regelingen af te wachten. De Gedragscode 
Gezondheidsonderzoek is eerst recent ter goedkeuring aan de Registratiekamer voorgelegd. 

Ondanks verklaarde bezwaren van de Registratiekamer, met name gebrek aan conformiteit van 
de sectorregeling met de WPR op belangrijke onderdelen, zijn de gedragscodes van banken en 
verzekeraars in deze sectoren niettemin gehandhaafd en nader geïmplementeerd in 
toepassingspraktijk en geschillenregelingen. 

Sectoren waarin zelfregulering is gerealiseerd 
Hoewel de wet daar niet toe dwingt, blijken de privacy-gedragscodes vooral in de zakelijke 
dienstverlening en informatie-intensieve bedrijfstakken te zijn ontwikkeld. Als zelfregulering in de 
zakelijke dienstensector zijn aan te merken de gedragscodes van: OAWS, COSSO 
(bewerkersactiviteiten), VMO/NVvM, DMSA, NVH (onderzoek in opdracht) en ABU. In 
aanvulling hierop zijn de volgende sectoren te onderscheiden met gedragscodes inzake specifieke 
informatie-produkten: NVH (zie ook BKR), DMSA, Postorderbond en NOTU765. De 
gedragscodes van banken, verzekeraars, Nefarma, FIDIN, Postorderbond en NOTU betreffen 
de omgang met persoonsgegevens in informatie-intensieve bedrijfstakken met een karakteristiek 
informatiepatroon. Alleen in het geval van de VOI, de Bond KBO en de FMWV ging het 
initiatief uit van een geheel (of grotendeels) van overheidswege bekostigde sector, i.c. onderwijs 
en onderzoek. De gedragscodes van VMO/NVvM, DMSA en Postorderbond hebben voorts via 
persoonlijke en/of bedrijfslidmaatschappen doorwerking naar andere sectoren766. Het geheel aan 
regelingen overziende kan worden geconstateerd, dat zelfregulering met name in die sectoren van 
de grond is gekomen, die afhankelijk zijn van het publieke vertrouwen in hun integriteit en 
professionaliteit en derhalve ook (zeer) kwetsbaar zijn voor publieke kritiek op dit punt. Dit geldt 
in het bijzonder voor: DMSA, NVH, VOI en VMO/NVvM, OAWS en ABU, COSSO 
(bewerkersactiviteiten), alsmede banken en verzekeraars. Een tweede, zelfregulering 
bevorderende factor betreft het kunnen <N>aansluiten van een gedragscode bij reeds bestaande, 
veelal globaal geformuleerde, privacy-normen van beroeps- of bedrijfsethiek. Die invloed is met 
name zichtbaar in de gedragscodes van OAWS, VOI en VMO/NVvM. Zie in dit verband ook de 
Gedragscode Gezondheidsonderzoek. 

De gedragscodes naar regelingsobject 
Bezien we de gedragscodes op regelingsobject, de typen persoonsregistraties waarvoor deze zijn 
bedoeld, dan zijn de resultaten als volgt. Gegevensverzamelingen ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek komen aan de orde in de regelingen van VOI, VMO/NVvM, 
Nefarma en de FMWV. De gedragscodes van OAWS, ABU en Bond KBO hebben betrekking 
op personeelsregistraties (c.a.). De NVH-code voorziet in een uitgewerkte regeling inzake het 
juridisch/financieel statuut en de betalingsmoraliteit van individuele bedrijven. Zie in dat verband 
ook het informatieregime van het BKR inzake particuliere kredietnemers. Zowel bij NVH als 
BKR gaat het om art. 13 WPR-bestanden, bedoeld voor bedrijfsmatige gegevensverstrekking aan 
derden. De gedragscodes van DMSA, Postorderbond en NOTU hebben betrekking op 
commerciële DM-communicatiebestanden, eveneens deels aan te merken als art. 13-registraties. 

In veel gevallen betreft de zelfregulering echter de cliëntenregistraties. Zie de gedragscodes van 
de Nefarma, FIDIN, de Postorderbond, DMSA (aspect-regeling), NOTU, banken, verzekeraars 
en ABU. 
                                                      
765 Vgl. wat DMSA en Postorderbond betreft de ontwikkeling en exploitatie van 
postcodesegmentatiesystemen. Het informatieprodukt van NOTU-leden bestaat uit het aanbod van 
(geselecteerde/verrijkte) adressenbestanden. 
766 Zie de gebondenheid aan de VMO/NVvM code van de NVvM als beroepsvereniging van 
marktonderzoekers. Het DMIN verenigt niet alleen de DM-bedrijfstak, maar tevens de 
opdrachtgevers/DM-gebruikers in uiteenlopende sectoren. Ook de Postorderbond heeft een zeer divers 
ledenbestand, deels met een specifieke branche-binding. 
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De Britse Code of Practice als vergelijkingsmaatstaf 
Afgemeten aan de bedoelingen van de WPR en de ervaringen met zelfregulering op sectorniveau 
in het Verenigd Koninkrijk op basis van de Data Protection Act (DPA) van 1984767 kan worden 
geconcludeerd, dat min of meer alle daarvoor in aanmerking komende sectoren in het 
bedrijfsleven in de achterliggende periode tot zelfregulering zijn overgegaan. In de periode 1984-
1994 zijn in Engeland in totaal 25 sector-regelingen vastgesteld, inhoudelijk variërend van louter 
voorlichting over de DPA en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de houder tot 
stringente normering van de bedrijfsvoering. In dit aantal zijn tevens vervolgacties begrepen, met 
name de herziening en uitbreiding van eerdere regelingen evenals onderling samenhangende 
(deel)voorzieningen768. Deze regelingen hebben zowel betrekking op de overheid als op het 
bedrijfsleven. Zo zijn wat de eerste categorie betreft regelingen vastgesteld ten behoeve van de 
gegevensverwerking door sociale diensten, bibliotheken en burger-adviescentra. Voorts zijn 
Codes of Practice vastgesteld voor het (universitair) onderwijs en de gezondheidszorg (artsen, 
tandartsen en apothekers) evenals voor de politiesector. Wat het bedrijfsleven betreft zijn 
substantiële gedragscodes vastgesteld voor de bankensector, de verzekeraars en de direct 
marketing sector. In aanvulling op deze sectorbenadering zijn tevens regelingen ontwikkeld voor 
bepaalde typen registraties, namelijk personeels-, pensioen- en cliëntenregistraties. Ook komen 
wel specifieke aspecten van de informatieverwerking in een Code of practice aan de orde, zoals 
de beveiligingsproblematiek. Bij vergelijking blijkt, dat in ons land in de achterliggende periode 
van zes jaar, in de particuliere sector meer zelfregulerende codes zijn gerealiseerd dan in Engeland 
in tien jaar het geval was. Deze constatering moet echter worden genuanceerd in die zin, dat de 
deels fasegewijs ontwikkelde normatieve kwaliteit van een aantal Britse regelingen, met name die 
van de banken, de verzekeraars en de DM-sector, hoog is en (aanmerkelijk) uitstijgt boven de 
regelingskwaliteit van overeenkomstige sectorvoorzieningen in ons land769. 

Vooruitzichten 
Dat, anders dan in het Engeland, niet of nauwelijks gedragscodes zijn vastgesteld (en 
goedgekeurd) in de (semi-)overheidssector, heeft te maken met de keuze van de daarvoor in 
aanmerking komende centrale organisaties voor een directe ondersteuning van hun leden bij de 
naleving van de zelfreguleringsverplichting op uitvoeringsniveau, zowel door gerichte 
voorlichting als via de beschikbaarstelling van een model-reglement en/of aanmeldingsformulier. 
Vergelijk de opstelling en verspreiding van model-reglementen door (beroeps)organisaties in de 
gezondheidszorg en op gemeentelijk vlak door de VNG. Hoewel in verschillende gevallen over 
de tekst daarvan voorafgaand overleg met de Registratiekamer heeft plaatsgevonden, bestond in 
het algemeen niet de behoefte om via de goedkeuringsprocedure ex art. 15 WPR formele 
instemming van dit orgaan te verwerven. De Bond KBO vormde hierop een uitzondering. 

                                                      
767 De DPA voorziet wat de normering van geautomatiseerde persoonsregistraties betreft in art. 2 in een 
achttal algemeen geformuleerde beginselen. Zie de tekst van het eerste beginsel als illustratie: “The 
information to be contained in personal data shall be obtained, and personal data shall be processed, fairly 
and lawfully”. In het systeem van de wet is ervan uitgegaan, dat deze algemene beginselen op sectorniveau 
worden verbijzonderd. Naar uit zijn taakomschrijving blijkt moet de Data Protection Registrar deze 
ontwikkeling ook stimuleren. Het betreffende art. 36, vierde lid, DPA luidt als volgt: “It shall be the duty of 
the Registrar, where he considers it appropriate to do so, to encourage trade associations or other bodies 
representing data users to prepare, and to disseminate to their members, codes of practice for guidance in 
complying with the data protection principles.” 
768 De aanduiding c.q. status kan uiteenlopen van Code of Practice tot Code of Guidance, Guidance Notes, 
Advisory Notes, Rules en User Guide. De diversiteit is derhalve zeer groot. Met name in de eerste periode 
na de inwerkingtreding van de DPA lag de nadruk op de voorlichtings- en ondersteuningsfunctie. De 
vaststelling van “zware regelingen” is vooral een ontwikkeling van de laatste jaren. Zie de publikatie van 
deze regelingen in de Encyclopedia of Data Protection, Volume Two (losb.), London 1988. 
769 De Britse ontwikkeling geeft steun aan de aanname, dat zelfregulering een groeiproces kent. De 
vaststelling van “zware regelingen” is in Engeland een ontwikkeling van de laatste jaren, met name 
uitgelokt zo niet afgedwongen door een kritische publieke opinie en enkele schandalen (banken). 
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Dat het Besluit genormeerde vrijstelling voor een groot aantal specifieke registraties in een min of 
meer uitputtend regime voorziet, is eveneens van invloed op de behoefte aan zelfregulering op 
collectief niveau. Vergelijk wat het onderwijsveld betreft de regeling in dit Besluit van leerlingen- 
en studentenadministraties. Het door de Registratiekamer gestelde vereiste, dat de gedragscode 
afgemeten aan wet en BGV een substantiële meerwaarde moet bieden om voor goedkeuring in 
aanmerking te komen, werkt evenmin stimulerend. Het BGV vormt aldus een merkbare rem op 
de zelfregulering in collectief verband. 

Niettemin is in de toekomst een verdere uitbreiding van het aantal gedragscodes mogelijk. Te 
denken valt aan de voorbereidingsprocedures betreffende een gedragscode voor de chipcard door 
de Stichting Nationaal Chipcard Platform. Bovendien kan worden gedacht aan een uitbreiding 
van gedragscodes voor specifieke taakonderdelen met een karakteristiek informatiepatroon 
binnen de overheidssector, wellicht gestimuleerd door de (semi-)verzelfstandiging van 
overheidsdiensten. Zie bijvoorbeeld de mogelijkheid van gedragscodes voor de 
kinderbescherming, de reclassering en andere justitiële diensten. In veel gevallen zal het, bij 
gebrek aan een dragende sectororganisatie, dan echter gaan om een ander type gedragscode dan 
hiervoor beschreven. In het volgende hoofdstuk komt deze problematiek nog uitvoerig aan de 
orde. 

In het bijzonder zal echter moeten worden gestreefd naar een verdere uitbouw van bestaande 
gedragscodes, met name aanknopend bij de afloop van de goedkeuringstermijn. Hierbij zijn de 
volgende punten van betekenis: een versterking van de normativiteit van de gedragscode, een 
vergroting van de transparantie van het bedrijfs-/informatieproces, coördinatie en harmonisatie 
van sectorinterne en externe zelfregulering alsmede actualisering van de gedragscode, de 
aanpassing hiervan aan gewijzigde samenwerkingsverbanden e.d. In deze visie is de hiervoor 
beschreven zelfregulering op sectorniveau derhalve geen rustig bezit, maar een uitdaging tot 
verbreding en verdieping. De Britse ervaring toont aan, dat in enkele sectoren via vernieuwende 
zelfregulering nog substantiële verbeteringen mogelijk zijn. Het succes van het gedragscode-
instrument op termijn hangt af van het benutten van dit dynamische element, zowel door 
zelfregulerende sectoren als door de Registratiekamer. Is dat niet het geval, dan zal een 
gedragscode snel verstoffen en zijn normatieve functie verliezen. Ook van die ontwikkeling biedt 
de Engelse praktijk de nodige voorbeelden. 

Inhoud van de gedragscodes 
Wat de inhoud van de vastgestelde gedragscodes betreft kan worden geconstateerd, dat deze alle 
min of meer het volledige proces van gegevensverwerking in regels vatten. Het komt derhalve 
(nog) niet voor, dat is volstaan met de nadere normering van één of enkele onderdelen van de 
informatievoorziening, dan wel met de vastlegging van een aanvullende privacy-voorziening770. 
Mede door het, een zekere abstractie implicerende regelingsniveau, zijn in vrijwel alle codes – 
meer of minder veelvuldig – bepalingen uit de WPR overgenomen (papegaaibepalingen). De 
normatieve werking van een gedragscode is derhalve in veel gevallen (beduidend) geringer dan uit 
de tekst ervan zou kunnen worden afgeleid. 

De gedragscodes van OAWS, VOI, VMO/NVvM en de FMWV zijn vooral bedoeld als 
collectieve en individuele standaard van professionele beroepsethiek. Om die reden beogen de 
OAWS, VOI en FMWV ook een “zwaan-kleef-aan”-effect, met name de doorwerking van de 
code buiten het ledenbestand via vrijwillige conformering hieraan door niet-leden en een brede 
hantering van de code als beoordelingsmaatstaf. De Gedragscode Gezondheidsonderzoek neemt 
in dit verband een bijzondere plaats in. Deze code is een uitwerking van de voorwaarden 
waaronder medische gegevens beschikbaar zijn voor gezondheidsonderzoek, als uitvloeisel van 
nieuwe wetgeving, de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (art. 7:458 BW). De 
achterliggende doelstelling is het verzekeren van de continuïteit in het medisch wetenschappelijk 
                                                      
770 Uit normatief oogpunt beschouwd kan de eerste gedragscode van de COSSO als deelregeling worden 
opgevat. De regeling van de informatievoorziening in de gedragscode is normatief nauwelijks van 
meerwaarde, met uitzondering van de (aarzelend) geïncorporeerde beveiligingschecklist als uitwerking van 
art. 8 WPR. 
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onderzoek. Andere drijfveren om een sectorcode vast te stellen zijn: het streven naar 
respectabiliteit/maatschappelijke acceptatie (DMSA en NVH), positionering in de markt (OAWS 
en COSSO), normering van contractuele relaties (VOI, VMO/NVvM en Nefarma) en vooral 
ook het behoud/herstel van publiek vertrouwen (VOI, VMO/NVvM en OAWS). Factoren die 
eveneens van belang bleken, waren de wens om door zelfregulering wetgeving te voorkomen 
(DMSA en NVH), alsmede de positie van de bureau-organisatie binnen de branche, met name de 
mate waarin deze voorziet in de behoefte aan voorlichting en ondersteuning van de leden. Naar 
uit het onderzoek blijkt, correspondeert het regelingsmotief met de normatieve meerwaarde van 
de gedragscode. 

Opvallend is, dat de WPR-gedragscode in enkele sectoren is gebruikt om reeds bestaande 
voorzieningen van een nieuw etiket te voorzien (oude wijn in nieuwe zakken). Dat geldt in het 
bijzonder voor de beveiligingschecklist van de COSSO en delen van de internationale 
ICC/Esomar code van de VMO/NVvM. Bij het DMSA werd de M&TPS als bestaande, centrale 
blokkeringsvoorziening in de gedragscode opgenomen. Sterker dan in de genoemde gevallen was 
hier echter sprake van continuering van een specifieke privacy-voorziening. In enkele gevallen 
vormt de privacy-gedragscode tevens een uitwerking van bestaande, in algemene 
gedragsregels/leveringsvoorwaarden geformuleerde zorgvuldigheidsverplichtingen. Als zodanig 
zijn aan te merken de gedragscodes van OAWS, NVH, ABU en de bankensector. De 
gedragscodes van Nefarma en FIDIN vormen een onderdeel van een breder complex van 
zelfregulering binnen de bedrijfstak. Dit geldt ook voor de gedragscode van FENIT. 

De normatieve betekenis van de verschillende gedragscodes loopt (sterk) uiteen. In enkele 
gevallen ligt het zwaartepunt bij de voorlichtingsfunctie ervan voor de achterban en is de 
normatieve waarde beperkt. Dit geldt zeer zeker voor de eerste gedragscode van de COSSO en 
de herziene versie hiervan onder FENIT-vlag, met uitzondering van de beveiligingschecklist als 
partiële voorziening ex art. 8 WPR. De gedragscode van de NVH kan daarentegen uit normatief 
oogpunt als een substantiële privacy-regeling worden aangemerkt. Tot deze categorie zijn voorts 
te rekenen de gedragscodes van de OAWS, VOI, VMO/NVvM, Nefarma en de Gedragscode 
Gezondheidsonderzoek. De gedragscodes van DMSA en Postorderbond behoren tot een 
tussencategorie, zij het met normatieve groeipotentie. Bezien in hun totaliteit, en afgemeten aan 
de beperkingen van een eerste fase, zijn met het instrument van de privacy-gedragscode op 
onderdelen zeker positieve tot zeer positieve resultaten behaald. Op termijn hangt het succes van 
de gedragscode echter af van de mate van dynamiek in de zelfregulering. Zoals hiervoor 
opgemerkt behoeft een gedragscode immers onderhoud om effectief te blijven. 

Verbanden met andere zelfreguleringsvoorzieningen 
Vrijwel alle in dit hoofdstuk beschreven sectororganisaties waren reeds vertrouwd met 
zelfregulering in de vorm van algemene of bijzondere gedragsregels. De WPR sloot derhalve aan 
op de voor sectorale zelfregulering noodzakelijke materiële infrastructuur, waaronder de voorkeur 
voor zelfregulering boven wetgeving. Zoals opgemerkt vormde de privacy-gedragscode in een 
aantal gevallen zelfs een nadere uitwerking van reeds eerder geëxpliciteerde zorgvuldigheids- 
en/of privacynormen. De inpassing van de privacy-gedragscode in een sectoraal complex van 
zelfregulering kan uit een oogpunt van regelingsconsistentie echter ook problemen opleveren. De 
WPR gaat uit van een zelfstandige privacycode. Uit een oogpunt van voorlichting aan de 
geregistreerde geniet een dergelijke aanpak de voorkeur. Uit het onderzoek is echter gebleken, dat 
de normatieve werking van de WPR-gedragscode binnen de sector soms gebaat is bij een andere 
vorm, zoals het aanhaken van een privacycode bij een bestaande regeling (Nefarma) of het 
integreren van privacybepalingen – of een afzonderlijke privacyparagraaf – in de algemene 
gedragscode (COSSO). Niet alleen kan op deze wijze de bereidheid tot inhoudelijke 
zelfregulering positief worden beïnvloed, een dergelijke benadering heeft tevens het voordeel dat 
er aldus meer inhoudelijke normen kunnen worden geformuleerd via verdiscontering van het 
privacy-aspect in de regulering van het bedrijfsproces als zodanig. Uit het onderzoek kan derhalve 
de behoefte aan een grotere flexibiliteit in vormgeving worden afgeleid. 

Afgezien van de inpassingskwestie, zijn nog andere verbanden te signaleren, zoals de niet geheel 
onproblematische relatie tussen sectorale en professionele zelfregulering (verzekeringsbranche, 
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marktonderzoek) en de samenloop/overlapping van privacy- en anti discriminatie-gedragscodes 
(ABU). Ook aan zelfregulering zijn kwaliteitseisen te stellen. Naarmate het aantal regelingen in 
een sector toeneemt, dient men meer bedacht te zijn op de noodzaak van herregulering c.q. 
integratie van bestaande voorzieningen (DMSA), met name indien de systematiek van de 
verschillende regelingen uiteenloopt en de innerlijke consistentie van het geheel tekort schiet. 
Daarnaast is uit het onderzoek gebleken, dat in bepaalde branches sprake is van een stapeleffect 
van sectorregelingen, met het risico van fricties. Dit geldt in het bijzonder voor de samenloop van 
op het sectorale bedrijfsproces toegesneden privacy-regelingen en aspect-codes zoals die van het 
DMSA en de Postorderbond. Om die reden kan intersectorale coördinatie van zelfregulering 
wenselijk zijn. Op basis van de inmiddels met het instrument van de WPR-gedragscode opgedane 
ervaringen kan worden geconcludeerd, dat de verschuiving in normering van wetgeving naar 
zelfregulering nieuwe vraagstukken oproept uit een oogpunt van kwaliteit en afstemming van 
zelfregulering. 

Verbindendheid 
Wat de verbindendheid van de verschillende privacy-gedragscodes betreft, blijken alle 
goedgekeurde privacy-gedragscodes als lidmaatschapsverplichting verenigingsrechtelijke gelding 
te hebben met uitzondering van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. De gedragscodes van 
OAWS en VOI verplichten tevens tot contractuele doorwerking van deze regeling via 
overeenkomsten met opdrachtgevers en de Nefarma-regeling tot partiële doorwerking in 
overeenkomsten inzake geneesmiddelenonderzoek. Andere gedragscodes laten het over aan de 
afzonderlijke leden om de gedragscode of onderdelen daaruit op te nemen in de contracten, òf 
via algemene leveringsvoorwaarden òf door middel van een zelfstandig beding. Aldus kan de 
gedragscode binnen één branche een uiteenlopende mate van verbindendheid hebben (NVH). 
Daarnaast komt de verplichting voor om de naleving van de gedragscode dwingend aan 
medewerkers voor te schrijven via de arbeidsovereenkomst c.a. (VOI). 

Gaat het in deze gevallen steeds om directe contractuele doorwerking in de verhouding van het 
sectorlid tot opdrachtgevers, opdrachtnemers, afnemers en medewerkers, daarnaast zal de 
privacy-gedragscode onder omstandigheden indirecte rechtswerking hebben als interpretatiekader 
bij de concretisering van privaatrechtelijke normen van redelijkheid, billijkheid en 
maatschappelijke betamelijkheid alsmede bij de toepassing van de WPR. Door de mogelijkheid 
om zich als niet-lid op vrijwillige basis aan een gedragscode als standaard van professionele ethiek 
te conformeren, contractueel of in publieke uitingen, kan de directe werkingssfeer van de 
gedragscode ruimer zijn dan het ledenbestand doet vermoeden. De gedragscodes van OAWS en 
VOI beogen een dergelijke praktijk, terwijl OAWS en ABU hun klachtvoorziening voor derden 
open (willen) stellen. Ook overigens kan een gedragscode onder omstandigheden, al dan niet 
bedoeld, een gelding krijgen als algemene norm van behoren en/of geconcretiseerde WPR-norm, 
met reflexwerking naar niet-leden. Met name via geschillenbehandeling, standpunten van de 
Registratiekamer en rechterlijke uitspraken. Een dergelijke reflexwerking is tevens denkbaar bij de 
concretisering van andere, wettelijke en niet-wettelijke informatie- en geheimhoudingsplichten. 

Handhaving 
Verschillende gedragscodes voorzien in een specifieke toezichtsregeling. Zo verplicht de 
gedragscode van VMO/NVvM tot de aanwijzing van een interne functionaris, belast met het 
toezicht op de naleving van de gedragscode. DMSA en Postorderbond kennen een vergelijkbare 
figuur: de bestandstoezichthouder, respectievelijk rapporterend aan de externe Commissie van 
Toezicht en de houder. Daarnaast voorzien de regelingen van DMSA en NVH in extern toezicht 
via een Commissie/Raad van Toezicht, in beide gevallen ambtshalve bevoegd tot het instellen 
van onderzoek naar de naleving van (o.m.) de privacy-gedragscode door de leden. 

Een belangrijke factor bij de beoordeling van het sectorale toezicht is het binnen een vereniging 
gevoerde lidmaatschapsbeleid, met name de vraag of de leden periodiek actief worden getoetst op 
(o.m.) naleving van de WPR jo. de gedragscode. Met name OAWS, NVH en COSSO staan een 
periodieke hertoetsing op nakoming van lidmaatschapsverplichtingen voor. Bij de COSSO is dit 
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voornemen inmiddels in daden omgezet, met name met betrekking tot de afstemming van de 
bedrijfsvoering van het individuele lid op de beveiligingschecklist. 

Voorts zijn in vrijwel alle in dit hoofdstuk besproken gedragscodes klacht-/geschillenregelingen 
gecreëerd, dan wel kon worden aangesloten bij reeds bestaande voorzieningen. In de 
gedragscodes van VOI, VMO/NVvM, DMSA, FIDIN, Postorderbond771 en banken is de 
klachtvoorziening opgenomen in de gedragscode, in enkele gevallen verwijzend naar een 
bijzonder reglement of geschillenregeling. Soms is sprake van geschillenbeslechting in twee 
instanties (OAWS, COSSO en Nefarma); in de overige gevallen is volstaan met één orgaan. In de 
privacy-regeling van de OAWS, COSSO en NVH is aansluiting gevonden bij de statutaire 
klachtvoorziening; bij Nefarma, ABU, banken772 en verzekeraars kon worden aangehaakt bij de 
qua zelfregulering reeds bestaande klachtregeling. De geschillenregeling van de ABU kent een 
open toetreding, terwijl binnen de OAWS het voornemen hiertoe bestaat. Niet-leden kunnen 
zich dan ad hoc onderwerpen aan het oordeel van de sectorale klachtinstantie die de sector-
gedragscode als maatstaf neemt. 

De mogelijke sancties variëren in aantal en zwaarte. De volgende modaliteiten komen in 
wisselende samenstelling voor: waarschuwing, berisping, boete, herstel van verzuim, 
openbaarmaking en kostenvergoeding. Omdat de gedragscode vrijwel steeds een 
lidmaatschapsverplichting is773, is de schorsing en/of opzegging dan wel ontzetting uit het 
lidmaatschap een vaste component. De oplegging van deze sancties behoort als regel tot de 
bestuurstaak, met de mogelijkheid van beroep op de algemene vergadering. Echter ook in die 
gevallen kunnen geschillencommissies een rol spelen, bijvoorbeeld als advies- of beroepsinstantie. 

Het feitelijk uitgeoefende sectorale toezicht is vooralsnog beperkt in omvang en effectiviteit. Dit 
heeft verschillende redenen. Allereerst het (zeer) beperkte aantal inzage-verzoeken van 
geregistreerden. Voorts het feit, dat bij de geschilleninstanties niet of nauwelijks klachten 
binnenkomen774, terwijl bij de Registratiekamer en de civiele rechter evenmin sprake is van een 
substantieel aantal klachten/zaken. Een derde, niet te onderschatten element betreft het uitblijven 
van gericht toezicht door de Registratiekamer, in de vorm van onderzoek ter plekke naar de 
naleving van de privacy-regelgeving (art. 37, tweede lid WPR)775. 

Als een sector geen problemen ervaart – geen bericht, goed bericht – zullen de interne 
toezichtsvoorzieningen sneller een slapend bestaan leiden. 

Het geheel overziende kan worden geconcludeerd, dat het DMSA op centraal niveau het sector-
interne toezicht via het stelsel van aan de Commissie van Toezicht rapporterende 
bestandstoezichthouders ondersteunt. Verdere activering is echter gewenst en mogelijk. De 
periodieke accountantscontrole op naleving van de beveiligingschecklist als 

                                                      
771 De in de gedragscode van de Postorderbond in uitzicht gestelde geschillenregeling is (nog) niet 
geëffectueerd. 
772 Vgl. echter de geschillenregeling voor de BKR. Dat is een nieuwe klachtvoorziening, zij het 
gemodelleerd naar het bestaande model van de geschillencommissies voor de banken. 
773 Uitzonderingen zijn de gedragscodes van de NOTU en de Bond KBO. 
774 Vgl. echter de eerder gemaakte opmerking, dat men in bepaalde sectoren geneigd is klachten te 
elimineren door op voorhand aan de bezwaren tegemoet te komen. Dit geldt in het bijzonder voor de DM-
sector. 
775 Vgl. ook de spanning tussen de verschillende taken van de Kamer. Een toezichtsverhouding impliceert 
een verticale relatie. De goedkeuringsrelatie van Kamer en sectororganisatie is echter een andere, 
noodzaakt tot een meer horizontale verhouding. De goedkeuringsbevoegdheid van de Kamer interfereert 
derhalve tot op zekere hoogte met haar toezichtsplicht. Een van de bezwaren van het rekken van de 
goedkeuringsprocedure is dan ook het gegeven, dat de Kamer de facto beïnvloed en gebonden raakt in 
haar prioriteitenstelling. 
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lidmaatschapsverplichting voor COSSO-leden is eveneens een positieve factor776. Voor het 
overige zijn in de verschillende branches geen aanwijzingen van een actief toezichtsbeleid in de 
vorm van daadwerkelijke controle op naleving gevonden. 

Wat de klachtenfunctie betreft is in het onderzoek gebleken, dat de geschillencommissies van 
banken en BKR in een duidelijke behoefte voorzien. De geschillenregelingen van de banken en 
het BKR worden actief benut. Dat is, zij het vanwege de branche-omvang beperkt, eveneens het 
geval met de klachtvoorziening van de OAWS. In geschillen betreffende de gegevensverwerking 
door NVH-leden blijkt met name de civiele rechter te worden ingeschakeld. Op basis van het 
voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de betekenis van de sectorale klacht- en 
geschillenregelingen voor de rechtsbescherming van geregistreerden, met uitzondering van die 
van de banken en de OAWS, vooralsnog (zeer) beperkt is. De belangrijkste oorzaak is, dat aan 
deze klachtfaciliteiten blijkbaar nauwelijks behoefte bestaat. 

Bijzondere aspecten 
De toepassingsproblemen inzake de WPR zijn door de gedragscodes versneld aan het licht 
gekomen. De onduidelijkheid inzake de wettelijke begripsvorming, met name veroorzaakt door 
inconsistenties in de parlementaire stukken, door bepaalde sectoren benut voor een 
“sectorvriendelijke” interpretatie van de WPR, heeft de goedkeuringsprocedure door de in het 
geding zijnde belangen in enkele sectoren (banken en verzekeraars) zeer belast. De in de 
voorbereidingsfase en tijdens de parlementaire behandeling van de WPR gewekte verwachtingen, 
met name betreffende de continuering van bestaande voorzieningen en de regelingsruimte bij 
zelfregulering, hebben daar eveneens aan bijgedragen. Bij de sectorspecifieke uitwerking van de 
WPR kwamen ook andere knelpunten in de wet aan het licht, bijvoorbeeld de beperktheid van 
het bewerkersbegrip in verband met de verdergaande specialisatie in zakelijke dienstverlening en 
de afbakeningsproblematiek tussen het overheidsregime en dat voor de particuliere sector. 

Wat ook een rol speelde was, dat door de systematiek van de WPR, de rechtmatigheid van 
bepaalde centrale informatie-voorzieningen niet op voorhand vaststond. Daarbij ging het zowel 
om de rechtmatigheid van dergelijke bestanden als zodanig777 als om onzekerheid omtrent 
geoorloofd secundair gebruik van reeds eerder voor een ander doel geregistreerde gegevens, een 
gevolg van het feit, dat de WPR slechts afwegingscriteria kent. Met name het 
handelsinformatiebedrijf, de direct marketingsector en het marketing- en beleidsonderzoek zijn 
op deze punten kwetsbaar. De gedragscodes zijn benut om op deze terreinen meer klaarheid te 
brengen. De rechtmatigheid van de gegevensverkrijging en -opslag kon hierin echter slechts 
beperkt geregeld worden, want zijn in het systeem van de wet primair afhankelijk van het op de 
gegevensbron van toepassing zijnde regime. In het tekort aan rechtszekerheid kon derhalve 
slechts partieel door gedragscodes worden voorzien. In de goedkeuringsprocedure bleek 
derhalve, dat de bestaande mix van wetgeving en zelfregulering niet in elke sector de verlangde 
rechtszekerheid kan bieden. 

De inzet van de Registratiekamer is vooral in de eerste paar jaar na haar instelling, met nadruk 
gericht geweest op het bevorderen van adequate sector-zelfregulering. Om die reden voorzag het 
goedkeuringsbeleid in deze periode in de mogelijkheid van zgn. opstapcodes, goed te keuren voor 
een beperkte periode, bedoeld als stimulans tot een etappegewijze aanscherping van de 
gedragscode door de betreffende sector (groeiscenario). De gedragscodes van COSSO en NOTU 
zijn hiervan voorbeelden. De eerste is goedgekeurd voor een periode van drie jaar, de laatste 
uiteindelijk niet. In de tweede helft van 1991 is hiervan afgestapt en werd voor de afgifte van een 

                                                      
776 Voor een goed begrip moet worden opgemerkt, dat het toezicht op naleving van privacyregulering in 
COSSO-verband, in de vorm van controle op naleving van de beveiligingschecklist, een meeliften is bij om 
andere redenen (kwaliteitsbeleid) ingesteld toezicht. Zie de betreffende sectorbeschrijving. 
777 Vgl. het onderscheid tussen BKR en handelsinformatiebedrijven. Door de Wet op het 
consumentenkrediet is de status van de BKR onomstreden. Het systeem van handelsinformatie mist een 
dergelijke wettelijke “erkenning”, terwijl het hierbij als zodanig in het geding zijnde algemeen financieel-
economisch belang onmiskenbaar is. 
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goedkeuringsverklaring door de Registratiekamer in alle gevallen de eis van substantiële 
normativiteit gesteld. 

De gedragscodes van het DMIN en de Postorderbond zijn om een andere reden voor een 
kortere periode dan het wettelijk maximum van vijf jaar in art. 15, vijfde lid, WPR goedgekeurd. 
De wens van de Kamer om gezien de snelle ontwikkelingen in de sector de “vinger aan de pols” 
te houden, vormde hiertoe het motief. 

De in de eerste vier jaar van haar functioneren aan de realisering van gedragscodes door de 
Registratiekamer gegeven beleidsprioriteit, was gebaseerd op de opvatting, dat de naleving van de 
WPR gediend zou zijn met een directe betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de 
sectororganisaties. De Kamer ging daarbij uit van een ontwikkelingsmodel, afgestemd op de 
fasegewijze uitbouw van de gedragscode als normatief instrument. Veel waarde werd daarbij 
gehecht aan de goedkeuringsprocedure als communicatiekanaal, de mogelijkheid van 
rechtstreekse beïnvloeding van de toepassingspraktijk door problematiseren en normeren, in 
combinatie met stimulansen tot voorlichting en zelfhandhaving. De primaire aandacht van de 
Kamer voor de normontwikkeling werd voorts in rechtstreekse relatie met het beoogde 
toezichtsbeleid gedacht, het voornemen om na afronding van de eerste normatieve fase actief op 
de naleving van zowel de wet als de gedragscode toe te zien. 

Sinds medio 1993 lijkt echter sprake te zijn van een herziening in prioriteitsstelling door de 
Kamer in die zin, dat de aandacht voor de totstandkoming en bijstelling van gedragscodes 
aanmerkelijk is afgenomen. Naar in het volgende hoofdstuk zal worden betoogd, is een actieve 
betrokkenheid van de Registratiekamer bij het proces van zelfregulering echter een noodzakelijke 
voorwaarde voor een optimale benutting van de gedragscode als instrument van normstelling.  
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7 De gedragscode nader geanalyseerd 

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

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

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

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

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

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

Anders dan met betrekking tot de zelfregulering door de houder via de reglements- en 
formulierplicht het geval is, kent de WPR geen regelingsplicht van sectororganisaties. Zo al 
mogelijk, werd een dergelijke verplichting niet nodig geoordeeld in de verwachting, dat de 
sectororganisaties zich door het (impliciete) appèl van de wetgever aangesproken zouden voelen 
                                                      
779 Zie MvT pp. 19 en 22, MvA p. 12 en 29. Zie ook Handelingen TK 1987-1988, p. 97-5009. 
780 Zie onder meer: het antwoord van de minister van Justitie in Handelingen TK 1987-1988, p. 97-5014, 
MvA EK, p. 17 en NMvA EK p. 17. 



 

G.Overkleeft-Verburg 207 www.overkleeft-verburg.nl 

in hun verantwoordelijkheid voor het bevorderen van een goede naleving van de wet in hun 
sector en derhalve op vrijwillige basis tot collectieve zelfregulering zouden overgaan (MvT p. 31). 
Wel voorziet de WPR in een stelsel van positieve en negatieve prikkels met materieel hetzelfde 
oogmerk: de realisering van flexibele sectorale uitvoeringsregelingen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In de Aanpassingswet Awb I van 4 juni 1992794, is de WPR weliswaar aan de orde gekomen, maar 
is het bij de harmonisatie van deze wet in het licht van de Awb gebleven bij de wijziging van de 
artikelen 7, vierde lid, en 16, derde lid, met name door het in beide bepalingen van toepassing 
verklaren van de openbare voorbereidingsprocedure in afdeling 3:4 Awb, en het vervallen 
verklaren van art. 51 WPR in verband met de uniforme geheimhoudingsbepaling in art. 2:5 
Awb795. In de Aanpassingswet Awb III is de WPR verder geharmoniseerd, met name via een 
                                                      
790 Ingevolge art. 1:1, tweede lid sub f Awb, worden de Nationale ombudsman en de substituut-
ombudsmannen niet als bestuursorgaan in de zin van deze wet begrepen. 
791 MvT p. 21 en MvA p. 55. 
792 Vgl. de overeenkomst met andere wetsinterpreterende/rechtsvaststellende figuren in het bestuursrecht 
zoals het vergunningstelsel. Zie voorts de voorgeschiedenis van de WPR. 
793 De uitsluiting van rechtsbescherming tegen besluiten van de Registratiekamer lijkt in het 
wetgevingsproces name een instrumentele functie te hebben gehad: (a) het nader afbakenen/inperken van 
de materiële bevoegdheid van de Registratiekamer en (b) het écarteren van bemoeienis van de 
bestuursrechter met de uitvoering van de WPR. Dat dit laatste niet is gelukt, is reeds eerder gebleken in de 
Ohra-zaak. Zie CRvB van 16 juli 1991, TAR 1991, 170. 
794 Wet van 4 juni 1992, houdende aanpassing van een aantal wetten aan de eerste tranche van de Algemene 
wet bestuursrecht, Stb. 1992, 422. 
795 Zie art. 10 van Hoofdstuk III van de Aanpassingswet Awb I, betreffende de aanpassing van wetgeving 
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie, bedoeld om strijd tussen de bestaande 
wetgeving en de Awb te voorkomen. Zie ook de toelichting op het achterliggende wetsontwerp, TK 1990-
1991, 22061, nr. 3, met name de pp. 8 en 9. Zie herstel van een onjuistheid in de nummering van art. 16 via 
de Aanpassingswet Awb III, Stb. 1993, 690. Vgl. voorts de Leemtewet Awb, Stb. 1995, 250. 
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terminologische aanpassing van de artt. 15, derde en vierde lid, en 19, tweede lid, terwijl voorts de 
termijnen in de artt. 28, 29 en 31 t/m 34 WPR met de Awb in overeenstemming werden 
gebracht. In deze harmonisatie-exercitie is echter voor het overige, zonder nadere motivering, 
voorbijgegaan aan art. 15, zevende lid, WPR. Bij navraag bleek, dat in de voorafgaande ambtelijke 
inventarisatie van met het oog op de inwerkingtreding van de Awb als centrale bestuurswet te 
wijzigen wetsbepalingen, is afgegaan op de kwalificatie van een door de Registratiekamer af te 
geven goedkeuring in de MvT als advies aan de rechter. Om die reden werd een verdergaande 
aanpassing van dit artikel aan de Awb niet nodig geoordeeld. Evenmin is aan deze aanname de 
(logische) consequentie verbonden om de uitsluiting van administratieve rechtspraak in art. 15, 
zevende lid, te laten vervallen796. Als de goedkeuringsverklaring als advies heeft te gelden, is reeds 
om die reden geen administratieve rechtsingang beschikbaar door het ontbreken van een besluit 
als materiële voorwaarde daartoe (vgl. art. 8:1 e.v. Awb). 

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

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

Wat het eerste punt betreft moet worden vastgesteld, dat een afgegeven goedkeuringsverklaring 
geen direct rechtsgevolg heeft voor de status van de gedragscode in particuliere verhoudingen. 
De rechtswerking van de gedragscode is primair gebaseerd op verenigingsrechtelijke en 
(eventuele) contractuele verbindendheid, aangevuld met een eventuele doorwerking als 
interpretatie-richtlijn via open privaatrechtelijke normen798. Het goedkeuringsbesluit van de 
Registratiekamer laat derhalve het karakter van de gedragscode als produkt van zelfregulering 
                                                      
796 Adviezen zijn naar de heersende opvattingen in beginsel niet aan te merken als een op rechtsgevolg 
gericht besluit. Art. 46 WPR, betreffende de onderzoeks- en aanbevelingsbevoegdheid van de Kamer, is als 
toezichtsmodaliteit evenmin met de Awb geharmoniseerd. Ook in dit geval is de bepaling in het derde lid, 
dat geen voorziening van administratieve rechtspraak openstaat tegen beslissingen van de Registratiekamer 
gehandhaafd. 
797 Vgl. in verband met het doel van de aanpassingswetgeving met een expliciete motiveringsplicht inzake 
afwijkingen ook: art. 8:5 (negatieve lijst) in samenhang met de overigens krachtens specifieke beslissing van 
de wetgever van beroep uitgesloten categorieën in de artt. 8:2 t/m 8:4 Awb. Zie voorts H. Bolt, Hoofdstuk 
7 Algemene wet bestuursrecht, Bijzondere bepalingen over bezwaar en administratief beroep in J.B.J.M. 
ten Berge e.a. (red.), Nieuw bestuursrecht, Nijmegen 1994, i.h.b. p. 245 e.v. 
798 Vgl. voorts het omzetten van de gedragscode in een wettelijke verplichting door overneming hiervan in 
een (reglement- of) aanmeldingsformulier en inzending hiervan bij de Registratiekamer (artt. 21 en 26 
WPR). In dat geval is er sprake van verbindendheid op grond van de WPR. 
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onverlet en transformeert deze derhalve niet in een krachtens de wet gegeven voorschrift799. De 
civielrechtelijke risico-aansprakelijkheid ex art. 9 WPR geldt derhalve niet voor de niet-naleving 
van een gedragscode. Evenmin kan de naleving van een gedragscode op grond van art. 10 van de 
wet via de civiele rechter worden afgedwongen800. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De opvatting dat de goedkeuring van een gedragscode door de Registratiekamer om de hiervoor 
genoemde reden als besluit in de zin van art. 1:3, eerste lid, Awb is te kwalificeren, derhalve als 
publiekrechtelijke rechtshandeling, spoort met de jurisprudentie waarin bestuursbeslissingen als 
beschikkingen en dus als op rechtsgevolg gerichte besluiten worden aangemerkt, indien deze 
kunnen gelden als een op voorhand gegeven weigering om in een nader bepaalde situatie 
bestuursdwang toe te passen813. In die gevallen is sprake van een op rechtsgevolg gerichte, 
derhalve in beginsel afdwingbare toezegging814. Voor deze opvatting kan bovendien steun 
worden gevonden in de artt. 8:1 en 8:2 Awb0 en de met de Derde tranche beoogde aanvulling 
van art. 1:3 Awb met een vierde lid, inhoudende de begripsomschrijving van de beleidsregel en 
uitbreiding van deze wet met een nieuwe titel 4.4. inzake beleidsregels815. Onder een beleidsregel 
wordt in het beoogde vierde lid van art. 1:3 Awb verstaan: “een besluit, niet inhoudende een 
algemeen verbindend voorschrift, dat een algemene regel geeft omtrent de afweging van 
belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften bij het gebruik van 

                                                      
811 Zie onder meer de beslissingen van de Registratiekamer van 15 november 1993, kenmerk 93.C.078 
(toepassing gedragscodes DMIN en Postorderbond) en van 31 januari 1994, kenmerk 94.C.001.1 
(gedragscode OAWS). 
812 Zie resp. de beslissingen van de Registratiekamer van 22 november 1993, kenmerk 93.C.133 en van 21 
februari 1994, kenmerk 94.C.006. In laatstgenoemde zaak werd de DMIN-gedragscode toegepast op de 
informatiepraktijk van een fondsenwerver. Zie de volgende passage, met de drieslag in de door de Kamer 
aangenomen werkingssfeer: “Deze gedragscode bindt enkel de leden van het DMIN; zij is echter ook een 
richtsnoer voor wat als gebruikelijk en gewenst beschouwd moet worden binnen de direct-marketing 
sector. Dit geldt eveneens voor aanpalende sectoren zoals de sector fondsenwerving. 
813 Vgl. hetgeen eerder is opgemerkt omtrent de effectiviteit van publiciteit als sanctie-instrument. Dit is 
nog eens gebleken in het door de Registratiekamer geëntameerde onderzoek ex art. 46 WPR naar de 
rechtmatigheid van het Air Miles-spaarsysteem. De start van dit onderzoek werd actief en voortijdig door 
de Kamer in de publiciteit gebracht. Omdat in de betreffende interviews tevens min of meer werd 
gesuggereerd, dat het Air Miles-systeem grootschalige koppelingen zou impliceren en het systeem 
bovendien een dekmantel zou zijn voor vergaande klantprofilering in samenhang met direct marketing-
activiteiten, kwam het project zeer negatief in de publiciteit. In het algemeen kan worden gesteld, dat het 
risico van negatieve publiciteit in het kader van privacybescherming een dusdanige sanctie-werking heeft, 
dat dit instrument met de gebruikelijke bestuursrechtelijke sancties op één lijn moet worden gesteld. 
814 Zie wat de literatuur betreft: W. Konijnenbelt en R.M. van Male, Hoofdstukken van administratief recht, 
Utrecht 1993, p. 183 e.v.; J.B.J.M. ten Berge e.a. (red.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht (VUGA-
bundel), p. 8/33 e.v.; P.J.J. van Buuren en J.M. Polak, Algemene wet bestuursrecht, Tekst & commentaar, 
Deventer 1994, p. 11 en R.M. van Male en C.P.J. Goorden, Inleiding en algemene aspecten, in J.B.J.M. ten 
Berge e.a. (red.), Nieuw Bestuursrecht, Nijmegen 1994, p. 57 e.v. Zie m.b.t. de door de rechter 
aangenomen rechtswerking van een, zelfs niet op de wet steunende, “interpretatieve verklaring”: CBB van 
20 augustus 1985, AB 1987, 25 (Interimwet beperking varkens- en pluimveehouderijen). Zie voorts de 
jurisprudentie betreffende de rechtswerking van schriftelijke gedoogbeslissingen c.a. Vgl. voorts de heldere 
toelichting op de Derde tranche Awb, TK 1993-1994, 23700, nr. 3, p. 101 e.v. 
815 Zie het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet 
bestuursrecht), TK 1993-1994, 23700, nrs. 1-3. Zie met name artikel I (aanvulling begripsomschrijving 
besluit) en Titel 4.4. inzake beleidsregels. Vgl. voorts het nieuwe Hoofdstuk 5, betreffende handhaving. 
Vgl. de artt. 8:1 en 8:2 Awb. 
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een bevoegdheid van een bestuursorgaan.”816. Deze begripsomschrijving is wat de 
goedkeuringsverklaring betreft zeer verhelderend, dekt immers materieel de verschillende 
aspecten ervan als vorm van zelfbinding inzake haar bevoegdheid als toezichthouder door de 
Registratiekamer jegens een semi-gesloten groep van registratiehouders. 

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

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

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

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

                                                                                                                                                        
Derde tranche Awb opgenomen art. 4.4.5, dat de afwijkingsbevoegdheid/-plicht koppelt aan het 
evenredigheidsbeginsel. 
822 Zie als voorbeelden de regeling in de OAWS betreffende de ingeperkte informatie- en inzageplicht ex 
artt. 28 WPR en 29 jo. 30 WPR en de regeling inzake het geoorloofd opnemen van bepaalde (economisch-) 
strafrechtelijke gegevens in persoonsregistraties van handelsinformatiebureaus. 
823 Vgl. het in het vorige hoofdstuk beschreven beleid van de Registratiekamer om in sectoren waarin 
ingrijpende veranderingen worden verwacht, de goedkeuring voor slechts drie jaar af te geven. 
824 In de huidige situatie gaat het dan nog om regelingen met een behoorlijk maatschappelijk draagvlak, 
waarbij de zelfregulerende sector zelf ook de lasten draagt. Vgl. echter de hierna te beschrijven 
beleidswijziging van de Registratiekamer die een relativering van dit uitgangspunt mogelijk maakt. 
825 De betreffende passage luidt als volgt: “The Registrar cannot give an assurance that adherence to a code 
of practice will in all cases or without qualification show that a Data User is complying with the Act. He 
will, however, take into account and give appropriate weight to compliance with recognised codes of 
practice in the event of a complaint or potential breach of the Data Protection Principles.” 
826 Zie het voorwoord van de Registrar bij de volgende gedragscodes: de Code of Practice for Universities 
(1987); de Code of Practice Covering the use of Personal Data for Advertising and Direct Marketing 
Purposes (1987); de Association of Chief Police Officers Code of Practice for Police Computer Systems 
(1987); The Institute of Personnel Management Code on Employee Data (1987); Guidance for Computer 
Users (1987); The Chartered Institute of Management Accountants Code for Customer and Supplier 
Administration (1990); de Code of Practice for General Medical Practitioners (1991) en de Association of 
British Insures Code of Practice (1993). 
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doelmatigheidstoetsing), met de mogelijkheid van hoger beroep “on a point of law” op het High 
Court (artt. 13 en 14 DPA). Dat de Registrar inzake gedragscodes een geheel andere positie 
inneemt dan de Registratiekamer, blijkt soms ook uit de regeling zelf. Zo is in de inleidende 
bepalingen van de Direct Marketing Association Code of Practice (1993) opgenomen, dat de in 
de DMA-regeling verdisconteerde interpretatie van de bedrijfstak op een specifiek onderdeel van 
het eerste privacy-beginsel (fair obtaining) afwijkt van de opvatting van de Data Protection 
Registrar. 

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

7.4 De functie van de gedragscode volgens betrokkenen 
De Registratiekamer heeft de gedragscode steeds opgevat als een regelingsinstrument met primair 
een waarborgkarakter, immers schakel in het systeem van gelede normstelling als brug tussen de 
materiële wettelijke normen en de verbindende zelfregulering op uitvoeringsniveau. Vergroting 
van rechtszekerheid en kenbaarheid door sectorale precisering van het geldende recht staan 
derhalve in deze visie centraal, zowel ten voordele van registratiehouders als van 
geregistreerden828. Vandaar ook de nadruk op de juridische dimensie van de gedragscode, met 
name de daaraan te stellen kwaliteitseisen, corresponderend met de aan de Registratiekamer bij 
voorlegging om goedkeuring in de wet voorgeschreven ontvankelijkheids-en 
rechtmatigheidstoetsing829. Tegen deze achtergrond heeft de Kamer steeds gepoogd de 
communicatieve en stimulerende functie van de gedragscode optimaal te benutten, uitgaande van 
de belangrijke rol van intermediaire organisaties bij de implementatie van de WPR op 
uitvoeringsniveau830. Het is derhalve vanuit dit perspectief, nader ingekleurd door haar 

                                                      
827 Vgl. het verslag van een gesprek van de vaste Commissie voor Justitie en de algemene Commissie voor 
Europese zaken op 9 november 1994 met ambtenaren van de Europese Commissie over de ontwerp-
richtlijn bescherming persoonsgegevens, TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 13. Met name de regeling van de 
gedragscode wordt hierin van de zijde van de Commissie met nadruk genoemd als een van de elementen 
die aan de WPR is ontleend. De hier gelegde relatie is echter vooral te zien als onderdeel van de 
“wervingsactie” voor de nieuwe richtlijn, met name het genereren van de noodzakelijke steun van het 
Nederlandse parlement. 
828 Vgl. wat de registratiehouders betreft de beteugeling van risico’s van een onjuiste interpretatie van de 
WPR, mede in het licht van de dominante maatschappelijke (rechts)opvattingen. De behoefte hieraan is 
groot, met name bij publieksgevoelige gegevensverwerking en nieuwe investeringsprojecten. De 
rechtsbeschermingsfunctie van de goedgekeurde gedragscode voor de geregistreerden betreft met name de 
“geautoriseerde” precisering van het geldende recht in de vorm van aanspraken en “gedoog”-
verplichtingen alsmede in de kenbaarheid daarvan. 
829 Zie de toespraak van G. Overkleeft-Verburg, plv. Voorzitter Registratiekamer, bij de uitreiking van de 
goedkeuringsverklaring betreffende de Privacy Code aan de voorzitter van de OAWS op 28 november 
1990, Stcrt. 1990, 232. Zie ook het paper “Use and impact of Codes of conduct in the Netherlands” van de 
Registratiekamer, ten behoeve van de 16th International Conference on Data Protection, gehouden van 5-8 
september 1994 in Den Haag. 
830 Met name in de eerste periode van het functioneren van de Kamer is het totstandbrengen en 
onderhouden van goede contacten/samenwerking met sectororganisaties het uitgangspunt van beleid 
geweest. In die zin was er sprake van een beleidskeuze voor een open netwerkorganisatie. Deze keuze hield 
verband met de vooronderstelling, de destijds beperkte middelen van de Kamer aldus op de meest 
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verantwoordelijkheid voor het toezicht op naleving van de WPR (art. 37, tweede lid), dat de 
Kamer invulling heeft gegeven van haar goedkeuringsbeleid ingevolge art. 15 WPR831. 

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

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

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

De opvatting van Verkade als adviseur van de Nederlandse Postorderbond inzake de rol van de 
gedragscode in de WPR, getuigt evenzeer van een wens tot/verwachting van terughoudendheid 

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

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

Dat de voormalige Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie als veelbetrokken 
onderhandelingspartner een vergelijkbaar standpunt heeft verdedigd zal geen verwondering 
wekken. Hoewel deze belangenorganisatie van geregistreerden de juridische dimensie van de 
gedragscode niet ontkende en daar onder omstandigheden namens geregistreerden ook 
aanspraken op baseerde, heeft de SWP de gedragscode steeds vooral gezien als geaccordeerd 
                                                      
834 D.W.F. Verkade, advies uitgebracht aan het bestuur van de Nederlandse Postorderbond inzake 
voldoening van de gedragscode van de nederlandse Postorderbond inzake de Wet Persoonsregistraties aan 
art. 15 van de Wet Persoonsregistraties d.d. 11 juni 1990. 
835 Verkade formuleert de bedoeling van de wetgever als volgt: “De geaccordeerde gedragscodes zijn door 
de wetgever gekozen en bij voorbaat positief omhelsd als een instrument om nadere ordening op het 
gebied van de omgang met persoonsregistraties te bewerkstelligen. Van de Registratiekamer mag een zelfde 
positieve instelling verwacht worden.” 
836 In het licht van de bij wet aan de Registratiekamer opgedragen taken komt deze opvatting mij als 
onbegrijpelijk voor. 
837 De betreffende passage luidt als volgt: “Eigenlijk vraagt de wet hier het onmogelijke van de 
Registratiekamer, voor zover art. 15 lid 1 ten deze niet rechtstreeks tegenstrijdig is met art. 15 lid 6. Wil 
men (incl. de Registratiekamer) de goede bedoelingen van art. 15 recht doen, dan zal met art. 15 lid 1 ten 
deze minder strikt <W0U 
838 J.M.A. Berkvens, Privacy, zelfregulering en bankwezen in het tijdschrift Privacy en Registratie, nummer 
2-3/november 1994, p. 24 e.v. Zie voor het citaat p. 27. Zie in hetzelfde nummer de bijdrage van J.U. 
Bentinck van Schoonheten, Direct marketing en privacy-zelfregulering, p. 20 e.v. Hierin worden de 
ervaringen met de gedragscodes van DMIN, Postorderbond en NOTU besproken. De rol van de 
Registratiekamer wordt met betrekking tot beide eerstgenoemde gedragscodes als volgt becommentarieerd: 
“Hoewel het eindresultaat duidelijk beter is geworden dan de oorspronkelijk vastgestelde gedragscodes is 
het de vraag of deze niet eerst voor bepaalde tijd goedgekeurd hadden kunnen worden” (p. 22). 
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compromis van branche en SWP, vooral gericht op (mentaliteits-)beïnvloeding van de 
houdersorganisatie, waar de Registratiekamer in beginsel buiten moet blijven. In hun bijdrage aan 
het themanummer “Zelfregulering en de Wet Persoonsregistraties” van het tijdschrift Privacy en 
Registratie, hebben Holvast en Ketelaar vijf, aan de (internationale) literatuur ontleende functies 
van de gedragscode onderscheiden. Achtereenvolgens worden genoemd: (a) de gedragscode als 
uiting van door een beroepsgroep ervaren verantwoordelijkheid; (b) aanvulling van juridische en 
politieke maatregelen; (c) het stimuleren van met maatschappelijk debat en collectieve actie; (d) de 
sociologische functie van het behoren tot een groep met dezelfde ideeën839 en (e) de harmonisatie 
van normstelling in internationaal verband. De conclusie van de toetsing van de bestaande 
gedragscodes aan deze criteria is per saldo negatief840. De vraag wordt gesteld of het instrument 
van de gedragscode wel gehandhaafd moet worden, dit met name vanwege de bemoeienis van de 
Registratiekamer: “Onze kritiek richt zich voornamelijk op de wijze waarop de Registratiekamer 
met haar taken en bevoegdheden in dit verband omspringt. Wij neigen ertoe te stellen dat van 
gedragscodes meer effect te verwachten is, indien zij worden beschouwd als een contractuele 
afspraak tussen marktpartijen. In een aantal gevallen kan de inhoud van huidige gedragscodes 
uitstekend tot onderdeel van leveringsvoorwaarden worden gemaakt. De Registratiekamer zou in 
dat geval kunnen en moeten volstaan met een marginale toetsing vooraf en met controle op de 
naleving achteraf”841.  

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

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

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

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

De Britse Data Protection Act 1984 (DPA) heeft de privacy-gedragscode op een andere wijze in 
de wet ingebed. De materiële normstelling heeft in deze regeling de vorm aangenomen van acht 
min of meer globaal geformuleerde privacy-(rechts)beginselen, de data protection principles, in 
combinatie met een aantal daarop toegesneden interpretatiebepalingen, terwijl de wet tevens in 
een reeks specifieke en algemene uitzonderingsbepalingen voorziet847. Deze privacybeginselen 
richten zich met name tot de registratiehouder, terwijl de beveiligingsplicht tevens voor de 
bewerker geldt848. Dat deze beginselen in de uitvoeringspraktijk zouden worden uitgewerkt via 
                                                                                                                                                        
niet van de Data Protection Registrar. Vgl. de taak van de eerstgenoemde functionaris in de Fair Trading 
Act 1973 om de totstandkoming van gedragscodes als onderdeel van het consumentenrecht te bevorderen 
(guidance in safeguarding and promoting the interests of UK consumers). 
845 Vgl. de gedragscode als instrument tot incorporatie en verbijzondering van gedragsregels van 
beroepsethiek (OAWS, VMO/NVvM en VOI). Opmerkelijk is de splitsing in normering via twee 
ingangen: de organisaties zelf en de afzonderlijke, hierin werkzame beroepsbeoefenaren. Zie ook het 
voornemen van de nieuwe Vereniging voor Beleidsonderzoek, rechtsopvolger van de VOI, om de 
totstandkoming van een beroepsvereniging van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers te bevorderen. 
846 De Vereniging van handelsinformatiebureaus heeft gepoogd om overheidsperspectief en 
consumentenperspectief met elkaar te verzoenen door de met de Registratiekamer “uitonderhandelde” 
tekst terug te koppelen naar de SWP. 
847 Deze uitzonderingsbepalingen vestigen een bijzonder informatie-regime. De gedetailleerd uitgewerkte 
uitzonderingen hebben betrekking op gegevensverwerking inzake: national security, crime and taxation, 
health and social work, regulation of financial services etc, judicial appointments and legal professional 
privilege, payrolls and accounts, domestic or other limited purposes alsmede op nader aangegeven 
elementen in specifieke persoonsregistraties. Zie de artt. 26 t/m 33 in de DPA. 
848 Zie art. 2 jo. schedule 1 van de DPA. Vgl. het Europees Dataverdrag 1981, dat eveneens werkt met – in 
belangrijke mate aan de Britse voorstellen ontleende – beginselen. Deze aanpak is voorts overgenomen in 
het ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Zie art. 6. De beginselen in de DPA 1984 luiden 
als volgt: 1. The information to be contained in personal data shall be obtained, and personal data shall be 
processed, fairly and lawfully. 2. Personal data shall be held only for one or more specified and lawful 
purposes. 3. Personal data held for any purpose or purposes shall not be used or disclosed in any manner 
incompatible with that purpose or those purposes. 4. Personal data held for any purpose or purposes shall 
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codes of practice, zowel in de overheidssector als in de particuliere sector, is een 
vooronderstelling van de wetgever. Het “management by objectives” is immers een belangrijk 
kenmerk van Britse regelgeving. Het is dan aan de rechtsgenoten overgelaten om binnen de 
grenzen van de globale wettelijke normstelling, in wisselwerking met eventuele sturing door 
toezichtsinstanties en het rechterlijk oordeel, tot rechtsvorming in concreto te komen. 

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

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

                                                                                                                                                        
be adequate, relevant and not excessive in relation to that purpose or those purposes. 5. Personal data shall 
be accurate and, where necessary, kept up to date. Personal data held for any purpose or purposes shall not 
be kept for longer than is necessary for that purpose or those purposes. De laatste twee beginselen hebben 
betrekking op het inzagerecht van de geregistreerde en de beveiligingsplicht van houders en bewerkers. 
849 Deze figuur komt meer voor, met name in het Britse consumenten- en arbeidsrecht. Zo is de Director 
General of Fair Trading onder de Fair Trading Act 1973 verplicht om “trade associations” aan te moedigen 
gedragscodes voor hun leden vast te stellen: “for guidance in safeguarding and promoting the interests of 
UK consumers”. Ook op het terrein van de arbeidsverhoudingen komt door de wet gestimuleerde 
zelfregulering voor, bijvoorbeeld in de vorm van anti-discriminatie codes. 
850 Dat het sectorbegrip in de artt. 15 en 16 eenzelfde betekenis heeft blijkt uit MvA p. 28. 
851 Zie echter de hierna aan zelfregulerende sectororganisaties gestelde materiële eisen.  
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Is het systeem van de wet helder, de parlementaire stukken blijken niettemin enige ruis te 
bevatten. Zo wordt in een latere fase van de parlementaire wetsbehandeling de vraag of ook een 
gemeentelijke privacyverordening als gedragscode in de zin van de wet kan worden aangemerkt, 
bevestigend beantwoord (MvA p. 45). Deze vereenzelviging van samenwerkingsverband met een 
houdersorganisatie in de publieke sector, is op een later moment doorgetrokken naar de 
afzonderlijke onderneming. Op een vraag naar de betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de 
opstelling van een gedragscode voor de registratie van personeelsgegevens is het antwoord, dat 
mag worden verwacht dat wanneer het gaat om een gedragscode van één organisatie, de 
Registratiekamer er in het bijzonder acht op zal slaan of een ondernemingsraad danwel een 
daarmee vergelijkbare instelling werkzaam is en zo ja, of deze bij de totstandkoming van de 
gedragscode betrokken was (MvA p. 36)852. Deze reacties zijn niet als juist aan te merken. De 
gedragscode zou aldus samenvallen met de zelfreguleringsverplichting op uitvoeringsniveau via 
reglement of aanmeldingsformulier. Datzelfde geldt voor het (potentieel) kwalificeren van een 
gemeentelijke privacy-verordening als gedragscode. Weliswaar gaat het bij de gemeentelijke en 
provinciale privacy-verordeningen om een nieuwe tussenlaag: de koepelvoorziening op 
houdersniveau, deels in aanvulling op en doorwerkend in de vast te stellen gemeentelijke privacy-
reglementen853 en gebaseerd op de autonome sturings- en regelingsbevoegdheid van 
gemeenteraad en provinciale staten854, als vormen van collectieve zelfregulering in de zin van art. 
15 WPR zijn deze verordeningen niet aan te merken. De gedragscode is naar uit de parlementaire 
stukken blijkt, niet bedoeld als regelingsinstrument voor het openbaar bestuur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
875 Het rapport Personeelssystemen a.w. van de Registratiekamer leunt zwaar op een compilatie van lagere 
rechtspraak, resultaat van een deels gedateerde belangenafweging in concreto. Zouden deze uitspraken, 
zoals gesuggereerd, in een gedragscode worden vastgelegd en naar een bepaald rechtsmoment 
geconserveerd, dan zou daarmee tevens de flexibiliteit uit de wet worden “weggeregeld”, een noodzakelijke 
component in een periode van grote technologische, maatschappelijke en economische aanpassingen. Vgl. 
voorts de standaardregimes voor personeels-, salaris- en vut/pensioenregistraties in het BGV als type 
registratie-gebonden concretisering van het wettelijke regime. Zie ook de eerder genoemde conclusie van 
de Commissie Arbeidswetgeving van de SER. 
876 Vgl. het verschil in rechtswerking. Is een standaardregime in het BGV van toepassing, dan bestaat onder 
voorwaarde van naleving, vrijstelling van de aanmeldingsplicht. De gedragscode ex art. 15 WPR heeft niet 
een dergelijke werking. Registratiehouders zullen hun registraties onder een code met een overeenkomstige 
typegebonden regeling alsnog moeten aanmelden. 
877 Als voorbeelden worden richtlijnen genoemd inzake beveiliging van geautomatiseerde systemen alsmede 
gedragsregels betreffende personeelsadministraties. 
878 Zie Guidance Note 6, Codes of Practice – Second Explanatory Statement van 1986. Zie voorts 
Guidance Note 1, Codes of Practice – A Preliminary Policy Statement van 1985. Beide richtlijnen zijn 
opgenomen in de Encyclopedia of Data Protection (losbl.), Volume Two, London 1988. 
879 De Data Protection Act maakt in de materiële bepalingen geen onderscheid tussen de particuliere en de 
overheidssector. Een gedragscode kan derhalve ook op overheidssectoren betrekking hebben. Zie ook het 
vorige hoofdstuk. 
880 Zie de volgende passage: “The Registrar will expect a representative body to publicise and promote a 
Code of Practice which it has developed amongst Data Users in the sector concerned. He will further 
expect that all such users be aware of and follow the guidance and recommendations contained in the 
code. Where the representative body is a membership organisation, and where membership confers 
commercial or other benefits, compliance with the Code of Practice might become a condition of 
membership. A Code should clearly indicate arrangements for monitoring its effectiveness, and for 
reviewing and revising the Code at appropriate intervals.” Zie Guidance Note 6, a.w., p. 6. 
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informatievoorziening. Regels betreffende deze laatste categorie worden derhalve niet als Code of 
Practice in de zin van de DPA gekwalificeerd. Dit standpunt van de Britse Registrar komt 
derhalve overeen met de aanvankelijke opvatting van de Registratiekamer omtrent de 
gedragscode als vorm van wettelijk gestructureerde zelfregulering881. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

G.Overkleeft-Verburg 233 www.overkleeft-verburg.nl 

de algemene ledenvergadering is gebruikelijk, terwijl in sommige gevallen de definitieve tekst 
opnieuw aan de participerende belangenorganisatie(s) wordt voorgelegd. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. de code is zorgvuldig voorbereid en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.14 Bevindingen en conclusies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.1 Inleiding 
De Wet persoonsregistraties kent een systeem van gelede normstelling. De in de wet globaal 
geformuleerde materiële normen, in het bijzonder de artt. 4 t/m 6, 8, 11 t/m 14 en 18, worden in 
een aantal stappen nader verbijzonderd. Het laatste element in deze regelingsketen is de 
normstelling op het niveau van de afzonderlijke persoonsregistratie. De wet voorziet hiertoe in 
een tweetal alternatieven: (a) de gelding op uitvoeringsniveau van een typegebonden 
standaardregime in het Besluit genormeerde vrijstelling (BGV) en (b) zelfregulering door middel 
van een bij de Registratiekamer aangemeld reglement of ingezonden formulier van aanmelding. 
Deze zelfreguleringsverplichting is eerst van toepassing indien het BGV niet in een toepasselijk 
standaardregime voor de betreffende persoonsregistratie voorziet. 

Dit is het eerste van een zevental hoofdstukken over de normering van persoonsregistraties op 
uitvoeringsniveau. Zes ervan betreffen de verschillende elementen van de WPR-
zelfreguleringsverplichting en de wijze waarop deze in de informatiepraktijk is geëffectueerd1102. 
In dit hoofdstuk staat de inhoud en werking van het Besluit genormeerde vrijstelling centraal en 
daarmee de vraag naar de ervaringen met deze vorm van gedetailleerde informatiesturing via 
algemeen verbindende voorschriften. 

Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen. In paragraaf 9.2 is een beschrijving van het 
wettelijk regime opgenomen. De inrichting van het BGV, met name de selectie van aldus 
genormeerde typen persoonsregistraties, komt in paragraaf 9.3 aan de orde, terwijl de methode 
van normstelling in paragraaf 9.4 wordt besproken. In de hierbij aansluitende paragraaf 9.5 vindt 
een verdergaande verdieping plaats naar vorm, inhoud en vergelijkbaarheid van de verschillende 
standaardregimes. De relatie tussen de WPR en het BGV als typegebonden uitvoeringsregeling is 
het onderwerp van paragraaf 9.6; de sanctionering van het BGV vormt in paragraaf 9.7 een 
afzonderlijk punt van aandacht. In paragraaf 9.8 worden de ervaringen met het BGV in de 
uitvoeringspraktijk besproken, resulterend in bouwstenen voor nadien te formuleren conclusies 
omtrent de effectiviteit van het BGV. De naar verwachting eind 1995 vast te stellen EG-Richtlijn 
bescherming persoonsgegevens zal de regelingsautonomie van de lidstaten aanmerkelijk inperken. 
Dat geldt ook voor het aanmeldingsregime. Om de bandbreedte van de aan de wetgever gelaten 
beleidsruimte te bepalen, is in paragraaf 9.9 een samenvatting opgenomen van de 
aanmeldingsregeling in de tekst van het gemeenschappelijk standpunt. In de afsluitende paragraaf 
9.10, bevindingen en conclusies, komen alle draden samen, uitmondend in enkele aanbevelingen. 

9.2 Het wettelijk regime 
Art. 22 van de WPR bepaalt, dat persoonsregistraties in de overheidssector, die voldoen aan 
nader bij AMvB te stellen eisen, zijn vrijgesteld van de reglements- en aanmeldingsplicht in art. 
191103. De wet noemt een zestal typen registraties waarvoor een dergelijke regeling moet worden 

                                                      
1102 De volgende hoofdstukken zijn als volgt ingedeeld. De hoofdstukken 10 en 11 hebben een inleidend 
karakter. Hierin worden respectievelijk besproken: (a) de differentiatie-criteria tussen de openbare en de 
particuliere sector, beslissend voor zowel het toepasselijke materiële als het procedurele regime, en (b) de 
concretisering van het wettelijke begrip houderschap, bepalend voor de vraag wie zelfreguleringsplichtig is. 
In hoofdstuk 12 wordt de reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht naar inhoud, vorm en nadere 
aankleding besproken, terwijl de naleving ervan – zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin – het 
onderwerp vormt van hoofdstuk 13. In hoofdstuk 14 komen de overige uitvoeringsregelingen aan bod, 
evenals de handhaving van en de alternatieven voor het wettelijk systeem. De juridische dimensie van de 
zelfregulering, met name de effectiviteit ervan, vormt tenslotte het onderwerp van hoofdstuk 14.  
1103 Vgl. de regeling in de artt. 3a en 3b Drank- en Horecawet (Stb. 1991, 54) betreffende de bestrijding van 
paracommerciële activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve en 
godsdienstige/levensbeschouwelijke (non profit-)organisaties. De regelingsalternatieven zijn hier: (a) 
specifieke, door burgemeester en wethouders aan de vergunning te verbinden voorschriften en 
beperkingen en (b) de gelding van een zelfreguleringsvoorziening op bedrijfstakniveau. Zie S.R. Formsma, 
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gerealiseerd en biedt voorts de mogelijkheid om dit aantal uit te breiden. Art. 27 voorziet in 
vergelijkbare regeling voor persoonsregistraties in de particuliere sector. 

Naar uit de wetsgeschiedenis blijkt werd aldus beoogd, een zeker evenwicht te creëren tussen de 
normering van afzonderlijke persoonsregistraties via algemeen verbindende voorschriften en op 
basis van zelfregulering. Zeefwerking stond hierbij voorop. Door het qua normstelling 
standaardiseren van de doelgroep1104: de categorieën typische doorsnee-registraties met 
bekendheid bij de geregistreerden, zou de reglements- en formulierplicht gereserveerd kunnen 
blijven voor persoonsregistraties die bijzondere aandacht in de vorm van geïndividualiseerde 
regulering behoeven. Om die reden werd de beoogde reglements- en formuliervervangende 
AMvB gemotiveerd als instrument van deregulering, gericht op vermijding van administratieve 
rompslomp en lastenbeperking voor overheid en bedrijfsleven1105. Op deze wijze dacht men ten 
minste de meerderheid van de persoonsregistraties van een nadere regeling op uitvoeringsniveau 
te kunnen voorzien1106. 

Uitgangspunt was derhalve, dat de reglements- en formulierplicht beperkt zou moeten blijven tot 
een groep registraties die uit een oogpunt van gevaarzetting voor de persoonlijke levenssfeer1107, 
een geïndividualiseerde aanpak op uitvoeringsniveau vereisen1108. Hoewel het facultatieve 
karakter van de beoogde standaardregimes in de toelichting is benadrukt – de registratiehouder 
blijft immers bevoegd om zelfregulering te prefereren -is de regeling niettemin sturend van opzet. 
In de toelichting is de nadruk op het facilitaire karakter van deze voorziening gekoppeld aan de 
normatieve dimensie ervan: de noodzaak om een bijzondere reden te hebben om af te wijken van 
de in de AMvB geformuleerde standaard, zowel wat betreft de inrichting van de 
gegevensverzameling ten aanzien van de daarop van toepassing zijnde gebruiksvoorschriften1109. 
Aldus kreeg dit uitvoeringsbesluit een belangrijke normerende functie voor de praktijk van de 
informatievoorziening toebedacht. Materieel komt deze benadering immers neer op een 
aanscherping van de “bewijslast” van de registratiehouder. Deze benadering spoort met de visie 

                                                                                                                                                        
Paracommercialisme en zelfregulering in de Drank- en Horecawet en D.W.P. Ruiter, Zelfregulering in de 
Drank- en Horecawet in: N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle 1992, resp. 
pp. 111 en 125 e.v. 
1104 De toelichting op het BGV omschrijft de doelgroep als volgt: “De genormeerde vrijstelling is bedoeld 
voor eenvoudige, typische doorsnee-registraties: persoonsregistraties die veel voorkomen en daardoor een 
zeker standaard-karakter hebben, die betrekkelijk eenvoudig van opzet zijn en waarvan het bestaan en de 
werking bij de geregistreerden doorgaans wel bekend is. (...) De vrijstelling is in ieder geval niet bedoeld 
voor persoonsregistraties met een meer complexe structuur of waarin veel verschillende soorten van 
gegevens worden vastgelegd” (Stb. 1990, 16, pp. 19 en 20). Zie voorts MvT pp. 25 en 44, MvA p. 5 en 
NMvA EK p. 14 met overeenkomstige aanduidingen. 
1105 Vgl. MvT p. 25, MvA pp. 5, 31 en 32 alsmede NMvA EK pp. 13 en 14. Zie ook de toelichting op het 
BGV, pp. 18, 22 en 28. 
1106 Zie NMvA EK p. 14. 
1107 Zie p 25 MvT. 
1108 De vraag doet zich voor of dit uitgangspunt wel juist is. Niet valt in te zien waarom zelfregulering uit 
een oogpunt van effectieve normatieve binding/legitimiteit zou moeten prevaleren boven regulering via 
algemeen verbindende voorschriften. 
1109 Vgl. o.m. MvA p. 5: “Daardoor kan op den duur hopelijk worden bereikt, dat de reglementering van 
individuele persoonsregistraties dan wel het invullen van formulieren hiervoor, wordt beperkt tot die 
registraties die een bijzondere reden hebben om af te wijken van de in de algemene maatregel van bestuur 
neergelegde standaard.” Zie ook p. 21 MvT: “Voorts zijn in dit verband de artikelen 22 en 27 van betekenis 
(...) De krachtens die artikelen gestelde regels hebben dus voor de betrokken typen registraties in feite een 
belangrijke normerende werking, die uiteraard niet als zelfregulering is te beschouwen” alsmede MvA pp. 
31 en 55. 
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in de MvA: de reglementsvervangende AMvB als instrument voor aanscherping van de wettelijke 
normen1110. 

Overigens kent de uitvoeringspraktijk nog een tweede methode van standaardisering: de 
opstelling van model-reglementen of model-aanmeldingsformulieren door koepel- en branche-
organisaties als ondersteuning van hun leden bij het naleven van hun verplichtingen op grond van 
de WPR. De verschillen zijn echter onmiskenbaar. Zoals hierna nog zal worden uitgewerkt, zijn 
de meeste standaardreglementen in het BGV in vergelijking met de WPR restrictief van opzet en 
inhoud. Bij de opstelling van model-reglementen is dat dikwijls anders. Veeleer wordt dan 
gepoogd om alle (eventuele) gebruiksmodaliteiten in het model te vangen, zodat 
persoonsregistraties bij overneming van zo’n model, in relatie tot de feitelijke werking ervan, wel 
van een te ruime gebruiksregeling worden voorzien. 

9.3 De inrichting 
Het Besluit genormeerde vrijstelling (Stb. 1990, 16) telt in de uiteindelijke vorm 19 
standaardregimes en een combinatie-voorziening1111.Achtereenvolgens kunnen de volgende 
categorieën regelingen worden onderscheiden: 

1. leden- en abonnementenadministraties, waaronder ledenadministraties van kerken en andere 
genootschappen op geestelijke grondslag (artt. 2, 3 en 4); 

2. personeels-, salaris- en pensioenadministraties, alsmede administraties betreffende 
uitkeringsaanspraken in verband met de beëindiging van een dienstverband (artt. 5 t/m 8); 

3. administraties van leerlingen en studenten (art. 11); 

4. administraties betreffende vergunningen, machtigingen of meldingen (art. 15); 

5. gegevensbestanden voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek (art. 18); 

6. financiële administraties (artt. 9 en 10); 

7. persoonsregistraties voor intern beheer, waaronder communicatiebestanden1112 (artt. 19 t/m 
21); 

8. archiefregistraties (artt. 12, 16 en 17); 

9. door administratiekantoren voor derden gehouden persoonsregistraties (art. 14)1113, alsmede 

10. bepaalde combinatiebestanden (art. 13). 

Het facultatieve karakter van de regeling is nog eens bevestigd in art. 22 BGV1114. Een overigens 
passende standaardregeling is niet van toepassing, indien de houder uitdrukkelijk heeft geopteerd 
                                                      
1110 Zie MvA p. 55: “In het algemeen deel van deze memorie wezen wij er reeds op, dat de schijn dat artikel 
22 de toepasselijkheid van de wet zou beperken, vals is. Dit artikel is integendeel eerder een instrument 
voor aanscherping van de wettelijke normen.....” Vgl. MvT p. 19 betreffende de sectorgewijze uitwerking 
van de materiële normen in de wet. 
1111 Zie ook het uitvoerige advies van de Registratiekamer inzake het ontwerp-Besluit genormeerde 
vrijstelling van 6 november 1989. 
1112 Dit bestand wordt in art. 21, tweede lid, BGV als volgt gedefinieerd: “In de registratie worden geen 
andere persoonsgegevens opgenomen dan naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, 
postcode, woonplaats, functie, zakelijk adres, telefoonnummer en soortgelijke aanduidingen benodigd voor 
de telecommunicatie als bedoeld in de Wet op de telecommunicatievoorzieningen (Stb. 1988, 520).” Naar 
uit het derde lid van dit artikel blijkt, mag deze informatie niet gekleurd zijn door de doelstelling van de 
persoonsregistratie, immers de opneming in een dergelijke registratie mag niet tot het ontstaan van 
gevoelige informatie leiden. 
1113 Op de keper beschouwd gaat het hier niet om een standaard-regime, maar om enkele aanvullende 
vereisten, zoals de verplichting tot logische scheiding van ten behoeve van derden gehouden 
persoonsregistraties. 
1114 Deze bepaling is opgenomen op uitdrukkelijk advies van de Registratiekamer. 
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voor zelfregulering, blijkend uit vaststelling en aanmelding bij de Registratiekamer van een 
reglement of inzending van een formulier van aanmelding. Is dat niet het geval dan neemt de 
Registratiekamer aan, dat de houder uitgaat van de gelding van een BGV-standaardregime. De in 
concreto meest voor de hand liggende standaard-regeling vormt dan het toetsingskader. 

Bij besluit van 31 maart 1995, (Stb. 1995, 197) is het BGV op enkele onderdelen – de artt. 3, 5, 
11, 12 en 15 – gewijzigd en aangevuld. De belangrijkste aanpassingen betreffen het toestaan van 
een annexe registratie van gezinsleden in kerkelijke ledenadministraties ten behoeve van pastorale 
doeleinden (art. 3, derde lid, nieuw)1115 en het mogelijk maken van informatieverstrekking uit 
personeelsregistraties ten behoeve van de kandidaatstelling voor en verkiezing van 
medezeggenschapsorganen zoals de ondernemingsraad (art. 5, derde en zevende lid, nieuw). 

De Registratiekamer heeft voorts nog geadviseerd1116 om het BGV aan te vullen met 
afzonderlijke voorzieningen voor: (a) aandeelhoudersregisters ingevolge de artt. 85 en 194 van 
Boek 2 BW, (b) bezoekersadministraties en (c) toegangscontrole-administraties1117. Van de Raad 
van de Centrale Ondernemingsorganisaties/RCO heeft de minister van Justitie bij brief van 14 
december 1994 het verzoek gekregen om het BGV uit te breiden met een afzonderlijke regeling 
voor sollicitantenadministraties, bezoekers- en toegangsregistraties. Tevens is verzocht art. 10 
BGV in die zin te wijzigen, dat informatie omtrent betalingservaringen (handelsinformatie) zowel 
in financiële administraties mag worden geregistreerd1118, als daaruit verstrekt. Het RCO pleit 
bovendien nog voor een uitdrukkelijke opneming in het BGV van de in de Arbowet verplichte 
ongevallenregistratie1119. Deze voorstellen zijn echter niet betrokken bij de voorliggende wijziging 
van het BGV. Het is echter de bedoeling om, in aansluiting op het eerste, nog een tweede 
wijzigingsbesluit te effectueren, waarin deze voorstellen aan de orde kunnen komen. 

9.4 De methode van normstelling 
Het BGV voorziet in een 18-tal typegebonden regelingen, variërend van vrijwel volledig 
uitgewerkte standaardregimes volgens het patroon van art. 20 WPR tot minimaal genormeerde 
gegevensverzamelingen, zoals de regeling voor communicatiebestanden. De gevolgde methode 
gaat uit van een combinatie van type-aanduidingen en als nadere voorwaarden fungerende 
voorschriften. Of de vrijstelling van de reglements- of formulierplicht van toepassing is, is 
afhankelijk van de vraag of de persoonsregistratie in kwestie, qua inhoud en werking, 
correspondeert met de betreffende norm in het BGV. 
                                                      
1115 Zie de vergelijkbare regeling in art. 2, tweede lid, Besluit gevoelige gegevens (Stb. 1993, 158). 
1116 Zie de ambtshalve adviezen van de Registratiekamer van resp. 17 februari 1993 (kenmerk 92.E.115) en 
1 december 1993 (kenmerk 93.E.118.02).  
1117 Eerder had de Registratiekamer de Koninklijke Notariële Broederschap en de Nederlandse Orde van 
Advocaten bericht geen aanleiding te zien om een bijzonder regime voor notariaat en advocatuur in het 
BGV bij de minister van Justitie te bepleiten. Deze weigeringsbeslissing werd gemotiveerd met een 
verwijzing naar het ontbreken van een voldoende karakteristiek informatiepatroon. Tevens werd de 
omstandigheid ingeroepen dat de wettelijke regeling binnen afzienbare tijd gewijzigd zal worden. De 
Kamer vond het derhalve niet opportuun om vooruitlopend op een integrale afweging, nog tot een 
ingrijpende wijziging van het BGV in de vorm van nieuwe standaardregimes te adviseren. Zie brieven van 
26 februari en 12 juni 1992 (kenmerk 90.E.215 e.a.). 
1118 Dit verzoek hangt samen met een door de Registratiekamer bij de goedkeuring van de gedragscode van 
de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus gedane toezegging. Bij brief van 30 juni 1993 
(kenmerk 91.D.015) is de NVH bericht, dat de Kamer bereid zou zijn om inzake een dergelijke aanvulling 
van art. 10 BGV de minister van Justitie positief te adviseren, mits het belang van de beschikbaarheid van 
handelsinformatie door het gezamenlijke bedrijfsleven als collectief belang bij de Registratiekamer zou 
worden geëxpliciteerd. 
1119 Vgl. de wijziging van art. 9  van de Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1994, 441), de invoering van de 
verplichting van de werkgever om arbeidsongevallen te rapporteren aan de minister van SZW (het 
districtshoofd van de Arbeidsinspectie). Voor werkgevers gold reeds een registratieverplichting van 
arbeidsongevallen, die voor de werknemer hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan 3 
werkdagen. 
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In het licht van het voorgaande verdient de toelichting op de verhouding van het BGV en de wet 
zelf nadere aandacht, met name op het punt van de relatie tussen de globale materiële wettelijke 
normen en de als uitwerking hiervan verbijzonderde BGV-voorschriften. Het uitgangspunt hierin 
is, dat toepasselijkheid van een vrijstellingsregime in het BGV slechts de reglements- of 
formulierplicht opheft (artt. 19 of 24 en 25) zodat de overige bepalingen van de WPR onverkort 
op de “vrijgestelde” persoonsregistratie van toepassing blijven. Dat geldt derhalve niet alleen 
voor de wettelijke bepalingen waaromtrent het standaardregime niet in een nadere uitwerking 
voorziet, maar ook voor de wel hierin geconcretiseerde wettelijke normen, met name de artt. 4 
t/m 6, partieel art. 11, eerste lid, alsmede art. 14 WPR. De voorschriften in het BGV worden in 
de toelichting aangemerkt als normatieve buitengrenzen1120. De materiële wettelijke normen 
kunnen derhalve volgens de toelichting in concreto alsnog tot een bijstelling in restrictieve zin 
verplichten. De uitvoeringspraktijk is overigens een andere. Weliswaar heeft de Registratiekamer 
de regelingen in het BGV steeds in wetsconforme zin ge_ïnterpreteerd, met inbegrip van het 
Besluit gevoelige gegevens. Een bewuste afwijking van een BVG-regime met een beroep op de 
wet heeft zich daarentegen niet voorgedaan. 

Deze hiervoor weergegeven uitleg in de toelichting lijkt te zijn ingegeven door het ontbreken van 
onderscheid tussen de beperkings- en voorschriftenfunctie van het BGV. Zie ook hierna. De 
toelichting wekt de indruk, uitsluitend oog te hebben voor het vrijstellingselement in de 
voorschriften, in tegenstelling tot de tweede functie ervan, te weten het stellen van 
gedragsnormen als typegebonden concretisering van de wet. De registratiehouder moet kunnen 
afgaan op de BGV-norm, voor zover deze is aan te merken als een voldoende geconcretiseerde 
WPR-norm. Over het geheel genomen voldoen de standaardregimes aan dit vereiste. Dat de 
interpretatie van de BGV-normen systeemconform, dat wil zeggen mede tegen de achtergrond 
van doel en strekking van de wet en de overige uitvoeringsregelingen moet geschieden, spreekt 
voor zich. Anderzijds kan worden betoogd, dat onder omstandigheden aan de typegebonden 
voorzieningen in het BGV interpretatie-argumenten kunnen worden ontleend voor de duiding 
van de open WPR-normen1121. De Registratiekamer gaat zelfs zover, dat aan het BGV-regime 
een argument wordt ontleend voor een meer restrictieve uitleg van art. 14 WPR1122. In die zin is 
er sprake van wederzijdse reflexwerking. 

                                                      
1120 Zie in het bijzonder p. 20 van de toelichting: “Een duidelijk voorbeeld van een geval waarin de 
materiële normen in de WPR van invloed zijn op een vrijgestelde persoonsregistratie, is het volgende. 
Artikel 2, zesde lid, van het besluit, bevat onder meer de regel dat gegevens over ex-leden gedurende ten 
hoogste twee jaren in de ledenadministratie bewaard kunnen blijven. (...) Dat neemt niet weg dat uit artikel 
5, eerste lid, van de wet, kan voortvloeien dat bepaalde gegevens op een eerder tijdstip uit de registratie 
dienen te worden verwijderd.” 
1121 Zo bepaalt het derde lid, sub e van art. 10 BGV, handelend over administraties van afnemers en 
leveranciers, dat het verlenen van medewerking aan de heffing en invordering van gemeentelijke en 
waterschapsbelastingen, voor zover dat op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit besluit gebruikelijk 
was, als vorm van gebruik is toegestaan. Deze “nutsvoorziening” impliceert, dat een dergelijke 
gegevensverstrekking ten behoeve van de actualisering van in het bijzonder gemeentelijke bestanden als 
passend in het licht van de WPR is beoordeeld. Vgl. ook art. 5, zesde lid, sub i, dat gegevensverstrekking 
aan derden toelaat, onder meer voor zover dat noodzakelijk is met het oog op de overgang van betrokkene 
naar of diens tijdelijke tewerkstelling bij een ander onderdeel van het concern waartoe de houder behoort. 
Hieruit kan een extra argument worden geput voor het houderschap van dochtermaatschappijen, in 
tegenstelling tot het concern. 
1122 De casus was als volgt. De Bankgirocentrale levert maandelijks aan de Belastingdienst een tape met 
gegevens omtrent opgeheven en gewijzigde rekeningnummers. Op basis hiervan wordt het bestand van 
rekeningnummers bij de Belastingdienst actueel en betrouwbaar gehouden. De banken waren van mening, 
dat art. 11 WPR een dergelijke gegevensverstrekking niet zou toelaten; deze kon immers niet uit het doel 
van de cliëntenregistratie worden afgeleid. De vraag was derhalve of art. 14 WPR als grondslag voor deze 
gegevensverstrekking zou kunnen dienen. In deze context stond derhalve de vraag centraal of een 
bankrekeningnummer mag worden beschouwd als een voor communicatie bestemd gegeven. De conclusie 
van de Kamer is negatief, onder meer gemotiveerd met een verwijzing naar het BGV: “Indicatief voor de 
uitleg van artikel 14 WPR is ook artikel 22 WPR juncto artikel 21 van het Besluit Genormeerde Vrijstelling 
(...).” Zie de brief aan de Nederlandse Vereniging van Banken van 6 februari 1995, dossiernr. 94.V.187. 
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Dat de van een BGV-standaardregime gebruikmakende registratiehouder tot complementaire – 
zij het niet rechtens bindende – “zelfregulering” verplicht is, geldt in ieder geval voor de categorie 
van niet nader, dan wel globaal in het BGV uitgewerkte wettelijke verplichtingen. Zie de artt. 15 
en 19 t/m 21 van het Besluit. Echter ook overigens moet de registratiehouder nadere 
voorzieningen van inhoudelijke, organisatorische en technische aard treffen1123. Dit betreft in het 
bijzonder de voorzieningen inzake de wettelijk vereiste incidentele belangenafweging (artt. 11, 
tweede en derde lid, 18, derde lid en de artt. 28 en 30 t/m 32), de concretisering van de 
beveiligingsverplichting (art. 8) en de organisatorische doorwerking van de toepasselijke 
voorschriften in het BGV. Ook indien van een vrijstellingsregime gebruik wordt gemaakt, is de 
registratiehouder derhalve bij een adequate naleving van de WPR tot nadere/aanvullende regeling 
verplicht, vooral in de vorm van interne aanwijzingen c.q. instructies. De verplichting tot het 
treffen van een verdergaande voorziening kan zelfs uitdrukkelijk in het BGV zijn 
voorgeschreven. In een aantal gevallen verplicht het standaardregime tot een nadere regeling, met 
name de aan belanghebbenden bekend te maken schriftelijke aanwijzing van personen met 
rechtstreekse toegang tot de registratie. 

9.5 Standaardregimes naar vorm en inhoud 
De in het BGV geformuleerde standaardregimes zijn zowel van toepassing op overeenkomstige 
typen persoonsregistraties in de overheidssector als op die in de particuliere sector. De wettelijke 
differentiatie in normstelling tussen beide sectoren werkt hierin niet expliciet door in de vorm 
van gescheiden regimes. In de uitwerking van de toegelaten gegevensopslag is echter veelal het 
noodzakelijkheidsbeginsel opgenomen en als toetsingscriterium gekoppeld aan een doelelement. 
In deze gevallen is het normatieve kader voor de particuliere sector derhalve aangescherpt tot het 
voor de overheidssector geldende regime. Ook de verstrekkingsnorm: “voor zover zulks 
voortvloeit uit het doel van de registratie” in art. 11, eerste lid, is in het BGV aangescherpt. 
Consequent is deze norm “vertaald” in de zinsnede: “voor zover zulks noodzakelijk is met het 
oog op”, in combinatie met een reeks gedetailleerde doelcriteria. 

Wel bevat het besluit enkele standaardregimes die meer specifiek op taken in de overheidssector 
zijn toegesneden (artt. 11 en 15). Een tweetal artikelen kent specifieke, op de overheidssector 
toegesneden beperkende (art. 9) en verruimende (art. 10) bepalingen. 

De typegebonden regelingen in het BGV volgen tot op zekere hoogte de verplicht in een 
reglement te beschrijven onderwerpen (art. 20 WPR). Zo zijn doelgebonden voorschriften 
opgenomen betreffende categorieën van geregistreerden, ten hoogste op te nemen 
persoonsgegevens, het interne gegevensgebruik, toegestane derdenverstrekkingen en 
bewaartermijnen. Bepalingen omtrent de wijze van informatieverkrijging, koppelingen en andere 
verstrekkingsmodaliteiten ontbreken, evenals bepalingen inzake het beheer van de registratie. Het 
spreekt voor zich dat regelingen van meer organisatorische aard, zoals de wijze waarop 
geregistreerden hun rechten kunnen uitoefenen, niet in het BGV passen. 

Een doelomschrijving als koepelnorm voor de persoonsregistratie als geheel ontbreekt. Deze is 
echter af te leiden uit de typeaanduiding in combinatie met de in de afzonderlijke 

                                                      
1123 Ook komt het voor, dat wel een privacyreglement is opgesteld en intern als maatgevende 
gebruiksregeling is verspreid, een dergelijk reglement met een beroep op een vrijstellingsregime in het BGV 
echter bewust niet bij de Registratiekamer is aangemeld. De volgende casus vormt hiervan een voorbeeld. 
De vraagstelling aan de Registratiekamer betrof de rechtmatigheid van een elektronische adresgids, een zgn. 
directory service ter ondersteuning van het e-mail verkeer op het UT-net, Surfnet en Internet door en met 
medewerkers en studenten van de Universiteit Twente. De Registratiekamer stemde niet met het omtrent 
aanmelding ingenomen standpunt in. De betreffende directory service werd ontleend aan vier 
bronregistraties, die op hun beurt, wegens niet aanmelding, onderworpen werden geacht aan een 
corresponderend BGV regime. Omdat deze standaardregelingen niet in gegevensverstrekking voor 
dergelijke doeleinden voorziet, zou de opneming van de informatie in de directory service onrechtmatig 
hebben plaatsgevonden. Deze nieuwe dienst impliceert derhalve, dat de bronregistraties alsnog 
gereglementeerd moeten worden. Zie de brief van de Registratiekamer van 5 januari 1995, dossiernr. 
94.V.161.01. 
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standaardregimes geformuleerde doelcriteria inzake de vastlegging, het gebruik en de verstrekking 
aan derden van persoonsgegevens1124. Het BGV hanteert derhalve een andere systematiek dan de 
wet zelf. Voorziet de laatste in de formulering van een doel, dat – mits rechtmatig – de 
persoonsregistratie als zodanig legitimeert en voorts als toetsingskader fungeert bij de 
beoordeling op rechtmatigheid van de werking ervan, het BGV detailleert daarentegen 
doelcriteria in relatie tot onderdelen van het informatieproces. 

De regeling van de personeelsadministratie in art. 5 is een belangrijke illustratie van het 
voorgaande. Het tweede lid bepaalt limitatief welke gegevens in deze persoonsregistratie 
opgenomen mogen zijn. Het derde lid heeft betrekking op het interne gegevensgebruik. 
Persoonsgegevens mogen slechts worden verstrekt aan personen die belast zijn met: “de leiding 
van de werkzaamheden van betrokkene, de behandeling van personeelszaken, de 
salarisadministratie, de administratie betreffende aanspraken op uitkeringen in verband met de 
beëindiging van een dienstverband, de opleiding, de bedrijfsmedische zorg, het 
bedrijfsmaatschappelijk werk, de interne controle en de bedrijfsbeveiliging, een en ander voor 
zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taak”. In het vierde lid wordt de rechtstreekse 
toegang tot het informatiesysteem aan nadere voorwaarden onderworpen: het belast zijn met of 
leiding geven aan het bijhouden van de registratie danwel het schriftelijk als bevoegd door de 
registratiehouder zijn aangewezen. De daarop volgende bepaling betreffende 
gegevensverstrekking aan derden detailleert de doelverstrekking ingevolge art. 11, eerste lid, in 
niet minder dan 13 modaliteiten. Deze op de taak georiënteerde benadering van gegevensgebruik 
en -verstrekking correspondeert met de (sub)doelen van de persoonsregistratie als zodanig, 
immers door een limitatieve omschrijving van de toegelaten gebruiks- en verstrekkingsdoelen, het 
geheel – de doelomschrijving als overall-norm – niet meer kan omvatten dan de som van de 
delen. 

Door de limitatieve opsomming van ten hoogste vast te leggen gegevens, de gedifferentieerde 
uitwerking van het interne gebruiksregime, zowel taakgerelateerd als toegangsgeoriënteerd, in een 
aantal gevallen in combinatie met doelbinding op gegevensniveau, en aangevuld door een 
doelgebonden uitwerking van toegelaten derdenverstrekkingen, voorziet het BGV voor een reeks 
van persoonsregistraties in een sterk gedetailleerde uitvoeringsregeling. Op dit algemene patroon 
zijn slechts enkele uitzonderingen aanwijsbaar. Zo kennen de regimes voor interne 
beheersregistraties geen gebruiksbepalingen. De regeling voor communicatiebestanden in art. 21 
volstaat zelfs met de opsomming van ten hoogste te registreren persoonsgegevens. 

Soms zijn afzonderlijke bepalingen inzake gevoelige gegevens opgenomen. In enkele gevallen is 
de vastlegging van een bepaalde categorie gevoelige gegevens uitdrukkelijk toegestaan (art. 11)1125, 
danwel vloeit deze voort uit de aard van de registratie (art. 3). In andere gevallen is de opneming 
van dit type gegevens daarentegen – direct of indirect – verboden (artt. 4, 5, 15 en 21). Kent het 
regime een verwijsbepaling naar specifieke wetgeving, dan kan de vastlegging en het gebruik van 
(aanvullende) gevoelige gegevens alsnog zijn toegestaan. Op deze grondslag kunnen derhalve 
binnen de grenzen van het BGV op ruime(re) schaal gevoelige gegevens worden verwerkt, dan 
uit de bewoordingen ervan blijkt. 

Een groot aantal regelingen kent een expliciete koppelingsbepaling in de vorm van een open 
verwijzing naar andere, niet gespecificeerde regelingen. Een bijzondere variant heeft betrekking 
op de kerkelijke ledenadministraties. De meetlat bij registratie en intern gebruik is hier het statuut 
van het kerkgenootschap. Deze benadering correspondeert met de bijzondere 

                                                      
1124 Dit is ook de opvatting van de Registratiekamer. Zie als voorbeeld het standpunt van de Kamer inzake 
de regulering van een persoonsregistratie in verband met winesharing, brief van 19 oktober 1993, dossiernr. 
93.C.080.05. 
1125 Zie ook de in een aantal standaard-regimes toegelaten vastlegging van nationaliteit en geboorteplaats. 
Onder omstandigheden kunnen deze gegevens als gevoelig in de zin van art. 7 WPR en het BGG worden 
aangemerkt. 
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grondrechtsdimensie van het kerkelijk informatie-regime1126. In aanvulling op de overigens 
specifiek omschreven persoonsgegevens is in een aantal gevallen de zinsnede opgenomen, dat 
tevens informatie mag worden vastgelegd: “waarvan de opneming wordt vereist ingevolge of 
noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.” In deze gevallen geldt tevens 
een corresponderend gebruiksvoorschrift. De op deze grondslag geregistreerde gegevens mogen 
– naar afzonderlijk is bepaald – slechts worden gebruikt voor de uitvoering of de toepassing van 
de aldus aangehaakte wettelijke regeling(en). 

Via deze bepalingen is met betrekking tot de gegevensopslag en -gebruik een element van – 
actualiserende – flexibiliteit in het standaardregime geïntroduceerd. In de praktijk gaat de 
uitwerking ervan dikwijls met de nodige strubbelingen gepaard. Het BGV-systeem wekt immers 
als standaardvoorziening de indruk van volledigheid en kenbaarheid van het informatieregime, 
“fixeert” de informatievoorziening derhalve normatief op de rechtstoestand naar het tijdstip van 
vaststelling van deze regeling, te weten 2 januari 1990. Nieuwe informatiebehoeften, verband 
houdend met gewijzigde/aanvullende voorzieningen en/of een herijking van de bestaande 
verantwoordelijkheidsverdeling, roepen daarom uit een oogpunt van toelaatbaarheid onzekerheid 
op. In die context bestaat de neiging tot een restrictieve, conserverende interpretatie van nieuwe 
wettelijke arrangementen. 

Het voorgaande kan worden geïllustreerd aan de hand van het BGV-regime inzake 
personeelsregistraties. Art. 5, tweede lid, sub k maakt het mogelijk dat andere dan de specifiek 
opgesomde persoonsgegevens worden geregistreerd, althans voor zover de opneming daarvan 
wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet. 
Hieraan is in het vijfde lid nog een corresponderende gebruiksbeperking gekoppeld. Sinds de 
inwerkingtreding van het BGV zijn de volgende – rechtstreeks op de informatievoorziening 
inzake de arbeidsovereenkomst/aanstelling inwerkende – wettelijke regelingen van kracht 
geworden. De Wet op de identificatieplicht (Stb. 1990, 190) verplicht werkgevers tot verificatie 
van de identiteit van werknemers en tevens tot opneming van de aard, het nummer en een 
afschrift van een hiertoe aangewezen identificatiedocument in de personeelsadministratie en in de 
loonboekhouding. Tevens is de werkgever verplicht zodanige maatregelen te nemen, dat 
werknemers op de werkplek aan hun identificatieplicht in verband met controle op naleving van 
de sociale zekerheidswetgeving kunnen voldoen. Art. 16 in de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 
1994, 959) haakt hier vervolgens op in, door de toezichthouder de bevoegdheid te verlenen, om 
(onder meer) bij de werkgever inzage te verlangen in afschriften van identificatiedocumenten van 
werknemers. De Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Stb. 1994, 423) 
verplicht werkgevers met 35 of meer personeelsleden, tot de registratie van hun werknemers op 
etniciteit in een afzonderlijke personeelsregistratie (art. 4), de jaarlijkse openbaarmaking van de 
etnische samenstelling van hun personeelsbestand via de Kamer van Koophandel (art. 5) en een 
actief personeelsbeleid terzake van een evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen (artt. 2 jo. 
9), terwijl de wet tevens voorziet in een zorgplicht van de Ondernemingsraad (art. 28 WOR) en 
vergelijkbare medezeggenschapsorganen. 

Hieruit blijkt al, dat aldus via art. 5, tweede lid, sub k BGV aangehaakte regelingen kunnen 
verplichten tot (annexe) registratie en gebruik van soms zeer gevoelige informatie. In de hiervoor 
genoemde regelingen zijn de registratie- en informatieverplichtingen expliciet vastgelegd. De in 
het Besluit gevoelige gegevens verplichte belangenafweging op basis van aangescherpte 
rechtmatigheidscriteria, is derhalve door de wetgever verricht. In zo’n geval doen zich nauwelijks 
interpretatiegeschillen voor. Dat is echter anders indien de informatiebehoefte inherent is aan bij 
wet opgedragen taken en verplichtingen. 

                                                      
1126 Zie i.v.m. de kerkelijke inrichtingsvrijheid art. 6 Grw. Vgl. MvT p. 18 en de uitvoerige 
gedachtenwisseling hieromtrent in de Tweede en Eerste Kamer betreffende de oorspronkelijk in het 
ontwerp-WPR opgenomen zinsnede over de registratiebevoegdheid van de kerkgenootschappen c.a. Zie 
wat het interne recht betreft het voor de RK-kerk geldende Codex Iuris Canonici alsmede de kerkordes van 
de verschillende protestantse kerken. Vgl. de hierin opgenomen geheimhoudingsverplichtingen van 
ambtsdragers jo. art. 272 Sr. 
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De wetgeving inzake terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid via: (a) de Wet 
terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen/Wet TBA (Stb. 1993, 412), (b) de 
Wet terugdringing ziekteverzuim/Wet TZ (1993, 750) en (c) de wijziging van de 
Arbeidsomstandigheden wet/Wet Arbo (Stb. 1994, 440 en 441), biedt een voorbeeld van deze 
categorie regelingen. In de kern gaat het om de vraag of en zo ja in welke omvang de werkgever 
bevoegd is medische gegevens in de personeelsregistratie op te nemen. Via de Wet TBA en de 
Wet TZ zijn de aanspraken van de werknemer uit hoofde van de sociale zekerheid bij ziekte en 
arbeidsongeschiktheid gemitigeerd, onder meer corresponderend met een nieuw geïntroduceerde 
verplichting tot (partiële) loondoorbetaling van de werkgever bij ziekte van werknemers 
gedurende de eerste zes/twee weken (art. 1638c, eerste lid BW) en een medewerkingsplicht aan 
de reïntegratie/herplaatsing van de partieel arbeidsongeschikte werknemer in het 
arbeidsproces1127. De werkgever is voorts ingevolge art. 4a Wet Arbo expliciet verplicht tot het 
voeren van een actief verzuimbeleid, gericht op preventie en bekorting van het kort-en 
langdurend ziekteverzuim. Individuele verzuimbegeleiding vanuit het bedrijf/de instelling vormt 
daarvan een onderdeel. De wetsgeschiedenis laat er geen twijfel over bestaan, dat een goede 
verzuimregistratie, gerelateerd aan de door de wet geïntroduceerde meldings-, controle- en 
sanctie/verhaalsverplichtingen, de sleutel vormt tot een adequate verzuimbestrijding, zowel op 
individueel als op collectief niveau1128. Op dit punt doen zich echter de problemen voor, die zich 
vertalen naar de toepassing van het BGV. 

Tijdens de behandeling van de wetsvoorstellen Arbowet en Wet terugdringing ziekteverzuim in 
de Eerste Kamer zijn de met verzuimbestrijding verband houdende privacykwesties uitvoerig 
besproken. In het verlengde hiervan heeft de minister zijn standpunt over de toelaatbaarheid en 
wenselijkheid van registratie van verzuimgegevens nader geëxpliciteerd1129. Hierin wordt 
onderscheid gemaakt tussen de informatieverplichting van de werknemer en de 
registratiebevoegdheid van de werkgever. Vastgesteld wordt, dat werknemers kunnen weigeren 
medische of andere gegevens aan een werkgever te verstrekken. De controle-activiteiten van 
werkgevers en arbodienst vinden hierin hun grens. Deze vrijheid is echter een relatieve. De 
weigering van een werknemer om inlichten te verschaffen aan de werkgever, aan de 
verzuimrapporteur of onderzoek te laten doen door een arts van een arbodienst of een arts van 
de bedrijfsvereniging verzwakt uiteraard wel zijn positie bij een loonvordering jegens de 
werkgever. Bovendien wordt uitgegaan van de mogelijkheid, dat in het kader van de 
arbeidsovereenkomst of de CAO bindende afspraken over gegevensverstrekking ten behoeve van 
controle of ziekteverzuimbeleid kunnen worden gemaakt. In die zin is sprake van een evenwicht 
van rechten en verplichtingen binnen het gebruikelijke kader. 

Wat de registratie van verzuimgegevens door de werkgevers betreft wordt vervolgens 
geconstateerd, dat de nieuwe regelingen geen nieuwe verplichtingen tot het voeren van een 
verzuimregistratie impliceren. Uitgangspunt is echter, dat voor het voeren van een verzuimbeleid 

                                                      
1127 De Wet TZ heeft wat de voor rekening van de werkgever komende ziekteperiode betreft in zoverre tot 
deregulering geleid, dat wat de wederzijdse verplichtingen van werkgever en werknemer betreft in 
hoofdzaak is teruggevallen op de algemene regeling van de arbeidsovereenkomst in het BW. 
1128 Zie in het bijzonder de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp terugdringing ziekteverzuim, TK 
1992-1993, 22899, nr. 3, pp. 13 en 14, betreffende de nadere concretisering van werkgeversverplichtingen 
op basis van art. 1638z BW (goed werkgeverschap) en de overigens voorgestelde wetswijzigingen alsmede 
de memorie van toelichting bij de Wetswijziging van de Arbeidsomstandighedenwet c.a., TK 1992-1993, 
22898, nr. 3, p. 29 e.v. Hierin wordt de verplichting tot een actief verzuimbeleid onder meer 
geconcretiseerd in de verplichting tot het registreren en analyseren van de oorzaken van het ziekteverzuim 
per bedrijf/bedrijfsonderdeel en eventueel functiegroep, zowel ten behoeve van de werkgever, de 
ondernemingsraad als de Arbodienst. Registratie wordt voorts gezien als hulpmiddel voor individuele 
verzuimbegeleiding vanuit het bedrijf, met name door de directe chef. Vgl. voorts de toelichting op een 
volgende Wetswijziging van de Arbeidsomstandighedenwet, betreffende de incorporatie van een registratie- 
en rapportageverplichting inzake bedrijfsongevallen, TK 1992-1993, 23253, nr. 3. 
1129 Zie de Hand. EK 1993, pp. 13-552 t/m 13-575 en pp. 13-609 t/m 13-637. Het standpunt van de 
minister en de staatssecretaris van SZW is als bijvoegsel opgenomen (pp. 13-823 t/m 13-826). 
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het voeren van een verzuimregistratie wenselijk is en daarom algemeen wordt aanbevolen. 
Hiermee komt de vraag naar de aard van de verzuimregistratie voor het voetlicht. De minister 
onderscheidt een tweetal vormen: (a) de verzuimregistratie betreffende de aan- en afwezigheid in 
verband met ziekte en (b) de registratie die naast aan- en afwezigheidsgegevens, tevens informatie 
bevat over de aard van zijn ziekte. Op de eerstgenoemde registratie is art. 5 BGV van toepassing. 
Voor de als tweede genoemde variant geldt deze vrijstellingsregeling naar de mening van de 
minister niet. Wat deze registratie betreft wordt als volgt geconcludeerd: “Hoewel, zoals 
hierboven gesteld, de voorschriften van de WPR zich niet verzetten tegen het opnemen van de 
door een werknemer verstrekte informatie van medische aard, verdient de registratie van 
dergelijke gegevens door de werkgever geen aanbeveling. Immers, voor het beoordelen en 
analyseren van deze informatie is een medische deskundigheid vereist, die de werkgever in het 
algemeen niet zal bezitten. Registratie van deze gegevens en het analyseren daarvan ten behoeve 
van adviseren aan het bedrijf kan beter worden overgelaten aan de arbodienst.” Dit is echter niet 
het hele verhaal. Naast de hiervoor genoemde typen verzuimregistraties wordt in deze notitie nog 
een derde vorm van verzuimregistratie onderscheiden, die van de persoonlijke aantekeningen van 
een direct leidinggevende op basis van de contacten die hij heeft met zijn verzuimende 
medewerkers. Deze registratie wordt echter geacht buiten de reikwijdte van WPR en BGV te 
vallen op grond van een (te) ruime, instrumentele interpretatie van art. 2, eerste lid, onder a WPR, 
de vrijstelling voor persoonlijke werkaantekeningen: “In het algemeen zal het hier gaan om 
vertrouwelijke informatie die slechts voor eigen persoonlijk gebruik bedoeld is en niet voor 
opname in een registratie in de eigenlijke betekenis van het woord en derhalve niet onder het 
bereik van de WPR en het besluit gevoelige gegevens valt (artikel 2, eerste lid onder a, WPR). 
Degene die dergelijke aantekeningen maakt dient er dan ook voor te zorgen dat duidelijk is dat 
deze gegevens niet voor anderen zijn bestemd.” In de kern komt deze stellingname er op neer, 
dat verzuimregistratie wel op decentraal niveau in de onderneming geacht wordt plaats te vinden, 
maar niet op centraal niveau bij de afdeling personeelszaken. Opmerkelijk is het vertrekpunt van 
de grote (gelede) arbeidsorganisatie met een sterke mate van functiedifferentiatie. De 
uitvoeringspraktijk bij kleine(re) ondernemingen krijgt geen aandacht. 

In haar rapport Ziekteverzuim en Privacy, Controle door de werkgever en verplichtingen van de 
werknemer1130, van maart 1995 neemt de Registratiekamer het standpunt in, dat op de 
werknemer geen rechtsplicht rust om medische gegevens aan de werkgever te verstrekken1131. 
Een dergelijke verplichting kan volgens de Kamer, anders dan in de visie van de minister, ook 
niet via de/een (collectieve) arbeidsovereenkomst worden opgelegd. Gegevensverstrekking op 
basis van volstrekte vrijwilligheid kan in deze opvattingen derhalve de enige grondslag van de 
door art. 5, eerste lid, WPR vereiste rechtmatige verkrijging zijn. De Kamer ziet dan echter nog 
een probleem in het gebrek aan verifieerbaarheid van de aldus van de werknemer verkregen 
informatie1132. De werkgever zou immers niet in voldoende mate kunnen instaan voor de 
juistheid en volledigheid van de gegevens (art. 5, tweede lid, WPR). Vervolgens toetst de Kamer 
de rechtmatigheid van de registratie van de verzuimoorzaken aan het opslagcriterium in art. 8, 
eerste lid, sub f van het Besluit gevoelige gegevens, de vraag of de registratie van de 
                                                      
1130 Dit rapport is van de hand van A.F. Rommelse, uitgebracht in de serie Achtergrondstudies en 
Verkenningen, nr. 3. Dit rapport is als standpunt van de Registratiekamer aangeboden aan de minister van 
SZW bij brief van 25 april 1995, kenmerk 94.HE.323. Zie voorts het Jaarverslag van de Kamer over de 
periode 1992-1993, pp. 39 t/m 41, van juli 1994. 
1131 De afwijzing door de Registratiekamer van een (potentiële) inlichtingenplicht van de werknemer is op 
de volgende argumenten gebaseerd: (a) medische gegevens zijn zeer persoonlijk van aard en hebben 
ingevolge art. 7 WPR een bijzondere status, (b) de werkgever heeft geen financieel of bedrijfseconomisch 
belang te weten welke ziekte een verzuimende werknemer heeft en (c) de werkgever heeft deze informatie 
evenmin nodig voor de wettelijk verplichte verzuimbegeleiding. Zie het Rapport Wet TZ a.w. par. 5.2. 
1132 De Kamer gaat eraan voorbij, dat de door werknemers verstrekte informatie uit een oogpunt van 
aanspraken als zodanig al relevantie heeft. De hierdoor gewekte suggestie dat uitsluitend feitelijk juiste 
informatie in persoonsregistraties mag worden vastgelegd is onjuist. Vgl. ook het onderscheid tussen feiten 
en meningen/opvattingen van waarderende aard in relatie tot de vraag of en in hoeverre correctie van in 
een persoonsregistratie opgenomen persoonsinformatie kan worden afgedwongen. 
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verzuimoorzaken noodzakelijk is met het oog op de gewichtige belangen van de houder en de 
persoonlijke levenssfeer van de betrokkene daardoor niet onevenredig wordt geschaad. De 
Kamer zet een vraagteken bij de uitkomst van de hierin begrepen geachte subsidiariteits-en 
proportionaliteitstoets. De conclusie is afhoudend: “Het verdient naar het oordeel van de 
Registratiekamer dan ook geen aanbeveling medische gegevens van werknemers op te nemen in 
de door de werkgever gevoerde ziekteverzuimregistratie.” Bovendien wordt hieraan de 
consequentie verbonden, dat werkgevers die in het kader van hun personeelsregistratie wel een 
dergelijke oorzakenregistratie voeren, hun vrijstelling ingevolge art. 5 BGV verspelen1133. 

In de uitvoeringspraktijk bestaat nog steeds veel onzekerheid over de vraag welke 
verzuimgegevens gevraagd en geregistreerd mogen en moeten worden. Op informatieverzoeken 
handhaaft de Kamer haar hiervoor weergegeven opvattingen, onder verwijzing naar de 
mondelinge behandeling van de genoemde wetsvoorstellen in de Eerste Kamer en het standpunt 
van de minister. Dit betekent dat volgens de Kamer bij een ziekmelding niet gevraagd mag 
worden naar de oorzaak van de ziekte1134, maar wel of deze verband houdt met de 
arbeidsomstandigheden. Eveneens wordt de verkrijging en vastlegging van gegevens op basis van 
de vraag: “Met welke klachten heeft de werknemer zich ziek gemeld?”, onrechtmatig geacht1135. 
De Kamer blijft voorts van mening, dat geen verplichtingen tot gegevensverstrekking van de 
werknemer bij CAO kan worden opgelegd. Bovendien wordt de informatierelatie tussen 
werkgever en Arbodienst aan nauwe grenzen gebonden1136. 

In het licht van het voorgaande doet zich de vraag voor, welke verzuimgegevens ex art. 5 van het 
BGV in de personeelsregistratie mogen worden opgenomen, wil de vrijstelling in tact blijven. De 
verzuimregistratie in enge zin is genoemd onder g. Sinds de wijziging van het BGV bij besluit van 
31 maart 1995 (Stb. 1995, 197) heeft deze voorziening betrekking op: “gegevens die noodzakelijk 
zijn voor de administratie van de aanwezigheid van de betrokkenen op de plaats waar de arbeid 
wordt verricht en hun afwezigheid in verband met verlof, arbeidsduurverkorting, bevalling of 
ziekte, voor zover daarbij geen gegevens over de aard van de ziekte worden opgenomen.” 
Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid van toepassing van de voorziening in art. 5 BGV onder k: 
andere dan de onder a tot en met j bedoelde gegevens, waarvan de opneming wordt vereist 
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet."1137 <N>Deze 
bepaling biedt onder meer ruimte aan de in de notitie van de minister van SZW bedoelde 
verzuimregistratie op afdelingsniveau. Anders dan de minister aanneemt op grond van een te 
ruime interpretatie van het begrip persoonlijke werkaantekeningen, zullen deze 

                                                      
1133 In dit rapport is deels een beleidsomslag vastgelegd ten opzichte van eerdere opvattingen. In reactie op 
een informatieverzoek had de Kamer eerder gesuggereerd, dat een verzuimregistratie, met inbegrip van de 
oorzaken van het verzuim, na de inwerkingtreding van art. 4a in de Arbowet, op basis van art. 5, eerste lid, 
onder 9, BGV onder de vrijstellingsregeling zou gaan vallen (brief van 13 mei 1993, dossiernr. 
93.E.058.02). 
1134 Het bezwaar hiertegen is als volgt verwoord: “In de eerste plaats is met de oorzaak in een aantal 
gevallen tevens de aard van de ziekte gegeven. De oorzaak ”de heersende griepepidemie" laat bijvoorbeeld 
weinig twijfel bestaan over de vraag welke ziekte de werknemer heeft. Het belangrijkste bezwaar is echter 
dat het antwoord op de vraag een ernstige aantasting van de persoonlijke levenssfeer kan opleveren. Ziekte 
kan immers het gevolg zijn van activiteiten of omstandigheden in de privé-sfeer van de werknemer. Dit zou 
kunnen betekenen dat de werknemer verantwoording moet afleggen van de wijze waarop hij zijn leven 
buiten de werkplek invult", brief van 24 mei 1995, kenmerk 95.V.090.1. 
1135 Zie de brief van 30 mei 1995, kenmerk 95.V.093.1. 
1136 Zie onder meer de brief aan een Arbodienst van 29 juni 1995, kenmerk 95.V.104.1. 
1137 In de toelichting op het wijzigingsbesluit wordt van deze bepaling in verband met de opslag van 
medische gegevens uitdrukkelijk melding gemaakt: “De wijziging laat overigens onverlet dat een werkgever 
toch medische gegevens over de aard van de ziekte kan opnemen in een registratie, voor zover dat wordt 
vereist door een andere wet, of voor de toepassing daarvan noodzakelijk is. Dit wordt geregeld in artikel 5, 
tweede lid, onderdeel k, van het Besluit. Daarbij valt met name te denken aan de verplichting tot het 
begeleiden van een zieke werknemer ingevolge artikel 4a, tweede lid, onderdeel b, 
van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 39 van de Ziektewet” (p. 4). 
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afdelingsregistraties in de regel onder de reikwijdte van de WPR vallen. De aanmeldingsplicht 
herleeft derhalve alleen in die gevallen, dat sprake is van een centrale verzuimregistratie in de 
hiervoor bedoelde ruime zin. Uit de hiervoor weergegeven standpunten blijkt evenwel, dat de 
opvattingen omtrent de geoorloofde gegevensopslag en de vorm daarvan nog steeds 
uiteenlopen1138, hetgeen doorwerkt in de opvattingen over de reikwijdte van de 
vrijstellingsvoorziening in art. 5 BGV. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de opneming van verwijsbepalingen met betrekking tot 
achterliggende wettelijke regelingen, goed werkt indien deze voorzien in concrete registratie- en 
gebruiksverplichtingen. Worden deze echter voorondersteld, want ingebed in het systeem van de 
regeling of het regelingscomplex, dan vormt de toepassingsgerelateerde informatievoorziening 
een potentiële bron van geschilpunten. Het effect van dit type interpretatie-kwesties reikt verder 
dan de vraag of al dan niet een vrijstelling van de reglements- en formulierplicht kan worden 
ingeroepen. Zoals hiervoor opgemerkt draagt de optiek van het BGV bij tot een conserverende 
benadering. Het Besluit kan daarmee remmend werken op de informationele doorwerking van 
een wijziging in politieke en maatschappelijke en opvattingen1139 

9.6 Het BGV en de materiële bepalingen in de WPR 
Hiervoor is de verhouding van het BGV tot de WPR reeds aangestipt, met name de opvatting in 
de toelichting, dat de voorschriften in het besluit niet afdoen aan de gelding van de wet en 
derhalve slechts als normatieve buitengrenzen zijn aan te merken. Daarbinnen zou de wet alsnog 
tot een restrictievere benadering kunnen verplichten. Betoogd is, dat deze benadering niet 
gevolgd kan worden, immers haaks staat op doel en strekking van het BGV. 

De BGV-bepalingen zijn aan te merken als typegebonden concretisering van bepaalde materiële 
normen in de WPR. Afgezien van bewust gecreëerde flexibiliteit in de vorm van geïncorporeerde 
verwijsbepalingen, is het aldus uitgewerkte standaardregime – naar ook uit het systeem en de 
tekst van de regeling blijkt – voor die onderdelen uitputtend bedoeld. Door de mate van 
detaillering, de combinatie van gebruiks- en verstrekkingsvarianten met doelcriteria alsmede de 
aanscherping van wettelijke toetsingscriteria, is het BGV aan te merken als een verzameling van 
op onderdelen relatief strenge uitvoeringsregimes1140. Niet erg aannemelijk is om die reden, dat 
de wet tot een meer restrictieve benadering zou kunnen verplichten1141. Blijkt niettemin in de 
praktijk dat het BVG teveel ruimte laat, dan ligt aanpassing van de regeling voor de hand, eerder 
dan de registratiehouder met een tekort aan rechtszekerheid te belasten1142. 

                                                      
1138 De Registratiekamer negeert in haar voorlichtingsbeleid de derde, door de minister van SZW 
onderscheiden vorm van verzuimregistratie, terwijl deze het hart van de door de wetgever beoogde 
verzuimbestrijding uitmaakt. 
1139 Een thema dat eveneens veel vragen oproept betreft de vraag of gemeenten door hen gesubsidieerde 
organisaties uit een oogpunt van controle op naleving van subsidievoorwaarden op grond van de 
subsidieverordening kunnen verplichten tot het overleggen van leden- of deelnemerslijsten. De 
Registratiekamer is van mening, dat een dergelijke gegevensverstrekking onrechtmatig is, immers niet 
voortvloeit uit het – geobjectiveerde – doel van de leden- en deelnemersadministratie en evenmin kan 
worden gebaseerd op een wettelijke informatieverplichting. De invoering van de Derde tranche van de 
Algemene wet bestuursrecht zal in het onderdeel Subsidies (titel 4.2) uitdrukkelijk in dit type 
informatieverplichtingen gaan voorzien (TK 1993-1994, 23700, nrs. 1-3). Zie het standpunt van de 
Registratiekamer inzake de Algemene Subsidieverordening Welzijnswerk Duiven van 8 februari 1995, 
dossiernr. 94.V.026.03. 
1140 Zie ook J. Holvast, R. Ketelaar en K. de Bakker, Wet persoonsregistraties, een praktische handreiking, 
Amsterdam 1990, p. 85. 
1141 Wellicht moet hier een uitzondering worden gemaakt voor een in concreto prevalerend ambts- of 
beroepsgeheim. 
1142 De consequent van het in de toelichting ingenomen standpunt is dat van een derde categorie 
persoonsregistraties, naast de individueel genormeerde en de standaardregistraties. 
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De standaardregimes in het BGV vormen met name een verbijzondering van de artt. 5, eerste lid, 
18, tweede lid, 6, 14 en de doelverstrekking ex art. 11, eerste lid WPR. Aan deze BGV-methodiek 
kleven enkele bezwaren. De gebruiksvarianten zijn in het besluit zodanig (uitputtend) 
gedetailleerd, dat aldus de aan het gebruiksregime in art. 6 WPR inherente flexibiliteit van de 
registratiehouder (vrijwel) geheel is “weggeregeld”. Ingevolge art. 6 WPR kunnen 
persoonsgegevens niet alleen worden gebruikt conform het doel van de gegevensverzameling, 
maar tevens voor daarmee verenigbare doelen. Hierbij is vooral te denken aan secundair gebruik 
voor marketingtoepassingen, beleidsontwikkeling en -evaluatie1143. Bij gebruikmaking van een 
BGV-standaardvoorziening komt deze beleidsmarge te vervallen. Hoewel de bandbreedte 
geringer is, impliceert de concretisering van de doelverstrekkingen ingevolge art. 11, eerste lid, 
WPR eveneens een verlies aan flexibiliteit. Dit probleem doet zich vooral voor bij de (incidentele) 
inschakeling van gespecialiseerde vormen van zakelijke dienstverlening. Een daarmede verband 
houdende derdenverstrekking is als regel niet onder het gebruiks- en verstrekkingenregime in het 
BGV te brengen1144. 

Eenzelfde verlies aan flexibiliteit doet zich voor met betrekking tot art. 14 WPR, de 
voorwaardelijke bevoegdheid om NAW-bestanden aan derden te verstrekken. In het BGV is in 
de meeste standaard-regimes een meer restrictieve regeling opgenomen. Ofwel wordt bepaald dat 
ingevolge art. 14 van de wet geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, danwel mag 
hiertoe pas worden overgegaan na voorafgaande kennisgeving aan betrokkenen met de 
mogelijkheid van individuele blokkering van de beoogde gegevensverstrekking. Het doel van deze 
meer restrictieve normering was het weren van commerciële adressenhandel. En passant zijn 
daarmee ook de overige toepassingsmogelijkheden van deze wettelijke verstrekkingsbevoegdheid 
uitgebannen, op straffe van het vervallen van de vrijstelling1145. 

Vormt het BGV met betrekking tot de hiervoor genoemde wettelijke bepalingen een uitputtende 
voorziening, wat het regime voor derdenverstrekkingen betreft is daarentegen (tevens) sprake van 
een wederzijdse aanvullende werking van in het BGV, respectievelijk de WPR opgenomen 
rechtmatigheidscriteria. In het BGV blijven immers enkele geclausuleerde 
verstrekkingsbevoegdheden buiten beeld. Hierbij gaat het met name om de toepassing van de 
artt. 11, eerste lid, met uitzondering van de in het BGV geconcretiseerde doelverstrekking1146, en 

                                                      
1143 Vgl. de problemen betreffende interne gegevensuitwisseling binnen de gemeenten. Naar de 
Registratiekamer aanneemt, kan binnen de overheidssector de verruimde verstrekkingsbevoegdheid ex art. 
18, derde lid, worden “ingelezen” in art. 6 WPR. Het BGV biedt daartoe geen ruimte. 
1144 Een aan de Registratiekamer voorgelegde kwestie betrof de rechtmatigheid van kennisneming van 
personeelsdossiers door medewerkers van een subsidie-adviesbureau. De Kamer constateerde bij brief van 
20 september 1993 (dossiernr. 93.C.052), dat art. 5 BGV niet in een dergelijke verstrekking voorziet. Wel 
werd een uitweg geschetst: de eventuele kwalificatie van het adviesbureau als bewerker: “Mogelijk ook 
onderwerpt uw bureau zich gedurende de begeleidingsprocedure volledig aan de instructies van de 
opdrachtgever en slaat u de gegevens uitsluitend op onder diens uitdrukkelijke verantwoordelijkheid.” 
Deze suggestie doet echter rijkelijk gekunsteld aan. 
1145 Vgl. het eerder weergegeven standpunt van de Registratie inzake de door de Universiteit Twente te 
operationaliseren X.500 directory UT. Omdat de betreffende communicatie-gegevens worden ontleend aan 
een viertal, onder een vrijstellingsregime van het BGV vallende bronregistraties en deze niet in een 
dergelijke centrale gegevensverstrekking voorzien, impliceert een dergelijke “kopvoorziening” naar het 
oordeel van de Registratiekamer het herleven van de aanmeldingsplicht van alle achterliggende 
persoonsregistraties (brief van 5 januari 1995, dossiernr. 94.V.161.01). Het probleem wordt met name 
veroorzaakt door de uitsluiting van art. 14 WPR-verstrekkingen in de artt. 5 en 20 BGV en de nadere 
clausulering daarvan in art. 11 BGV. Vgl. voorts de noodzaak om de uitsluiting van gegevensverwerking ex 
art. 14 WPR in art. 5, zevende lid, BGV te modificeren in verband met de gegevensverstrekking door 
werkgevers aan de vakorganisaties voor het overleg met haar leden over de samenstelling van de 
kandidatenlijsten voor verkiezing van de ondernemingsraad. Zie Stb. 1995, 197. 
1146 De standaard-zinsnede in het BGV luidt als volgt: “Buiten de gevallen waarin dat wordt vereist 
ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger, worden ingevolge artikel 11, eerste lid, van de wet, uit de registratie slechts 
persoonsgegevens aan derden verstrekt voor zover zulks noodzakelijk is met het oog op (...).” Het 
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art. 18, derde lid, inzake de – geclausuleerde – externe gegevensverstrekking binnen de 
overheidssector1147. Deze wettelijke verstrekkingsbepalingen zijn derhalve complementair aan de 
BGV-standaard en vormen daarmee een deel van het elastiek in het BGV. Dit geldt in het 
bijzonder voor de normatieve koppeling met betrekking tot verplichtende informatiebepalingen 
in andere wettelijke regelingen. Ook bij gelding van een BGV-regime kunnen derhalve 
persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, voor zover herleidbaar op een (externe) 
wettelijke informatieverplichting, waaronder de Wet openbaarheid van bestuur, toestemming van 
de geregistreerde of een belangenafweging in de overheidssector. Ingevolge art. 11, tweede lid, 
kunnen bij een BGV-vrijstelling voorts nog geclausuleerd gegevens aan derden worden verstrekt 
ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, danwel op grond van een dringende en 
gewichtige reden. 

De sturende invloed van het BGV op de inrichting van de informatievoorziening gaat verder dan 
de hiervoor behandelde voorschriften. Allereerst door de gehanteerde typologie. Het BGV 
onderscheidt een aantal functionele typen persoonsregistraties en concretiseert de werking 
daarvan in een normatief kader. Hiermede veronderstelt het BVG een bepaalde organisatie van 
de informatievoorziening. Art. 13 BGV voorziet in de bevoegdheid om enkele registraties te 
integreren. Zo is een combinatie van een ledenadministratie, een abonnementenadministratie en 
een financiële administratie toegestaan, evenals een samenvoeging van een personeels-, een 
salaris- en een uitkeringenadministratie. Met deze functionele afbakening van persoonsregistraties 
continueert het BVG de traditionele informatiepatronen en werkwijzen en abstraheert deze 
regeling van de veranderende informatiewerkelijkheid, in het bijzonder van de voortschrijdende 
trend naar geïntegreerde/gedistribueerde informatieverwerking in netwerkverband. Ook op dit 
punt is het BVG derhalve (indirect) statisch en conserverend van aard. Zo is een 
communicatiebestand binnen een organisatie in de regel een afgeleide van meeromvattende 
informatiebestanden, dan wel het centrale bestand bij gedistribueerde gegevensverwerking. Het 
hierop betrekking hebbende art. 21 kent echter het minst uitgewerkte regime van het BGV. Aan 
enige relatie met de overige gegevensbestanden wordt voorbij gegaan. 

Bij de afbakening van persoonsregistraties in de tijd, is gerichte beïnvloeding van de inrichting 
van het informatieproces beoogd. Het BGV voorziet in relatief korte bewaartermijnen van in de 
regel niet langer dan twee jaar na het tijdstip van beëindiging van de onderliggende contractuele 
relatie. Worden de gegevens dan niet vernietigd – en dat zal in de meeste gevallen al niet het geval 
zijn om reden van wettelijke bewaarverplichtingen – dan moet deze persoonsinformatie worden 
overgebracht naar/herbenoemd tot een afzonderlijke persoonsregistratie met een aangepaste 
doelstelling c.a. Het BGV voorziet daartoe in een drietal archiefvarianten: (a) de administratie van 
oud-leden, -personeelsleden, -leerlingen of -studenten (art. 12), (b) een kortlopend archiefbestand 
met een looptijd van maximaal 5 jaar (art. 16) en (c) een archiefregistratie voor onbepaalde duur, 
maar met strikte gebruiks- en verstrekkingsbeperkingen (art. 17). 

De vraag of en in hoeverre het juridisch regime moet corresponderen met de feitelijke inrichting 
van de informatievoorziening, de fysieke c.q. logische scheiding van persoonsregistraties, komt in 
het Besluit noch in de toelichting aan de orde. De Registratiekamer heeft wat het BGV betreft – 
in het verlengde van haar opvattingen inzake de betekenis van het begrip persoonsregistratie in 
de WPR – steeds het standpunt ingenomen, dat regeling en regelingsobject de facto op elkaar 
moeten zijn afgestemd. In deze visie is het derhalve niet toegestaan om een multifunctioneel 
informatiesysteem te onderscheiden in een aantal, op de afzonderlijke vrijstellingsregimes 
toegesneden virtuele persoonsregistraties1148. Inmiddels is onzekerheid ontstaan over de koers 
                                                                                                                                                        
refereren in het BGV aan de overige onderdelen van art. 11, eerste lid, WPR heeft met name 
attentiewaarde. 
1147 Artikel 18 BVG, betreffende persoonsregistraties voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek vormt 
op deze regel een uitzondering. Derdenverstrekkingen op grond van art. 18, derde lid, WPR zijn volgens 
deze regeling niet toegestaan. 
1148 Vgl. de hieraan tegengestelde benadering van Berkvens en Van de Schraaf in het Praktijkboek WPR, 
comm. art. 22, pp. 14 en 15 (suppl. 3) inzake “splitsing” van bestaande registraties. Zoals uit het volgende 
citaat blijkt, lijken de auteurs van de mogelijkheid van een dergelijke normatieve exercitie uit te gaan: “De 
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van de Registratiekamer. In tegenstelling tot de eerder uitgezette lijn is in het rapport 
Personeelsinformatiesystemen, met het oog op een optimale benutting van de BGV-
vrijstellingen, de mogelijkheid/wenselijkheid van een dergelijke virtuele opsplitsing 
gesuggereerd1149. 

9.7 De sanctionering van het BGV 
Ingevolge art. 50, eerste lid, sub a WPR is strafbaar degene die een persoonsregistratie in werking 
heeft ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht, 
danwel als bewerker daarvan optreedt. De artt. 22 en 27 vormen de basis van een 
vrijstellingsregeling voor “persoonsregistraties die aan daarbij aan te geven eisen voldoen.” In de 
toelichting worden deze eisen gekenschetst als nadere voorwaarden voor de feitelijke 
toepasselijkheid van de vrijstelling. De wet maakt derhalve geen onderscheid tussen beperkingen 
en voorschriften1150, respectievelijk de aanwijzing en afbakening van vrijgestelde registraties en de 
voorschriften waaraan deze vervolgens moeten voldoen. In de opzet van het BGV komen deze 
elementen onderling verweven voor. De op de werking van het informatiesysteem toegesneden 
voorschriften fungeren tevens als beperkingen, zijn derhalve bepalend voor de vraag of de 
vrijstelling wel geldt. Dit betekent concreet, dat indien persoonsgegevens (incidenteel) te lang 
geregistreerd blijven, de vrijstelling niet van toepassing is en de registratiehouder en de eventuele 
bewerker1151 strafbaar. Anders dan gebruikelijk in het bestuursrecht, is immers niet 
gedifferentieerd in sanctie. Elke overtreding of verzuim impliceert het niet voldoen aan de 
beperkingsfunctie van de vrijstellingsvoorwaarden en daarmede strafbaarheid. Het effect is dat, 
anders dan steeds betoogd, een belangrijk deel van de materiële normstelling op basis van art. 50 
WPR onder het beslag van de strafrechter valt1152. 

Aandacht verdient voorts, dat de naleving van het produkt van zelfregulering, het reglement of 
aanmeldingsformulier, in de artt. 21 en 26 uitdrukkelijk is geformuleerd als verplichting van: “de 
                                                                                                                                                        
mogelijkheid bestaat, dat er sprake is van een registratie die in de termen van vrijstelling zou vallen, ware 
het niet, dat de gegevens langer worden bewaard dan op grond van de betreffende bepaling van het BGV 
mogelijk is. In dat geval kan een apart regime in het leven worden geroepen voor de gegevens die 
gedurende langere tijd worden bewaard. Voor die categorie gegevens kan een beroep worden gedaan op de 
artikelen 16 of 17 BGV. Er is dan sprake van fysiek en of logisch gescheiden verzamelingen”. In het 
vervolg wordt nog gesproken over het “tot een aparte applicatie benoemen” van een niet door het BGV-
regime toegelaten informatiecomponent. 
1149 Zie: B.J.P. Hulsman en P.C. Ippel, Personeelsinformatiesystemen, de Wet persoonsregistraties 
toegepast van juli 1994. De betreffende passage luidt als volgt: “Het kan om een aantal redenen de 
voorkeur verdienen om binnen gecompliceerde, multifunctionele informatiesystemen meerdere 
persoonsregistraties te onderscheiden. Zo is vrijstelling van de aanmeldingsverplichtingen alleen mogelijk 
wanneer meerdere persoonsregistraties worden onderscheiden, waarbij de werkelijkheid wordt benaderd 
vanuit de standaardregelingen van het BGV en de daarin vervatte beperkingen. (...) Een groot aantal te 
onderscheiden persoonsregistraties kunnen aldus onder het standaardregime van een artikel uit het BGV 
worden gebracht, wat de lasten voor de werkgever aanzienlijk beperkt. Alleen voor situaties waarin wordt 
afgeweken van de standaardregeling behoeft in dat geval zelf een regeling te worden opgesteld. Daarnaast 
moet worden gewezen op het bestaan van een groot aantal wettelijke verplichtingen voor de werkgever om 
specifieke registraties te voeren, zoals een loonadministratie of een ARBO-ongevallenregistratie. Wanneer 
dergelijke registraties ook als zodanig worden gebruikt, is het uit praktisch oogpunt verstandig ze als 
afzonderlijke persoonsregistraties te beschouwen.” (pp. 29 en 30). 
1150 Zie Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 1993, p. 226 e.v. Vgl. ook 
de aanwijzingen 127 en 128 in de Aanwijzingen voor de regelgeving 1992. 
1151 De positie van de bewerker is een moeilijke. De naleving van de voorschriften in het BGV heeft de 
bewerker slechts voor een deel in zijn macht. 
1152 Zie o.m. MvT pp. 19 en 32. Vgl. echter de toelichting bij aanwijzing 128 in de Aanwijzingen voor de 
regelgeving 1992: “Het is niet juist het handelen in strijd met de voorschriften bij een vergunning als 
handelen zonder vergunning en op die grond strafbaar te beschouwen.” Dit beginsel generaliserend kan 
ook worden volgehouden, dat de strafbaarstelling niet de gebrekkige naleving van een standaardregime 
omvat. Aannemelijk is dat dit probleem slechts theoretische betekenis heeft. 



 

G.Overkleeft-Verburg 322 www.overkleeft-verburg.nl 

houder, de bewerker en al degenen die verder bij de werking van de persoonsregistratie zijn 
betrokken”, waaronder personeelsleden en incidenteel ingeschakelde derden (onderhoud, 
systeemaanpassing, ontwikkeling e.d.). Het BGV kent niet een overeenkomstige 
nalevingsverplichting, zodat moet worden teruggevallen op de strafrechtelijke (art. 50) en de 
civiele (artt. 9 en 10) aansprakelijkheid van houder en bewerker. De WPR biedt immers geen 
basis om overige betrokkenen rechtstreeks op naleving aan te spreken. Voor zover gewenst, kan 
een vordering in deze gevallen worden gebaseerd op het algemene onrechtmatige daadsrecht. 

De toezichtstaak van de Registratiekamer omvat tevens de naleving van het BGV. Zoals eerder 
opgemerkt gaat de Kamer hierbij uit van de fictie, dat een registratiehouder die niet heeft 
aangemeld, de toepassing heeft beoogd van een met de betreffende persoonsregistratie 
corresponderend BGV-regime. Vooralsnog vindt een dergelijke toetsing plaats in verband met 
een ingekomen klacht of informatieverzoek. Het is de bedoeling van de Kamer om in 1996 van 
start te gaan met een systematisch handhavingsbeleid, mede gericht op een controle ter plekke. 

9.8 De effecten van het BGV 
Was het BVG oorspronkelijk bedoeld als alternatief voor zelfregulering, mede ter vermijding van 
een “ondersneeuwen” van de Registratiekamer met min of meer identieke reglementen en 
aanmeldingsformulieren, in de informatiepraktijk blijkt deze regeling zelf een belangrijke bron 
van uitvoeringsproblemen te zijn. De hierdoor opgeroepen interpretatiebehoefte, 
corresponderend met het risico van interpretatiegeschillen, is zeer groot en daarmee het risico 
van een onjuiste toepassing van de voorschriften. Een substantieel deel van de aan de 
Registratiekamer telefonisch en schriftelijk voorgelegde uitvoeringsproblemen heeft betrekking 
op de uitleg van dit Besluit1153. Hieraan debet is de mate van gedetailleerdheid van de sterk 
juridisch gekleurde voorschriften, de grote variatie in informatiepatronen, de wederzijdse 
inwerking/complementariteit van de BGV-normering en de materiële normen in de WPR, 
alsmede de doorwerking in de toepassing van het Besluit van de overigens via verwijsbepalingen 
aangehaakte wetgeving. De vragen zijn legio en de casuïstiek divers. 

Mogen in een administratie van een stichting, naast de in art. 2 BVG genoemde begunstigers, ook 
bestuursleden worden geregistreerd? En leden van de commissie van toezicht? Wat moet worden 
verstaan onder “gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het doen van leveringen en 
bestellingen” in art. 10? In hoeverre laten bedrijfsactiviteiten zich vertalen in leveranciers- en 
afnemersrelaties? Zijn bewaartermijnen inderdaad gekoppeld aan de afzonderlijke gegevens of 
kan worden volstaan met periodieke schoning van het gegevensbestand? Hoe komt de 
registratiehouder aan de noodzakelijke informatie omtrent het overlijden van een geregistreerde 
(zie art. 12)? Welk concernbegrip wordt in art. 5 gehanteerd? 

Een factor van betekenis is voorts de in de toepassing van alle dag ervaren ontoegankelijkheid 
van het BGV als juridisch ingekleurd “voorschriftenboek”. Een geschoold juridisch oog kan 
soms niet bij de uitleg gemist worden. Deze expertise is echter niet altijd beschikbaar. De 
voorlichtingsfunctie van de Registratiekamer kan dit manco niet volledig compenseren, want kan 
niet meer doen dan het in algemene zin formuleren van een standpunt, op basis van de 
probleembeschrijving van de vraagsteller. In veel gevallen is om die reden “voor de zekerheid” 
geadviseerd om de registratie te reglementeren en aan te melden. 

De regeling van de toegestane bewaartermijnen biedt een voorbeeld van de problemen die 
ontstaan door de gedetailleerdheid van bepaalde voorschriften. Vrijwel alle BGV-regimes 
voorzien in korte bewaartermijnen van de afzonderlijke gegevens, gekoppeld aan een bepaald 
feit/tijdstip zoals: beëindiging van een lidmaatschap, een abonnement, een dienstverband, 
werkzaamheden, aanspraken of een studie alsmede voldoening van een vordering of afhandeling 
van de betreffende transactie. Omdat een persoonsregistratie een dynamisch karakter heeft en 
hierin derhalve steeds nieuwe persoonsgegevens worden vastgelegd, is de consequentie van deze 

                                                      
1153 Zie ook een overzicht van BGV-casuïstiek in het Jaarverslag van de Registratiekamer over de jaren 
1989-1991, pp. 55 en 56. 
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bepaling, dat het gegevensbestand (vrijwel steeds) dagelijks moet worden doorgelopen op te 
verwijderen gegevens, een eis die haaks staat op de gebruikelijke praktijk van periodieke schoning. 

Uit de bepalingen inzake bewaartermijnen blijkt bovendien, dat het BGV, in tegenstelling tot de 
werkingssfeer van de wet, in z’n uitwerking is toegesneden op geautomatiseerde 
persoonsregistraties. Gaat het om handmatige (systematisch aangelegde) gegevensverzamelingen, 
dan zijn deze “correctie”-bepalingen onder omstandigheden zelfs feitelijk niet uitvoerbaar. Tegen 
deze achtergrond blijken meerdere voorschriften in geval van een dossier- of kaartenverzameling 
niet of nauwelijks toepasbaar te zijn1154. 

Het wettelijk systeem impliceert, dat de keuze voor een BGV-standaardregime het resultaat is van 
een inventarisatie en beschrijving van het informatiepatroon in combinatie met een 
weloverwogen beslissing van de houder voor deze regelingsvariant. In het verlengde hiervan zal 
de houder vervolgens aanvullende voorzieningen moeten treffen, allereerst met het oog op niet in 
het BGV-regime verwerkte wettelijke bepalingen en soms ter uitvoering daarvan. Om de naleving 
van de BGV-voorschriften binnen de organisatie te verzekeren, is het bovendien nodig om deze 
via instructies te “vertalen” naar de werkvloer. De uitvoeringspraktijk is echter grotendeels een 
andere. De BGV-regeling wordt op ruime schaal opgevat als een volledige vrijstelling van de 
WPR voor de daarin genoemde categorieën persoonsregistraties, in plaats van als een partiële en 
geclausuleerde vrijstelling, want beperkt tot de reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht. 
Hiernaast moet dan nog de – naar valt aan te nemen in omvang aanzienlijke – groep 
registratiehouders worden onderscheiden, die zich in het geheel niet met de naleving van de WPR 
c.a. heeft beziggehouden. 

Voor zover het BGV wel op juiste wijze wordt begrepen, is het de vraag of, afgezien van de reeds 
gesignaleerde uitvoeringsproblemen, hieraan op adequate wijze uitvoering wordt gegeven. 
Hiervoor is stilgestaan bij de afbakening van persoonsregistraties, zowel functioneel als in de tijd. 
Wil het BGV normerend effect hebben, dan moet enigerlei relatie met de informatiewerkelijkheid 
aanwijsbaar zijn, of door fysieke danwel logische afbakening van de als zodanig in het BGV 
genormeerde persoonsregistratie1155. Wanneer de BGV-kwalificatie in relatie tot de feitelijke 
inrichting van de informatievoorziening niet meer is dan een genormeerde abstractie, moet 
worden gevreesd dat de normatieve kracht van het betreffende BGV-standaardregime in de 
uitvoeringspraktijk tot nihil is gereduceerd1156. Daarmee zijn tevens de beperkingen van het BGV 
inzake geïntegreerde, multifunctionele informatiesystemen aangegeven. 

                                                      
1154 Vgl. de volgende aan de Registratiekamer voorgelegde vraag betreffende de bewaarverplichting van een 
huisarts met betrekking tot de in bananendozen opgeslagen patiëntenregistratie van haar voorganger 
(praktijkoverneming). De Kamer formuleert in haar brief van 9 februari 1995 aan betrokkene (dossiernr. 
93.V.009.1) de volgende, als zodanig aangeduide praktische oplossing: “De verzameling dossiers, die u in 
bananendozen hebt opgeslagen, is op te vatten als een afzonderlijke persoonsregistratie. Doel van deze 
persoonsregistratie is klaarblijkelijk het archiveren van medische gegevens. Algemeen geldt dat deze 
medische gegevens wel relevant moeten zijn. Gelet op de aard van de gegevens ligt een bewaartermijn van 
deze persoonsgegevens conform de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, schr.) voor 
de hand. De termijn gaat lopen op het moment dat de gegevens zijn ontstaan. Deze gegevens moeten dan 
na afloop van de bewaartermijn worden vernietigd. Echter met inachtneming van hetgeen binnen de 
beroepsgroep gebruikelijk is: bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot erfelijke aandoeningen dienen 
langer bewaard te blijven.” Vervolgens wordt art. 17 BGV besproken, uitmondend in de volgende 
aanbeveling: “Wanneer u van mening bent dat het Besluit genormeerde vrijstelling niet van toepassing is, 
verdient het – terwille van de duidelijkheid – aanbeveling een afzonderlijk privacyreglement op te stellen.” 
Hoewel enkele badinerende opmerkingen hier niet zouden misstaan, moet deze casusbehandeling vooral 
worden gezien als een treffende illustratie van de WPR/BGV-toepassingsproblematiek in concreto. 
1155 Onder fysieke afbakening wordt hier verstaan: het werken met separaat vastgelegde 
gegevensverzamelingen. Logische scheiding van persoonsregistraties impliceert dat deze fysiek deel 
uitmaken van een meeromvattende gegevensverzameling, echter op het niveau van de 
toepassingsprogrammatuur als zelfstandige gegevensverzamelingen zijn gedefinieerd en verwerkt. 
1156 In een eerdere paragraaf is de in de toelichting op de wet en het BGV veronderstelde sturende werking 
van het BGV op de feitelijke inrichting van de informatievoorziening genoemd. De registratiehouder zou 
een bijzondere reden moeten hebben om af te wijken van de hierin uitgewerkte regimes. Mij is nooit 
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Of de met het BGV beoogde zeefwerking is geëffectueerd en de reglements- en formulierplicht is 
beperkt tot meer complexe en/of de persoonlijke levenssfeer in sterkere mate rakende 
persoonsregistraties, mag worden betwijfeld. Zoals in een volgend hoofdstuk nader zal worden 
uitgewerkt, scoren vooral klanten/cliëntenbestanden en, zij het in mindere mate, 
personeelsregistraties het hoogst in de aanmeldingen bij de Registratiekamer. Uit het grote aantal 
aanmeldingen van klanten/cliëntensystemen kan worden afgeleid, dat het aan de artt. 9 en 10 
BGV ten grondslag liggende beeld van de gebruikelijke financiële administratie c.q. debiteuren- 
en crediteurenregistratie slechts beperkt spoort met de gangbare informatiepraktijk. Anderzijds 
blijkt uit een analyse van het meldingenbestand, dat vanuit de direct marketing sector nauwelijks 
is aangemeld. Blijkbaar mag art. 21 BGV, betreffende communicatiebestanden, zich in die sector 
in een bijzondere populariteit verheugen1157. 

Aan het BGV ligt een bepaalde selectie van te standaardiseren persoonsregistraties ten grondslag. 
Anders dan beoogd, ligt de grens niet bij de eenvoudige, typische doorsnee-registraties met een 
standaard-karakter, die tevens van algemene bekendheid zijn. Zo bevat het BGV een standaard-
regeling voor enkele veelomvattende en deels gevoelige persoonsregistraties, zoals de personeels- 
en salarisadministratie en de leerlingen/studentenregistratie. Uit het onderzoek naar de 
samenstelling van het meldingenbestand blijkt, dat meerdere clusters van min of meer identieke 
gegevensverzamelingen zijn te onderscheiden. Zo is bijna de helft van het totaal aan 
aanmeldingen, ieder voor de helft, afkomstig uit een tweetal sectoren: de gemeenten en de 
medische sector (huisartsen, tandartsen, apotheken en paramedische hulpverleners). Bovendien 
zijn de assurantiebemiddelaars en de begrafenis- en uitvaartverenigingen bovenproportioneel 
vertegenwoordigd. 

Tevens doet zich het verschijnsel voor, dat veel eenvoudige registraties niet door het BGV 
worden bestreken1158. Het BGV haakt in op een bepaalde vorm van structurering van de 
informatievoorziening. In de praktijk gaat die vooronderstelling in kleine organisaties vaak niet 
op. Dan blijkt via een maatwerk-benadering dikwijls uiteenlopende informatie in een en dezelfde 
registratie te zijn ondergebracht. Hoewel kwantitatieve gegevens ontbreken, meen ik op basis van 
een steekproef uit het meldingenbestand te kunnen stellen, dat een belangrijk deel van de 
aanmeldingen relatief eenvoudige persoonsregistraties betreft. Uit het voorgaande kan derhalve 
worden afgeleid, dat de selecterende functie van het BGV beperkt is. 

Tijdens de parlementaire behandeling van de WPR is het BGV meermalen als produkt van 
dereguleringsdenken aangemerkt en als zodanig gebruikt om aarzelaars te overtuigen van de 
uitvoerbaarheid van deze wet. Tegen deze achtergrond heeft de Registratiekamer gepleit voor een 
verdere uitbreiding van het BGV: “De Registratiekamer is er op bedacht dat de 
aanmeldingsverplichting tot onnodige bureaucratie kan leiden en heeft daar uitdrukking aan 
gegeven in haar adviezen aan de regering over wijzigingen in het Besluit genormeerde 
vrijstelling.”1159 

Getoetst aan het beginsel van deregulering: het voeren van een sober, terughoudend 
wetgevingsbeleid, kan het BGV niet als reële concretisering van dit uitgangspunt worden 
aangemerkt. Er is immers geen sprake van terughoudendheid bij de regelgever, maar van een 
                                                                                                                                                        
gebleken van een aanpassing van het bestaande registratiesysteem om een beroep op de BGV-vrijstelling te 
kunnen doen. Gezien de gevarieerdheid van de informatiepraktijk, immers een afspiegeling van de 
diversiteit van persoonlijke, organisatorische en bedrijfsmatige activiteiten, lijkt deze opvatting mij ook een 
voorbeeld van overschatting van de sturende rol van de wetgever. 
1157 Hierbij moet tevens worden aangetekend dat, anders dan wel wordt aangenomen, de direct 
marketingbranche niet voor een wonderbare vermenigvuldiging van persoonsregistraties zorgt. De 
informatievoorziening heeft vooral betrekking op de eenmalige verstrekking (verhuur) van 
geselecteerde/verrijkte adresbestanden. Het gaat in deze branche derhalve vooral om secundair gebruik van 
bestaande gegevensbestanden. 
1158 Vgl. de hiervoor weergegeven adviezen van de Registratiekamer tot uitbreiding van het aantal 
standaardregimes. 
1159 Zie het Jaarverslag van de Registratiekamer over de periode 1992-1993, p. 19. 
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uitvoeringsfaciliteit: regulering door middel van algemeen verbindende voorschriften in plaats van 
zelfregulering. De gedetailleerdheid van de voorschriften gaat die van de alternatieve 
zelfregulering zelfs te boven. De registratiehouder heeft aldus met een viervoudige regeling te 
maken: de wet, het BGV-regime, hierin doorwerkende specifieke wetgeving en de noodzakelijke 
(complementaire) uitvoeringsinstructies. Om die reden heeft een aantal registratiehouders de 
voorkeur gegeven aan reglementering of inzending van een aanmeldingsformulier als 
gecombineerd maatwerk. Bij een correcte naleving van het BGV is derhalve niet of nauwelijks 
sprake van beperking van uitvoeringslasten, immers het wegvallen van de kosten van aanmelden 
moet worden afgewogen tegen de meerkosten van complementaire voorzieningen. <N>Een 
uitbreiding van het aantal standaardregimes in het BGV kan derhalve niet als instrument van 
deregulering worden gemotiveerd. 

9.9 Het aanmeldingsregime in de ontwerp-EG Richtlijn 
De ontwerp-richtlijn kent in art. 18 het volgende aanmeldingsregime. Het uitgangspunt van de 
regeling is de aanmelding bij de nationale toezichtsautoriteit (Registratiekamer) van alle volledig 
of gedeeltelijk geautomatiseerde informatiesystemen1160. De regeling bepaalt voorts welke 
informatie minimaal bij de aanmelding moet worden verstrekt (art. 19). Wat de categorie (louter) 
handmatige kaart- en dossierverzamelingen betreft, is het aan de lidstaat om al dan niet voor een 
aanmeldingsplicht te opteren, eventueel in vereenvoudigde vorm (art. 18, vijfde lid). Bovendien 
zijn de lidstaten bevoegd om de (semi-)openbare registers van de aanmeldingsplicht uit te 
zonderen (art. 18, derde lid). Voorts voorziet het ontwerp nog in een drietal, specifiek aangegeven 
mogelijkheden van vrijstelling, vereenvoudigde aanmelding en afwijking van de 
aanmeldingsplicht. 

Zo kunnen de lidstaten besluiten tot vrijstelling of vereenvoudigde aanmelding van een nader te 
preciseren categorie gegevensverwerkende systemen waarbij, gezien de aard van de gegevens, een 
inbreuk op rechten en vrijheden van de betrokkene niet waarschijnlijk is (art. 18, tweede lid)1161. 
Een dergelijke keuze is tevens toegestaan, indien de vrijstelling in de implementatiewet is 
gekoppeld aan de beschikbaarheid van een bestandstoezichthouder op uitvoerings- of branche-
/koepelniveau, een in de richtlijn nieuw geïntroduceerde figuur1162. In dat geval moet deze door 
de houder aan te wijzen, onafhankelijke functionaris voor de gegevensbescherming echter zelf 
een openbaar register bijhouden van binnen de betreffende onderneming/instelling of de 
branche-/koepel operationele informatiesystemen. De meldingsplicht blijft derhalve 
gehandhaafd, zij het dat deze een meer intern karakter krijgt (art. 18, tweede lid). 

                                                      
1160 In vergelijking met de huidige situatie, waarin de WPR de aanmeldingsplicht koppelt aan het houden 
van een persoonsregistratie, is de aanmeldingsplicht in art. 18, eerste lid, van de ontwerp-richtlijn wat 
globaler geformuleerd. Deze heeft betrekking op: “één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerkingen van gegevens die voor de verwezenlijking van een doel of van verscheidene samenhangende 
doeleinden bestemd zijn.” Het opleggen van deze verplichting aan de houder stelt echter grenzen aan de 
mogelijkheid van gecombineerde aanmelding van informatiesystemen. Vgl. echter de ruime werkingssfeer 
van de richtlijn. 
1161 Vgl. art. 17 van de Franse Loi relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés: “Pour les 
catégories les plus courantes de traitements à caractère public ou privé, qui ne comportent manifestement 
pas d’atteinte à la vie privée ou aux libertés, la Commission nationale de l’informatique et des libertés établit 
et publie des normes simplifiées inspirées des caractéristiques mentionnées à l’article 19. Pour les 
traitements répondant à ces normes, seule une déclaration simplifiée de conformité à l’une de ces normes 
est déposée auprès de la commission. (...)” De op basis van deze bepaling door de CNIL opgestelde 
normes simplifiées zijn minder specifiek, dan de eveneens naar dit Franse voorbeeld gemodelleerde BGV-
pendant. De Franse wet draagt vooral een procedure-karakter. Materiële normen zijn er nauwelijks in 
opgenomen, zodat deze, in door concretisering van het door de CNIL in de wet ingelezen Europees 
Dataverdrag 1981, via de aanmeldingsprocedure als stelsel van preventieve toetsing moeten worden 
verbijzonderd. 
1162 Deze voorziening is ontleend aan het Duitse privacyrecht. Zie de regeling van de Beauftragten für den 
Datenschutz in § 37 van het Bundesdatenschuzgesetz. 
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De beleidsruimte in de richtlijn heeft als laatste nog betrekking op de categorie “gevoelige 
organisaties”, stichtingen, verenigingen en andere organisaties zonder winstoogmerk die 
werkzaam zijn op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsterrein. De lidstaten 
kunnen wat deze groep betreft kiezen voor een afwijking van de aanmeldingsplicht dan wel voor 
een vereenvoudigde aanmelding (art. 18, vierde lid). 

De eventuele continuering van het BGV onder het richtlijnregime komt vooral in beeld bij de 
hiervoor aangeduide categorie van relatief onschuldige gegevensverwerkende systemen1163. De 
richtlijn schrijft voor, dat deze gepreciseerd moeten zijn op basis van: “de doeleinden van de 
verwerking, de verwerkte gegevens of categorieën verwerkte gegevens, de categorie(ën) 
betrokkenen, de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, en 
de periode gedurende welke de gegevens worden bewaard.” (art. 18, tweede lid). De 
uitvoeringsregeling kan derhalve voorzien in informatieprofielen voor relatief onschuldige, van de 
aanmeldingsplicht uitgezonderde gegevensverzamelingen. 

Het richtlijnstelsel vormt echter op twee punten een breuk met het bestaande BGV-
vrijstellingsregime. Allereerst wat het karakter van de informatiesystemen betreft, de beperking 
van het toegelaten vrijstellingsregime tot relatief onschuldige informatiesystemen. Een deel van 
de thans in het BGV opgenomen persoonsregistraties voldoet overduidelijk niet aan dit criterium. 
Belangrijker is echter het volgende. Hoewel het BGV als vrijstellingsregeling te boek staat, is de 
facto sprake van een uitruil van een vrijstelling tegenover de gelding van een relatief strikt 
gebruiksregime, als alternatief voor de zelfregulering op uitvoeringsniveau via de reglements- en 
formulierplicht. De richtlijn voorziet echter niet in een dergelijke annexe verplichting tot 
bindende regelverfijning op het niveau van het afzonderlijke informatiesysteem1164resp. de op 
Europees niveau functionerende werkgroep van toezichtsautoriteiten gedragscodes op nationaal 
en communautair niveau vast te stellen.>. Heeft de standaardnormering in het BGV zowel een 
beperkings- als voorschriftenfunctie, de in de richtlijn voorgeschreven precisering van vrijgestelde 
gegevensverzamelingen heeft daarentegen uitsluitend een beperkingsfunctie, toegesneden op de 
gelding van de vrijstelling, terwijl de materiële normering overigens ongewijzigd blijft. 

In dit verband doet de vraag zich voor of het huidige BGV-regime, afgezien van de selectie van 
hierin opgenomen registraties, in richtlijnverband kan en moet worden gehandhaafd. Uitgaande 
van de opvatting, dat regelverfijning onder omstandigheden kan resulteren in een inperking van 
informatiebevoegdheden1165, meen ik van niet. De richtlijn bepaalt de bandbreedte van de 
beleidsruimte van de nationale wetgever inzake privacybescherming en vormt derhalve zowel een 
minimum- als een maximumvoorziening (art. 1). Onder omstandigheden kan een algemene, 
typegebonden aanscherping van normstelling worden gezien als een verdergaande inperking van 
rechten en vrijheden dan de richtlijn toestaat. Hier kan tegen worden opgeworpen, dat een 
vrijstellingsregeling deze ruimte biedt, immers een alternatief kent in de vorm van een 
aanmelding. Dit moge theoretisch zo zijn, in de uitvoeringspraktijk is de werking een andere. Wat 
het grensoverschrijdende gegevensverkeer betreft kan een dergelijk strikter regime zonder meer 
worden aangevochten. Het gelijkheidsbeginsel brengt met zich mee, dat de nationale wetgeving 
ook overigens niet strikter is dan de richtlijn voorschrijft. Hiervan uitgaande is de conclusie, dat 
het BGV-regime onder het richtlijnstelsel ingrijpend moet worden herzien om te kunnen worden 
gecontinueerd. 

                                                      
1163 Men kan deze methodiek voorts nog hanteren bij de afbakening van de categorie gevoelige organisaties. 
1164 Vgl. art. 27, betreffende de bevoegdheid van branche-, sector- en koepelorganisaties om met 
medewerking van de nationale toezichtsautoriteiten <N 
1165 Vgl. zowel het op voorhand “wegregelen” in BGV-standaardregimes van wettelijke gebruiksbepalingen, 
zoals art. 14 WPR, als ook het beperken van de in de wettelijke regeling begrepen flexibiliteit door de 
opneming van een beperkende concretisering ervan, ook in die gevallen dat de aard van de 
informatievoorziening hier niet toe dwingt. Deze aanpak is steeds gemotiveerd met een verwijzing naar het 
vrijstellingskarakter van het BGV-regime. Zie echter het beleid van de Registratiekamer om een in 
aanmerking komend BGV-regime van toepassing te achten indien een aanmelding achterwege gebleven is. 
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9.10 Bevindingen en conclusies 
De WPR kent in de artt. 22 en 27 de mogelijkheid van regulering van persoonsregistraties op 
uitvoeringsniveau via nader bij AMvB vast te stellen, typegebonden uitvoeringsvoorschriften. In 
het op basis hiervan vastgestelde Besluit genormeerde vrijstelling zijn 19 standaardregimes en een 
combinatievoorziening opgenomen. De regeling heeft een facultatief karakter; registratiehouders 
kunnen zelfregulering via een reglement of aanmeldingsformulier prefereren. In de eerste vijf jaar 
na de inwerkingtreding ervan op 1 januari 1990 is het Besluit aangepast noch uitgebreid. 
Wijzigingen en aanvullingen zijn door de Registratiekamer, de RCO en enkele sectororganisaties 
gevraagd en inmiddels (deels) doorgevoerd1166. 

Doelstellingen 
Met het BGV is – afgezien van privacybescherming en kenbaarheid van normstelling – beoogd, 
een onderscheid te maken tussen enerzijds de groep van relatief eenvoudige, van algemene 
bekendheid zijnde persoonsregistraties met een standaardkarakter en anderzijds de categorie 
persoonsregistraties, die vanwege de gevaarzetting voor de persoonlijke levenssfeer een 
geïndividualiseerde regulering op uitvoeringsniveau behoeven. Het BGV zou derhalve moeten 
differentiëren, al naar gelang de (potentiële) privacy-risico’s. Het BGV is voorts bedoeld als 
instrument van deregulering, met name uit een oogpunt van lastenbeperking. Een derde, wat 
meer versluierd oogmerk betreft de sturende dimensie van het BGV, zowel met betrekking tot de 
standaardisering van normatieve uitvoeringsregimes als met het oog op de inrichting van de 
informatievoorziening als zodanig. Naar in een volgend hoofdstuk zal worden uitgewerkt, had de 
Registratiekamer per 1 januari 1995 ruim 50.000 aanmeldingen ontvangen, waarvan zo’n 15.000 
afkomstig uit de particuliere sector. 

Naleving 
Uit het stelsel van de WPR vloeit voort, dat de niet-aangemelde persoonsregistraties onder de 
werking van het BVG begrepen moeten worden geacht. In voorkomende gevallen toetst de 
Registratiekamer derhalve beleidsmatig niet-aangemelde persoonsregistraties op conformiteit met 
een in aanmerking komend BGV-regime. Over de omvang en diversiteit van deze groep 
(potentiële) BGV-registraties, zijn geen kwantitatieve gegevens voorhanden. Op basis van de 
overigens beschikbare informatie kan echter de volgende driedeling worden aangehouden. Een 
eerste categorie betreft de houders die bewust hebben geopteerd voor toepassing van het BVG 
op hun persoonsregistratie(s) als alternatief voor zelfregulering. Afgaande op de aan de 
Registratiekamer gebleken informatiebehoefte, en de mede op basis van deze contacten en bij 
bedrijfsbezoeken te constateren weerzin tegen aanmelding, is deze groep omvangrijk. Hierbij past 
echter de kanttekening, dat met een bewuste keuze voor het BGV als alternatief voor 
zelfregulering, de – blijvende – naleving van de voorschriften nog niet is verzekerd. Daarop 
betrekking hebbende onderzoeksgegevens zijn niet beschikbaar. Een tweede, eveneens 
substantiële categorie houders heeft het BVG opgevat als een algemene vrijstelling van de WPR 
voor de daarin opgenomen categorieën persoonsregistraties. Deze houders hebben zich derhalve 
wel gerealiseerd dat de WPR (potentieel) verplichtingen voor hun informatievoorziening 
impliceert, maar benutten de onjuiste beeldvorming inzake het BGV als escape en excuus. De 
derde categorie betreft het zogenaamde “dark number”, de groep registratiehouders die – al dan 
niet bewust – geen uitvoering heeft gegeven aan de verplichtingen ingevolge de WPR, dan wel in 
de informatievoorziening niet is bereikt. Het is aannemelijk dat de omvang van deze categorie 
(zeer) aanzienlijk is. Op deze basis moet reeds worden vastgesteld, dat de bijdrage van het BGV 
aan de effectuering van de privacybescherming via regulering van de gegevensverwerking beperkt 
is, immers in de uitvoeringspraktijk slechts beperkt als richtinggevend wordt ervaren. 

In dit hoofdstuk is in het licht van de met het BGV beoogde doelen, in het bijzonder onderzocht: 
(a) de wijze waarop het BGV als uitvoeringsregeling is ingericht, (b) de normatieve werking van 
het BGV in relatie tot de WPR, (c) de zeefwerking van dit Besluit, (d) de uitvoeringsproblematiek 

                                                      
1166 Zie de partiële wijziging van het BGV bij besluit van 31 maart 1995, Stcrt, Stb. 1995, 197. 
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en (e) de dereguleringspretentie van het BGV. 
 Op basis hiervan kunnen de volgende constateringen worden gedaan. 

Normering 
Op enkele uitzonderingen na vormen de in het BGV opgenomen standaardregimes een 
gedetailleerde uitwerking van een beperkt aantal wettelijke normen, toegesneden op een 
functionele, sectordoorsnijdende typologie van persoonsregistraties. Deze 
uitvoeringsvoorschriften betreffen de concretisering van de bepalingen inzake gegevensopslag 
(artt. 5, eerste lid en 18, tweede lid) en -gebruik (art. 6), alsmede een partiële uitwerking van het 
derdenregime, beperkt tot doelgebonden informatieverstrekkingen (art. 11, derde lid) en de 
verstrekking van NAW-gegevens (art. 14). 

Het aantal aldus via algemeen verbindende voorschriften te reguleren persoonsregistraties is 
tamelijk volledig in het BGV verwerkt, zij het dat nog een enkele uitbreiding mogelijk is. Zou 
men het BGV willen uitbreiden, dan kan dat via een verdergaande functionele differentiatie van 
reeds opgenomen algemene regimes alsmede door middel van een nadere sectorale 
verbijzondering van de WPR-normstelling. 

De normatieve werking van de BGV-voorschriften is veelal aangescherpt door een doelbinding 
op gegevensniveau, aanhakend bij de verschillende onderdelen van het informatie-proces. 
Bepaalde voorschriften zijn zodanig gedetailleerd, dat deze niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn met 
betrekking tot handmatige gegevensverzamelingen (verwijderingsverplichtingen). De functionele 
inrichting van het BGV weerspiegelt de traditionele informatiepatronen en werkwijzen, is immers 
niet toegesneden op de regulering van multifunctionele informatiesystemen, het produkt van een 
verdergaande groei in geïntegreerde/gedistribueerde gegevensverwerking in netwerkverband. 

Het systeem van de wet impliceert, dat voor zover WPR-bepalingen niet in het BGV zijn 
verbijzonderd, deze rechtstreeks – complementair aan het BGV – doorwerken. Dit geldt in het 
bijzonder voor een deel van de rechtvaardigingsgronden voor toegelaten derdenverstrekkingen, 
zoals gegevensverstrekking met toestemming van de geregistreerde of op basis van een wettelijke 
informatieverplichting (art. 11, eerste lid), gegevensverstrekking ten behoeve van 
wetenschappelijk onderzoek of wegens een dringende en gewichtige reden (art. 11, tweede lid) of 
gegevensverstrekking op basis van een privacy-toets in de overheidssector (art. 18, derde lid). 

Om de normatieve actualiteit van het BGV-regime te verzekeren, is de in beginsel limitatief 
bedoelde concretisering van geoorloofde gegevensopslag en -gebruik vrijwel steeds voorzien van 
een open verwijsbepaling, op basis waarvan de door specifieke wettelijke regelingen gegenereerde 
informatiebehoefte (alsnog) in het Besluit wordt geïncorporeerd. 

Het voorgaande impliceert, dat deze vorm van regulering met betrekking tot informatiesystemen 
die de invloed van uiteenlopende wetten ondergaan, anders dan aangenomen, resulteert in een 
vergroting van de complexiteit in privacy-normstelling. Dit geldt in het bijzonder voor 
personeels-/salarisadministraties, leerlingen- en studentenregistraties. Het is aan de houder om de 
verschillende normatieve regelingscomplexen: (a) het BGV-standaardregime, (b) het 
complementaire WPR/BGG-regime, (c) via verwijsbepalingen geïncorporeerde specifieke 
wetgeving en (d) op algemene wetgeving gebaseerde informatieverplichtingen (Wob, open 
privaatrechtelijke normen), op toepassingsniveau te integreren. De houder is voorts gehouden tot 
aanvullende voorzieningen in de vorm van: (a) een “vertaling” van het normatieve regime in 
uitvoeringsinstructies, waaronder het treffen van organisatorische (en eventuele technische) 
regelingen en (b) het geven van uitvoering aan door het BGV gevergde verbijzonderingen 
(toegangsspecificaties). 

Evaluatie 
Het BGV vormt een belangrijke bron van uitvoeringsproblemen. De interpretatie- en 
ondersteuningsbehoefte is groot, evenals de variatie in casuïstiek. Hoewel het zwaartepunt in de 
informatieverzoeken aan de Registratiekamer in de periode 1990-1991 viel, blijft het BGV veel 
aandacht vergen. Dit houdt mede verband met het beleid van de Kamer om in geval van klachten 
e.d. de werking van de in het geding zijnde persoonsregistratie bij niet-aanmelding op 
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rechtmatigheid te toetsen aan het daartoe meest in aanmerking komende BGV-regime. Een 
tweede reden vormt de toenemende gedateerdheid van het Besluit, zowel door de 
voortschrijdende modernisering van de informatievoorziening en de groei in al dan niet 
gestructureerde elektronische berichtensystemen, als door de inwerkingtreding van nieuwe, deels 
ingrijpende wettelijke regelingen. 

Samengevat roept de BGV-systematiek de volgende problemen op. 
Zoals hiervoor reeds gesignaleerd, is het Besluit gebaseerd op een traditionele typologie van 
functionele informatiesystemen. Om die reden is het Besluit niet of nauwelijks toepasbaar op 
multifunctionele systemen, althans uitgaande van het principe dat een BGV-standaardregime – 
op straffe van verlies van normatieve werking – betrekking moet hebben op een reële in plaats 
van een virtuele persoonsregistratie. Door de huidige trends in toepassing van informatie-
/communicatietechnologie kalft het toepassingsgebied van dit type regulering van 
informatiesystemen op uitvoeringsniveau derhalve verder af. 

Het BGV leidt tot veel onduidelijkheid en onzekerheid in de uitvoeringspraktijk, met name 
veroorzaakt door: (a) de juridische inkleuring en de mate van gedetailleerdheid van de 
voorschriften, resulterend in relatief strenge uitvoeringsregimes, (b) het wegreguleren van in de 
wet voorziene flexibiliteit met betrekking tot verenigbaar gegevensgebruik en NAW- en 
doelverstrekkingen, alsook (c) de toeneming in regelingscomplexiteit door de complementaire 
werking van BGV en WPR/BGG en de incorporatie van specifieke regelgeving via expliciete en 
complementaire verwijsbepalingen. De complexiteit van het regelingssysteem werkt voorts 
belemmerend op een correcte toepassing ervan, terwijl de kenbaarheid van het normatieve regime 
op uitvoeringsniveau, zowel voor geregistreerden als derden, – anders dan door het BGV 
gesuggereerd – (aanmerkelijk) te kort schiet. 

Voorts is geconstateerd, dat het systeem van het BGV, mede door het achterwege blijven van 
aanpassingen, de facto resulteert in een zekere normatieve fixatie van de informatievoorziening 
op het tijdstip van inwerkingtreding. Zoals hiervoor aangegeven, voorzien de afzonderlijke 
regimes weliswaar in verwijsbepalingen met betrekking tot de door (nieuwe) specifieke wetgeving 
gegenereerde informatiebehoefte, het Besluit kan echter uitlokken tot een restrictieve, 
conserverende interpretatie van hierin via open verwijsbepalingen doorwerkende nieuwe 
wettelijke arrangementen en daarmede remmend werken op de informationele doorwerking van 
een wijziging in politieke en maatschappelijke opvattingen. Het BGV is dan de norm en nieuwe 
regelingen worden als afwijking hiervan ervaren 

Om de hiervoor genoemde redenen is het BGV-stelsel tamelijk conflictgevoelig. Verwacht kan 
worden dat de toepassingsproblematiek zal toenemen indien de Registratiekamer een begin maakt 
met een doelgerichte controle op naleving van deze voorschriften. 

De conclusies omtrent de veronderstelde zeefwerking en de dereguleringspretentie van het BGV 
vloeien al uit het voorgaande voort. De zeefwerking van het BGV in de huidige opzet is beperkt, 
niet alleen vanwege een sinds de inwerkingtreding van het Besluit nog verder toegenomen 
complexiteit van een aantal hierin opgenomen registraties, maar vooral door de functionele 
verbijzondering van relatief eenvoudige persoonsregistraties. Dat laatste aspect geldt in het 
bijzonder voor abonnementenregistraties, ledenbestanden alsmede voor financiële en 
cliëntregistraties. In de uitvoeringspraktijk zijn persoonsregistraties van de door het BGV 
onderscheiden typen derhalve (aanmerkelijk) minder gestandaardiseerd gebleken dan was 
verondersteld, terwijl het BGV op dit punt aan sturend effect op de gegevensverwerking heeft 
ontbroken. Het gebrek aan selectieve werking kan niet zozeer aan het BGV als zodanig worden 
toegerekend, is immers een uitvloeisel van de brede beschikbaarheid van maatwerk-toepassingen 
in de informatisering. Deze ontwikkeling naar een verdere functionele diversificatie in 
informatievoorziening stelt, evenals de eerder gesignaleerde groei in multifunctionaliteit, derhalve 
in algemene zin grenzen aan de sturingscapaciteit van algemeen verbindende voorschriften. 

Met het oog op het voorgaande kan evenmin worden volgehouden, dat het BGV in algemene zin 
als een instrument van deregulering is aan te merken. De vrijstelling van de reglements-
/formulier- en aanmeldingsplicht kan in het licht van de overige verplichtingen nauwelijks als een 
substantiële lastenbeperking worden gezien. Bij een adequate uitvoering van het BGV moeten 
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immers dezelfde voorbereidende werkzaamheden worden verricht als het geval is bij 
zelfregulering, terwijl de uitvoering bij toepassing van het BGV eerder is verzwaard. 

Conclusie 
Het voorgaande leidt tot de constatering, dat het BGV in overwegende mate niet aan de daarmee 
beoogde doeleinden beantwoordt. Het BGV draagt bij tot de complexiteit van privacy-regulering, 
genereert een grote interpretatiebehoefte, is derhalve conflictgevoelig en vormt tevens een 
belemmering voor de modernisering van de gegevensverwerking en de actualisering van de 
informatiebehoefte in verband met de doorwerking van specifieke wetgeving. Om die redenen 
moet worden geconcludeerd, dat het BGV onvoldoende de daaraan toegedachte functies vervult 
en ook kan vervullen. 

Met betrekking tot het ontwerp EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens is geconstateerd, 
dat deze in de weg staat aan een continuering van het systeem van genormeerde vrijstelling in de 
huidige opzet. Weliswaar voorziet de richtlijn in de mogelijkheid van vrijstelling van de 
aanmeldingsplicht voor bepaalde categorieën informatiesystemen, deze bevoegdheid is echter 
beperkt tot de groep relatief eenvoudige gegevensverzamelingen. Bovendien heeft de door de 
richtlijn gevergde precisering van deze vrijstellingen met name een afbakeningsfunctie en is in 
deze regeling derhalve niet voorzien in de bevoegdheid van de lidstaten tot een nader 
aangescherpte normering van de aldus van aanmelding vrijgestelde categorieën 
gegevensverwerking. 

Aanbeveling 
Uitgaande van het gegeven dat bij vaststelling van de richtlijn, de uitvoeringsregeling, ter 
vervanging van de WPR c.a., eerst per 1 januari 1999 in werking kan treden, met een 
overgangstermijn tot 1 januari 2002, is de vraag wat te doen met het BGV in de tussenliggende 
periode. 

Het verdient aanbeveling om de gesuggereerde aanvulling van het aantal hierin opgenomen 
standaardregimes zo snel mogelijk te effectueren. Bovendien is er reden om de huidige regeling in 
het licht van de hiervoor gesignaleerde knelpunten kritisch op de noodzaak tot (partiële) 
aanpassing te bezien. Dit geldt in het bijzonder voor de doorwerking van de sinds de 
inwerkingtreding van de BGV van kracht geworden sectorregelingen met een (zware) informatie-
component. Deze aanpassing zal derhalve vooral gericht moeten zijn op modernisering en 
actualisering, mede bedoeld om tegemoet te komen aan de door tijdsverloop groeiende 
interpretatiebehoefte met betrekking tot het BGV. 
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10 Differentiatie in WPR en Afbakeningsbesluit 

10.1 Algemeen 
De WPR differentieert in normstelling, wijze van zelfregulering en aanmeldingsformaliteiten 
tussen de overheidssector en de particuliere sector. Persoonsregistraties in de overheidssector zijn 
enerzijds onderworpen aan verzwaarde toelatingscriteria (art. 18, eerste en tweede lid), terwijl 
anderzijds een verlicht regime inzake derdenverstrekkingen van toepassing is, althans voor zover 
het gaat om gegevensverstrekking aan personen en instanties met een publiekrechtelijke taak (art. 
18, derde lid). Zelfregulering in de overheidssector vindt plaats in de vorm van vaststelling van 
een reglement; in de particuliere sector is hiertoe het gebruik van een specifiek 
aanmeldingsformulier aangewezen. Inherent aan het formuliergebruik is, dat aan de 
Registratiekamer meer informatie omtrent de werking van een persoonsregistratie moet worden 
verstrekt dan waartoe een houder in de overheidssector verplicht is. 

De afbakening tussen beide sectoren is het effect van een nadere definiëring van de 
overheidssector in de vorm van een combinatie van categoriale en specifieke aanwijzing van 
hiertoe gerekende personen, organisaties en (aanbieders van) voorzieningen, deels in de wet zelf 
(art. 17 sub a) en deels in een op art. 17, sub b en c WPR gebaseerde uitvoeringsregeling: het 
Afbakeningsbesluit (1989, 569)1167. 

Aan dit hoofdstuk ligt het volgende plan van behandeling ten grondslag. De basis voor een 
verdergaande analyse vormt paragraaf 10.2. Hierin wordt het wettelijke afbakeningsregime in art. 
17 WPR en het daarop gebaseerde Afbakeningsbesluit beschreven en op een enkel onderdeel 
becommentarieerd. In paragraaf 10.3. is de wettelijke afbakeningssystematiek in art. 17 WPR 
nader geanalyseerd op inhoud en werking, ingepast in de bestuursrechtelijke dogmatiek en mede 
bezien in het licht van verwante regelgeving. In het bijzonder komt de betekenis aan de orde van 
het begrip “openbaar lichaam” en van het element “ressorteren onder”. De conclusies worden 
vervolgens vergeleken met de door de Registratiekamer terzake ingenomen standpunten. De 
gevolgen van externe verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten en bedrijven heeft hierin 
bijzondere aandacht gekregen. In het verlengde hiervan is de positie van nutsbedrijven en 
woningbouwverenigingen nog afzonderlijk bezien. De inhoud en werking van het 
Afbakeningsbesluit als uitvoeringsregeling komt in paragraaf 10.4 aan bod, met inbegrip van een 
bespreking van de in de uitvoeringspraktijk te signaleren problemen en fricties. Vervolgens is in 
paragraaf 10.5 het beleid van de Registratiekamer met betrekking tot de toepassing van dit Besluit 
nader beschreven, vooral met het oog op de uitleg van het differentiatiecriterium. Het evaluatieve 
element in dit hoofdstuk is voorts versterkt door een kwantitatieve analyse van de effectiviteit 
van het Afbakeningsbesluit in paragraaf 10.6, gebaseerd op het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer. In paragraaf 10.7 worden vervolgens de consequenties van de beoogde EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens besproken, met name het uitgangspunt van 
uniformering in normstelling. De afsluitende paragraaf 10.8 bevat een samenvatting van 
bevindingen en daarop toegesneden conclusies. 

                                                      
1167 Vgl. voorts de afbakening met betrekking tot de werkingssfeer van de WPR ingevolge art. 2 van deze 
wet, met name de afbakening tussen de in het tweede lid uitgezonderde, bij wet ingestelde openbare 
registers. In verband met de toenemende commercialisering van deze publieke informatiebestanden, met 
name van het handelsregister door de Kamers van Koophandel (via de NV Databank) en de onroerend 
goed-registers door het Kadaster, is sprake van een groei in de ontwikkeling van aangehaakte registraties jo. 
de marktconforme ontwikkeling van specifieke informatieprodukten. De vraag welk deel van de 
informatievoorziening als openbaar register is aan te merken en welk deel als de WPR-component daarvan 
wordt daarom steeds belangrijker. Vooralsnog lijken zowel Kamers van Koophandel als het Kadaster aan 
te nemen, dat de vrijstelling voor openbare registers tevens de complementaire gegevensverzamelingen 
en/of de bijprodukten omvat. Eenzelfde afgrenzingsnoodzaak doet zich voor met betrekking tot de 
gemeentelijke informatievoorziening in GBA-verband, de afbakening van de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens in relatie tot de hierbij aangehaakte WPR-registraties (art. VI 
Aanpassingswet GBA, Stb. 1994, 565 jo. art. 2, derde lid, sub c WPR).  
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10.2 Het afbakeningsregime in WPR en Afbakeningsbesluit 
Het uit een oogpunt van differentiatie in normstelling en formaliteiten tussen de openbare en de 
particuliere sector geldende afbakeningsregime, is in de WPR vereenzelvigd met de 
reikwijdtecriteria betreffende het regime voor de openbare sector. Met betrekking tot alle niet tot 
deze werkingssfeer te rekenen persoonsregistraties gelden de bepalingen voor de particuliere 
sector. Om die reden heeft de afbakeningskwestie een sterk publiekrechtelijke inslag. 

Het overheidsregime is ingevolge art. 17 sub a WPR van toepassing op: “het Rijk, provincies, 
gemeenten en andere openbare lichamen met inbegrip van de daaronder ressorterende diensten, 
instellingen en bedrijven.” Voorts worden hiertoe gerekend de bij AMvB aangewezen 
instellingen, belast met de uitvoering van publiekrechtelijke taken (art. 17 sub b). De aard van de 
werkzaamheden is de reden, deze organisaties als “overheid” in de zin van de WPR aan te 
merken (MvT p. 23). De uitwerking in art. 1 van het Afbakeningsbesluit heeft een bonte 
verzameling van aangewezen bestuursorganen tot resultaat: zelfstandige bestuursorganen zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid en beheersmatig departementaal ingebed, publiekrechtelijke 
rechtspersonen met een overheidstaak en privaatrechtelijke rechtspersonen met 
beschikkingsbevoegdheid of, in de terminologie van art. 1:1 Awb: met enig openbaar gezag 
bekleed. 

Het derde overheidssegment bestaat uit de op grond van art. 17 sub c bij AMvB aangewezen 
personen, instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening. De argumentatie om de overheidssector met deze categorieën uit te breiden is 
meerledig. Naast de functie van deze instellingen in het maatschappelijk leven en de aard van hun 
werkzaamheden, de vastlegging van veelal gevoelige informatie implicerend, wordt ook een 
doelmatigheidsmotief genoemd: de wens om voor deze zowel publiek- als privaatrechtelijk 
georganiseerde instellingen één privacyregime van toepassing te doen zijn (MvT p. 23 en MvA p. 
8). Deze categorieën zijn ondergebracht in art. 2 van het Afbakeningsbesluit. Ook hier is de 
variatie in aangewezen organisaties weer groot. 

De methode van afgrenzing van de overheidssector bestaat derhalve uit een aansluiten bij de 
grondwettelijke hoofdstructuur (rijk, provincies, gemeenten en openbare lichamen), aangevuld 
door een positieve aanwijzing van geselecteerde commissies, publiek- en privaatrechtelijke 
organisaties/instellingen en personen vanwege de aard van hun taak (grondslag en type). In art. 2 
van het Afbakeningsbesluit is in enkele gevallen niet een instelling maar een voorziening als 
koppelingbegrip aangewezen, gerelateerd aan de in de betreffende sectorwet gehanteerde 
terminologie (jeugdhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening). In dat geval zijn de 
instellingen die de betreffende voorzieningen aanbieden het subject van aanwijzing. Het begrip 
voorzieningen heeft derhalve louter betekenis als nader, in het licht van de betreffende sectorwet 
c.a. te concretiseren verwijzingscriterium (MvT p. 42). 

De aanwijzingen in het Afbakeningsbesluit zijn deels categoriaal en deels specifiek van aard, 
aanhakend bij c.q. verwijzend naar de geldende sectorwetgeving op een bepaald terrein van 
overheidszorg. Om die reden is het Afbakeningsbesluit de facto niet meer dan een verzameling 
van formele schakelbepalingen, met behulp waarvan verbinding wordt gelegd tussen de sector-
afbakening in de WPR en de reikwijdte-bepalingen omtrent taak en werkzaamheid van personen 
en organisaties in de aangewezen regelingen. Afhankelijk van de wetssystematiek van deze sector-
wetten, is het aanknopingspunt soms de persoon of instelling en soms de aard van de 
werkzaamheden. In een aantal gevallen kent de aangewezen regeling zelf ook weer 
schakelbepalingen1168. 

                                                      
1168 Zo wijst art. 2, eerste lid sub j van het Afbakeningsbesluit als tot de overheidssector behorende organen 
van gezondheidszorg aan: de organen voor gezondheidszorg, aangewezen ingevolge artikel 1, tweede, 
derde, vierde en zesde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646). De uitvoeringsregeling, 
het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), verwijst op enkele 
onderdelen voor een nadere afbakening weer door naar het Besluit zorgaanspraken 
ziektekostenverzekering, de Wet Ambulancevervoer (Stb. 1971, 369) en het Verstrekkingenbesluit 
ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550). 
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De vraag welke persoonsregistraties onder het overheidsregime vallen moet derhalve worden 
beantwoord aan de hand van de wet en de koppelingsbepalingen in het Afbakeningsbesluit, in 
veel gevallen in combinatie met de reikwijdte-voorschriften in de aangewezen sectorwetgeving en 
de op basis hiervan vastgestelde uitvoeringsregelingen en/of -besluiten (aanwijzing, erkenning en 
bekostiging), eventueel aangevuld met verwijzingen naar begripsbepalingen in verwante 
(sector)wetgeving. Dit betekent dat niet onder een dergelijke wettelijke paraplu te brengen 
activiteiten, bijvoorbeeld rechtstreeks op basis van een begrotingspost bekostigde/gesubsidieerde 
voorzieningen van gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, hoe vergelijkbaar ook 
met de aangewezen categorieën, niet tot de overheidssector worden gerekend. 

Differentieert de wettekst in art. 17 sub b en c in beginsel op het niveau van de registratiehouder, 
het Afbakeningsbesluit introduceert vervolgens een tweede onderscheid, en wel op 
informatieniveau, toegesneden op het doel van de persoonsregistratie in kwestie. Ingevolge het 
tweede lid van respectievelijk de artt. 1 en 2 van het Afbakeningsbesluit behoren slechts die 
persoonsregistraties van aangewezen registratiehouders tot de overheidssector, die zijn aangelegd 
met het oog op de uitvoering van de hun opgedragen publiekrechtelijke taken of dienstbaar zijn 
aan het onderwijs, de gezondheidszorg of de maatschappelijke dienstverlening. 

De toelichting op deze bepalingen in het Afbakeningsbesluit geeft aan dit taak- en 
functiegebonden criterium echter een nader aangescherpte betekenis, waarbij de inhoud, met 
name de publieks-/cliëntfunctie van de informatievoorziening centraal is komen te staan. 
Persoonsregistraties die uitsluitend zijn aangelegd met het oog op het interne beheer van 
aangewezen instellingen, zoals bijvoorbeeld de personeels- en salarisadministratie, de 
boekhouding, de administratie van leveranciers e.d., worden geacht niet onder het 
overheidsregime te vallen, maar onder de voor de particuliere sector geldende regels (p. 6). De 
toelichting differentieert derhalve tussen intern en extern georiënteerde gegevensverzamelingen, 
tussen de primaire en de ondersteunende informatievoorziening. De aan de taak gerelateerde 
differentiatieverplichting in het Besluit is hiermede aangevuld met een tweede, op de functie 
toegesneden onderscheidingscriterium op basis van de toelichting. Op de hieraan verbonden 
bezwaren wordt nader teruggekomen. 

De drie segmenten van de aldus gedefinieerde overheidssector zijn niet strikt van elkaar 
gescheiden omdat de verschillende afbakeningsprincipes door een verschil in oriëntatie elkaar 
kunnen overlappen. Dit geldt in het bijzonder voor instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening. Deze kunnen zowel een art. 17 sub a- als sub c-instelling 
zijn. Voor deze categorie bevat het Afbakeningsbesluit in art. 2, eerste lid aanhef, een rangorde-
bepaling: het a-regime, dat wil zeggen het tot de overheidssector gerekend worden ingevolge de 
algemene aanwijzing in art. 17 aanhef en sub a gaat voor. De scheidslijn tussen art. 17 sub a- en 
sub b-organisaties is evenmin waterdicht, met name door de onduidelijkheid over wat als 
openbaar lichaam heeft te gelden. Op dit punt is echter niet voorzien in een voorrangsbepaling. 
Uit het voorgaande blijkt, dat de vraag tot welke categorie de instelling wordt gerekend, 
rechtsgevolgen heeft in de zin van het al dan niet van toepassing zijn van een 
differentiatieverplichting op activiteiten- en informatie-niveau. Het is derhalve van belang om op 
dit punt uit te gaan van een helder criterium. 

Op basis van het systeem van de afbakeningsregeling en naar analogie van de rangorde-bepaling 
in art. 2 Afbakeningsbesluit moet mijns inziens worden aangenomen, dat in geval van een 
samenloop van art. 17 sub a WPR en art. 1 Afbakeningsbesluit, van eenzelfde volgorde moet 
worden uitgegaan als is vastgelegd in art. 2 van dit Besluit. De algemene aanwijzing in art. 17 sub 
a WPR gaat derhalve steeds voor op een bijzondere aanwijzing in het Afbakeningsbesluit. 

Samengevat zijn de volgende elementen bepalend voor de reikwijdte van het op de 
overheidssector van toepassing zijnde regime: 

1. de omlijning van de klassieke overheidssector in art. 17 sub a: het rijk, provincies, gemeenten, 
openbare lichamen en de daaronder ressorterende diensten, instellingen en bedrijven; voor 
dergelijke organisaties geldt geen differentiatieverplichting; 

2. de verbreding van de openbare sector door nadere aanwijzing in de artt. 1 en 2, eerste lid van 
het Afbakeningsbesluit van bestuursorganen/organisaties met een publiekrechtelijke taak 
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alsmede van personen en instellingen, belast met onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening; 

3. nadere concretisering van de aangewezen personen, instellingen en voorzieningen via 
toepassing van de betreffende schakelbepaling in combinatie met de reikwijdtebepalingen 
van de betreffende sectorwetgeving c.a.; 

4. screenen en splitsen in informatievoorziening op grond van het taakcriterium in het tweede 
lid van de artt. 1 en 2 van het Afbakeningsbesluit, met een nadere differentiatie terzake van 
primaire en ondersteunende persoonsregistraties (toelichting); 

5. kan een organisatie tot meerdere categorieën worden gerekend, dan loopt de rangorde in 
toepasselijkheid van art. 17 sub a naar sub c jo. het Afbakeningsbesluit, dat wil zeggen dat 
een algemene aanwijzing in de wet voorgaat boven een bijzondere in het Afbakeningsbesluit. 

Alle persoonsregistraties die niet via de hiervoor geresumeerde afbakeningscriteria tot de 
overheidssector worden gerekend, vallen onder de WPR-bepalingen voor de particuliere sector. 

10.3 Art. 17 aanhef en sub a WPR nader uitgewerkt 
Ingevolge art. 17 aanhef en sub a WPR worden tot de overheidssector gerekend: “het Rijk, 
provincies, gemeenten en andere openbare lichamen met inbegrip van de daaronder 
ressorterende diensten, instellingen en bedrijven.” De parlementaire stukken voorzien niet in een 
preciserende toelichting1169. Anders dan verwacht, geeft de werkingssfeer van deze bepaling op 
een tweetal onderdelen interpretatie-problemen. Zo is het niet direct duidelijk wat onder het 
element “ressorteren onder” moet worden verstaan en welke reikwijdte daaraan moet worden 
toegekend. De term openbaar lichaam kent in de literatuur en rechtspraktijk geen eenduidig 
gebruik, zodat een nadere positiebepaling noodzakelijk is. In beide gevallen gaat het om 
belangrijke criteria. De term “ressorteren onder” ziet primair op de scheidslijn tussen de (semi-
)overheidssector en de particuliere sector. De inhoud van het begrip openbaar lichaam is tevens 
van belang bij de afgrenzing van de reikwijdte van het art. 17 sub a-regime tot het 
aanwijzingsregime ingevolge art. 1 Afbakeningsbesluit. Hiervoor is reeds aangegeven, dat het 
wettelijke afbakeningsregime materiële gevolgen heeft, met name ook voor de bevoegdheid tot 
gegevensverkeer met derden (art. 18, derde lid). De afbakeningsproblematiek is om die reden 
aangescherpt in verband met de verzelfstandiging/privatisering van delen van de overheidstaak, 
zowel op het niveau van de centrale overheid als in de gemeentelijke sfeer. 

10.3.1 De betekenis van het begrip openbaar lichaam 
De betekenis van de zinsnede: “en andere openbare lichamen” in art. 17 sub a WPR is niet vast 
omlijnd, met name als gevolg van de betekenisverandering van het begrip openbaar lichaam in 
art. 134 Grondwet. In ieder geval worden daartoe gerekend: de waterschappen, de 
publiekrechtelijke bedrijfs- en beroepsorganisaties, de openbare lichamen ingesteld op basis van 
art. 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 1984 en de 

                                                      
1169 De toelichting op het Afbakeningsbesluit bevat omtrent de betekenis van art. 17 aanhef en sub a WPR 
de volgende passage: “Met deze omschrijving is het geheel van de overheid, in de ruimste zin, onder het 
bereik van paragraaf 5 gebracht. De uitdrukking “Rijk” omvat alle overheidsorganen en instellingen, met 
uitzondering van die welke tot de decentrale overheid behoren. De overheidssector buiten het Rijk wordt 
aangegeven met de verzameluitdrukking “openbare lichamen”, waarbij een belangrijke sector – de 
provincies en gemeenten – met name wordt genoemd. De bestuursinrichting van het Rijk en tot op zekere 
hoogte ook die van de provincies en de gemeenten, kent naast de bestuursdienst direct rond de politieke 
organen nog een groot aantal instituties die verder van die organen verwijderd zijn en die daarmee een 
lossere binding hebben. De hier bedoelde instituties zijn in de omschrijving van de overheidssector in 
artikel 17, onder a. afzonderlijk vermeld (diensten, instellingen en bedrijven) teneinde er geen misverstand 
over te laten bestaan dat paragraaf 5 van de WPR ook van toepassing is op de persoonsregistraties van deze 
instituties” (Stb. 1989, 569, p. 5). 
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Arbeidsvoorzieningsorganisatie1170. Wat overigens als zodanig heeft te gelden is min of meer 
onduidelijk. In de literatuur is de kwalificatie openbaar lichaam traditioneel in verband gebracht 
met de gemeenschapsgedachte, de gemeenschap van personen over wie het bestuur wordt 
gevoerd en die als zodanig vatbaar is voor democratisering en publiekrechtelijke zelfstandigheid, 
al dan niet in combinatie met verordenende bevoegdheid en rechtspersoonlijkheid1171. Zo 
worden algemeen de rijksuniversiteiten tot de openbare lichamen gerekend en delen sommigen 
ook de Kamers van Koophandel en Fabrieken bij deze categorie in1172. 

In het Regeringsstandpunt Functionele decentralisatie (1990) is aan dit begrip de volgende 
omschrijving gegeven: “Het begrip “openbaar lichaam” heeft betrekking op publiekrechtelijke 
organisatievormen, waarbij er sprake is van rechtspersoonlijkheid en voor de leden van de 
gemeenschap (belanghebbenden) de mogelijkheid bestaat invloed uit te oefenen op de 
samenstelling van het bestuur van het lichaam en waarbij tenslotte de wetgever bij de instelling 
nadrukkelijk uitvoering aan artikel 134 van de Grondwet heeft willen geven”1173. Deze definitie 
impliceert, dat het begrip openbaar lichaam slechts ziet op klassieke vormen van territoriaal c.q. 
functioneel bestuur en niet op wat wordt gezien als de tweede hoofdvorm van functioneel 
bestuur: het zelfstandige bestuursorgaan1174. Het voor de laatste categorie aangenomen vereiste 
van een wettelijke grondslag zou niet op de grondwet zijn terug te voeren1175. 

Afgezien van de eerdergenoemde, traditionele verschijningsvormen is hiermee bevestigd, dat het 
begrip openbaar lichaam primair een door de wetgever af te geven kwalificatie is geworden, 
waarbij – zoals uit de aanwijzing van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie tot openbaar lichaam 
blijkt – de gemeenschaps- en democratiseringsgedachte eerder oogmerk dan grondslag vormt1176. 
                                                      
1170 Zie art. 2, eerste lid, Arbeidsvoorzieningswet, Stb. 1990, 402: “Er is een openbaar lichaam, genaamd 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie.” 
1171 Zie P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deventer 
1986, pp. 117 e.v. en p. 159. Op p. 121 van deze studie is het begrip openbaar lichaam gedefinieerd als: 
“een gemeenschap van personen met een zekere publiekrechtelijke en veelal ook privaatrechtelijke 
zelfstandigheid, als zodanig vatbaar voor democratisering en als regel ook in het bezit van regelgevende 
bevoegdheid naast de bestuurlijke in engere zin.” Zie ook bij Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., p. 93. Vgl. 
voorts de negende druk van dit commentaar (1994), p. 97: “Van een openbaar lichaam is sprake bij een 
krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersoon die leden kent – desnoods in rudimentaire vorm – en een 
bestuur dat binnen de rechtspersoon zekere publiekrechtelijke bevoegdheden bezit” (p. 97). 
1172 Zie De Haan e.a., a.w. p. 118 en Van Wijk/Konijnenbelt, a.w., resp. p. 94 en p. 98. 
1173 TK 1990-1991, 21042, nr. 4 p. 8. 
1174 De zelfstandige bestuursorganen worden nader onderscheiden in publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke bestuursorganen. Binnen de eerste groep wordt gedifferentieerd tussen zelfstandige 
bestuursorganen met (de zgn. rechtspersonen sui generis, vgl. art. 1, tweede lid boek 2 BW)) en die zonder 
eigen rechtspersoonlijkheid. De privaatrechtelijke bestuursorganen zijn civielrechtelijke rechtspersonen 
(Boek 2 BW), die met enig openbaar gezag zijn bekleed (art. 1:1 sub b Awb). Zie het Regeringsstandpunt 
a.w. p. 7. 
1175 Vgl. a.w. nr. 4, p. 21. Dat op dit punt niet steeds gewerkt wordt met een vast begrippenkader blijkt uit 
het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, Stb. 1993, 535. Volgens de toelichting strekt deze 
AMvB ertoe om de zelfstandige bestuursorganen op het niveau van de centrale overheid onder de werking 
van de Wob en de WNo te brengen. De aanwijzing omvat echter mede openbare lichamen zoals de 
Nederlandse orde van advocaten, de Kamers van Koophandel en Fabrieken, het Nederlands Instituut van 
Registeraccountants e.d. 
1176 Zie het antwoord op een door de GPV-fractie gestelde vraag in de Nota naar aanleiding van het 
verslag, a.w. nr. 6, p. 8: “Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend: het is aan de wetgever overgelaten 
uit te maken welke van de instellingen, waaraan de behartiging van bepaalde openbare belangen is 
toevertrouwd en die met het oog daarop bepaalde publiekrechtelijke bevoegdheden bezitten, tot de 
categorie “andere openbare lichamen” als bedoeld in artikel 134 Grondwet behoren”. Zie voor de laatste 
loot aan deze stam: de Wet van 6 augustus 1993 tot wijziging van de Wet op de Registeraccountants en de 
Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (Stb. 1993, 465). Art. 2, tweede lid van laatstgenoemde 
wet luidt sindsdien als volgt: “De NOvAA is gevestigd te ‘s-Gravenhage. Zij is een openbaar lichaam in de 
zin van artikel 134 van de Grondwet.” 
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De wettelijke kwalificatie als openbaar lichaam is echter niet doorslaggevend. Zo zijn de openbare 
universiteiten in art. 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 
1992, 662) wel voorzien van publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid, echter – anders dan de 
algemene opvatting in de literatuur – niet gekwalificeerd als openbaar lichaam1177. Omdat de 
rechtsopvattingen terzake niet zijn gewijzigd, vormt derhalve in dit geval het materiële 
gemeenschapscriterium c.a. de basis voor een kwalificatie als openbaar lichaam. 

Het is aantrekkelijk, met name uit een oogpunt van toepassing van de WPR, ervoor te pleiten om 
de term openbaar lichaam te vereenzelvigen met het hebben van publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid1178. Met deze opvatting zou het begrip openbaar lichaam in de pas lopen 
met de Awb, die terminologisch slechts één categorie kent: de krachtens publiekrecht ingestelde 
rechtspersonen (art. 1:1, eerste lid sub a)1179. Het begrip openbaar lichaam zou hiermee zijn 
ontdaan van z’n bijzondere lading en getransformeerd tot een hanteerbare formele 
onderscheiding. Afgezien van een in andere richting wijzend begripsgebruik in recente 
wetgeving1180, geldt als bezwaar, dat de categorie openbare lichamen bij een dergelijke 
interpretatie te divers zou worden, vooral als gevolg van de toeneming van publiekrechtelijke 
rechtspersonen in verband met de reorganisatie van de rijksdienst. Uitgangspunt hiervan is de 
departementale afsplitsing van uitvoeringsdiensten door middel van interne of externe 
verzelfstandiging, intern via een aanwijzing als agentschap op basis van de (te wijzigen) 
Comptabiliteitswet1181 en extern via een herstructurering als zelfstandig bestuursorgaan met 
publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid1182. Weliswaar zijn de uitvoeringsdiensten bij externe 
verzelfstandiging in formele zin niet langer hiërarchisch ondergeschikt aan de minister, in alle 
thans gerealiseerde of voorgestelde herstructureringen is het wettelijk voorbehoud inzake de 
ministeriële beïnvloedingsmogelijkheden van de taakuitoefening echter zodanig, dat de materiële 
zeggenschap in substantiële mate wordt gecontinueerd1183. Deze categorie van via toekenning van 
                                                      
1177 Deze toekenning van publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid geldt tevens de Open Universiteit, de 
openbare hogescholen en de academische ziekenhuizen bij de openbare universiteiten, respectievelijk in de 
artt. 1.8 en 1.13 WHW. 
1178 Zie ook Van Wijk/Konijnenbelt 1993 a.w. p. 94: “Er mag van worden uitgegaan dat die aanduiding 
identiek is aan de grondwettelijke term openbaar lichaam” (noot 5). In de druk van 1994, p. 98, is deze 
opvatting weer in traditionele zin bijgebogen: “Er mag van worden uitgegaan dat de aanduiding identiek is 
aan de grondwettelijke term openbaar lichaam wanneer de rechtspersoon ‘leden’ kent (noot 5). Zie als 
voorstander van een dergelijke uitbreiding van het begrip openbaar lichaam voorts C.P.J. Goorden, 
Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, Zwolle 1990, p. 25 e.v. 
1179 Zie de herkomst van en toelichting op art. 1:1 Awb bij E.J. Daalder en G.R.J. de Groot, De 
parlementaire geschiedenis van de Algemene wet bestuursrecht Eerste Tranche, Alphen aan den Rijn 1993, 
p.131 e.v. 
1180 Vgl. de Wet aanpassing van administratieve verplichtingen, wijziging van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen, Stb. 1994, 499. Hierin wordt in art. 55 uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen openbare 
lichamen en rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben 
verkregen. 
1181 Zie de zesde wijziging van de Comptabiliteitswet, TK 1994-1995, 23796, nrs. 1-3. 
1182 Zie de externe verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot de Informatie Beheer Groep in de 
Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (Stb. 1993, 714) en de verzelfstandiging van het Kadaster in de 
Organisatiewet Kadaster (Stb. 1994, 125). Zie voorts de beoogde verzelfstandiging van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer, Wetsontwerp Wijziging van de Wegenverkeerswet 1992 houdende regeling van de 
verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Tweede Nader gewijzigd voorstel van wet van 
23 november 1994, EK 1994-1995, 22963, nr. 93 en de verzelfstandiging van een nieuwe 
uitvoeringsorganisatie, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in het Wetsontwerp Wet 
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, TK 1994-1995, 23938, nrs. 1-3. Zie ook het Wetsontwerp 
privatisering ABP, TK 1994-1995, 24205, nrs. 1-3. 
1183 Zie Hoofdstuk IV, Verantwoording en informatieverschaffing van de Wet verzelfstandiging 
Informatiseringsbank, Stb. 1993, 714, in het bijzonder de aanwijzingsbevoegdheid van algemene aard in art. 
16 en de bevoegdheid tot voorziening bij nalatigheid in art. 20 van de minister van OCW. Vgl. de inherente 
beperkingen van de ministeriële incidentele aanwijzingsbevoegdheid met betrekking tot de Belastingdienst 



 

G.Overkleeft-Verburg 337 www.overkleeft-verburg.nl 

publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid extern verzelfstandigde uitvoeringsdiensten voldoet niet 
aan de mijns inziens aan juridische entiteiten te stellen materiële voorwaarde, wil sprake zijn van 
een openbaar lichaam: het vereiste van een min of meer zelfstandige rechtsgemeenschap. Om die 
reden wordt aangesloten bij de hiervoor weergegeven, (traditionele) interpretatie van het begrip 
openbaar lichaam, aangevuld met de als zodanig wettelijk gekwalificeerde organisaties. 

10.3.2 De betekenis van het element “ressorteren onder” 
De betekenis van het element “ressorteren onder”, ter bepaling van de vraag welke diensten, 
instellingen en bedrijven van Rijk, provincies, gemeenten en andere openbare lichamen ingevolge 
art. 17 onder a WPR eveneens rechtstreeks tot de overheidssector worden gerekend, is evenmin 
in de wetsgeschiedenis c.a. gepreciseerd1184. Dit element is evenwel van essentiële betekenis voor 
de begrenzing van de openbare dienst. Hieraan vooraf gaat echter een bepaling van de rijkwijdte 
van de begrippen Rijk, provincie en gemeente als zodanig. 

Het ligt voor de hand om voor een nadere omlijning van de begrippen Rijk, provincie en 
gemeente, aansluiting te zoeken bij de identieke terminologie in de Comptabiliteitswet (artt. 1 en 
58, zestiende lid), in het licht van art. 1:1 Awb nader te verbijzonderen tot de bestuursorganen 
van deze krachtens publiekrecht ingestelde rechtspersonen. Derhalve kan aangenomen worden, 
dat hiertoe de persoonsregistraties zijn te rekenen, die onder het gezagsbereik c.q. de 
beheersbevoegdheid van bestuursorganen van het Rijk, de provincies en de gemeenten vallen, 
althans voor zover het functioneren hiervan in civielrechtelijke zin aan deze achterliggende 
rechtspersonen wordt toegerekend1185. 

Dat betekent op het niveau van de centrale overheid, dat de informatievoorziening van het 
Koninklijk Huis (voorzover functioneel), de Hoge Colleges van Staat en de verschillende 
ministeries als behorend tot het Rijk zijn aan te merken. Tevens is hiertoe te rekenen de 
informatievoorziening van de intern verzelfstandigde ambtelijke instellingen, zoals het CBS, het 
Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCPB), het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie (RIOD) en het KNMI1186. 

Daarnaast is nog te noemen de gegevensverwerking door – intern-organisatorisch 
verzelfstandigde – ambtelijke diensten (functionele en territoriale deconcentratie), waarbij de 
hiërarchische lijnen, corresponderen met een volledige ministeriële zeggenschap en 
verantwoordelijkheid1187. 

Een belangrijke categorie van rechtstreeks tot het Rijk te rekenen gegevensverwerking betreft die 
ten behoeve van het funktioneren van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen publiek- of 

                                                                                                                                                        
en het Openbaar Ministerie. Hieraan doet niet af de in art. 2 van de instellingswet geopende mogelijkheid, 
dat de Informatie Beheer Groep andere taken kan uitvoeren. Deze bevoegdheid is in sterke mate 
geclausuleerd door de hiertoe verplichte, eventueel onder voorwaarden te verlenen toestemming van de 
minister en de wettelijke afbakening van eventuele nieuwe taken. 
1184 In de Nota van toelichting bij het Afbakeningsbesluit is volstaan met de volgende toelichting: “De 
bestuursinrichting van het Rijk en tot op zekere hoogte ook die van de provincies en de gemeenten, kent 
naast de bestuursdienst direct rond de politieke organen nog een aantal instituties die verder van die 
organen verwijderd zijn en die daarmee een lossere binding hebben. De hier bedoelde instituties zijn in de 
omschrijving van de overheidssector in artikel 17, onder a, afzonderlijk vermeld (diensten, instellingen en 
bedrijven) ten einde er geen misverstand over te laten bestaan dat paragraaf 5 van de WPR ook van 
toepassing is op de persoonsregistraties van deze instituties” (p. 5). 
1185 Deze beperking dient met name om de werking van de verschillende elementen in deze 
afbakeningsbepaling duidelijk te onderscheiden. Deze keuze impliceert een onderscheid in gezagsbereik 
van bestuursorganen van de genoemde openbare lichamen: binnen en buiten de rechtspersoon. 
1186 Zie de beoogde interne verzelfstandiging van het KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut) als 
agentschap, TK 19193-1994, 23673, nrs. 1-2. 
1187 Zie voor een inventarisatie van overheidsdiensten binnen de rijksoverheid de Staatsalmanak. De 
instelling geschiedt in de regel via een ministeriële organisatiebeschikking. 
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privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid1188. Deze zelfstandige bestuursorganen gelden immers als 
bestuursorganen van het Rijk1189. 

Eenzelfde functionele (interne) verzelfstandiging van delen van de uitvoeringsorganisatie doet 
zich voor op provinciaal en gemeentelijk niveau1190. Evenals dat op rijksniveau het geval is, wordt 
aan de gemeente derhalve tevens de informatievoorziening toegerekend van de gemeentelijke, dat 
wil zeggen niet van eigen rechtspersoonlijkheid voorziene, diensten en instellingen, zoals het 
openbaar onderwijs, de muziekschool, de openbare bibliotheek, het gemeenteziekenhuis, het 
gemeentelijk museum e.d., evenals de gegevensverwerking ten behoeve van de gemeentelijke 
functionele commissie ex art. 82 e.v. Gemeentewet. Een vergelijkbare situatie geldt op provinciaal 
niveau. 

Wat de diensten en bedrijven betreft kan nog het volgende worden opgemerkt. De bij wet 
ingestelde staatsbedrijven worden rechtstreeks als behorend tot het Rijk gerekend ingevolge de 
Comptabiliteitswet. Op dit moment functioneert alleen ‘s Rijks Munt nog als zodanig en dat 
bedrijf staat op de nominatie om geprivatiseerd te worden. Inmiddels is een wetsvoorstel in 
procedure om de comptabele figuur van het staatsbedrijf te laten vervallen1191. Bij hetzelfde 
wetsvoorstel is voorts de nieuwe comptabele organisatievorm van het agentschap geïntroduceerd 
als vorm van interne verzelfstandiging. Hierbij gaat het om een resultaatgericht besturingsmodel 
voor die uitvoeringsdiensten, waarvoor externe verzelfstandiging met het oog op de ministeriële 
verantwoordelijkheid niet als optie wordt beschouwd1192. Eenzelfde toerekening aan 
                                                      
1188 Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 1993, geeft – blijkbaar 
indachtig de ruime definitie van het krachtens publiekrecht ingestelde bestuursorgaan in art. 1:1 Awb – aan 
de term zelfstandig bestuursorgaan (zbo) een zodanig ruime betekenis, dat hieronder zowel de ten behoeve 
van de uitvoering van bijzondere bestuurstaken ingestelde bijzondere organen worden begrepen als 
instellingen (p. 99). Tussen beide categorieën bestaan echter uitdrukkelijke verschillen. Is in het geval van 
het in traditionele zin opgevatte zelfstandige bestuursorgaan de ministeriële verantwoordelijkheid 
uitgeschakeld, voor instellingen blijft deze als regel bestaan, zij het beperkt door de hieraan gestelde 
bijzondere eisen van professionaliteit en objektiviteit. Zie de betreffende instellingsbesluiten. Vgl. voor een 
nadere beschouwing hieromtrent het Wetsontwerp op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor 
de statistiek, TK 1993-1994, 23576, nrs. 1-3, met name de MvT pp. 5 en 6. In die gevallen wordt derhalve 
niet voldaan aan het onderscheidend criterium in het Regeringsstandpunt omtrent functionele 
decentralisatie, nl. het ontbreken van hiërarchische ondergeschiktheid aan een minister (TK 1991-1992, 
21042, nr. 4, pp. 7 en 11). Zie ook de door de Raad voor het binnenlands bestuur voor deze categorie 
gehanteerde en uit het preadvies van Ten Berge en Stroink overgenomen aanduiding “zelfstandige 
bestuursinstellingen” (TK 1990-1991, 21042, nr. 4, p. 42). Gaat mijn voorkeur derhalve uitdrukkelijk uit 
naar het terminologisch onderscheiden van zbo’s en ambtelijke instellingen, in de praktijk zijn de nodige 
overeenkomsten aanwijsbaar, met name indien de schijnwerper op de ondersteunende bureaus van de 
beheersmatig niet verzelfstandigde zbo’s wordt gezet. Vgl. ook het door de Nationale ombudsman in een 
aantal gevallen gemaakte onderscheid tussen het zbo als zodanig en het ondersteunende ambtelijk apparaat 
(Raden voor de Kinderbescherming, huurcommissies e.d.). 
1189 Vgl. als voorbeelden: het Commissariaat voor de Media, de Octrooiraad, de Ziekenfondsraad, het 
College ter beoordeling van geneesmiddelen en de Registratiekamer. Zie ook het hiervoor genoemde 
Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo als kenbron van (onder meer) zelfstandige 
bestuursorganen, zowel met als zonder eigen rechtspersoonlijkheid. Zie voorts het rapport Zelfstandige 
bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid (verslag 1995, deel 3) van de Algemene Rekenkamer, 
TK 1994-1995, 2413, nr. 3. 
1190 Op provinciaal en gemeentelijk niveau wordt een tak van dienst respectievelijk door de Raad (art. 196 
Gem.wet) of door Provinciale staten (art. 200 Prov.wet) ingesteld. Op gemeentelijk en provinciaal niveau is 
het begrip “tak van dienst” een genusbegrip, waartoe ook een bedrijf is te rekenen. Zowel voor bedrijven 
als overige takken van dienst gelden bijzondere comptabiliteitsvoorschriften. Zie het Besluit 
comptabiliteitsvoorschriften 1995, Stb. 1995, 363. 
1191 Zie de voorgestelde zesde wijziging van de Comptabiliteitswet, TK 1993-1994, 23796, nrs. 1-3. De 
Bedrijvenwet is reeds ingetrokken (Stb. 1994, 460). 
1192 Zie de voorgestelde Zesde wijziging van de Comptabiliteitswet, in het bijzonder de memorie van 
toelichting p. 2 e.v. Vgl. de vooruitlopend op deze wetswijziging per 1 januari 1994 voor een aantal 
onderdelen van de rijksdienst reeds ingevoerde agentschapsstructuur (TK 1992-1993, 23171, nr. 1). Zie als 
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respectievelijk de gemeente en provincie geldt voor de gemeentelijke en provinciale bedrijven. De 
aanwijzing als bedrijf heeft louter interne, financieel-beheersmatige consequenties en doet niet af 
aan de hiërarchische zeggenschap. Zie art. 200 Provinciewet (Stb. 1993, 668) en art. 196 
Gemeentewet (Stb. 1993, 611). 

Om de betekenis van het koppelingscriterium “ressorteren onder” te kunnen verbijzonderen, 
wordt allereerst de herkomst ervan nagegaan. Art. 17 onder a zou, naar mij door een van de 
betrokken wetgevingsjuristen is verzekerd, gemodelleerd zijn naar het voorbeeld van art. 1, 
tweede lid van het voormalige Besluit openbaarheid van bestuur, het Bob (Stb. 1979, 590). De 
reikwijdte van de Wob is hierin nader verbijzonderd tot documenten: “die berusten bij 
overheidsorganen en bij instellingen, diensten en bedrijven, die onder verantwoordelijkheid van 
deze organen werkzaam zijn.” Anders dan Wob en Bob knoopt de WPR echter aan bij de 
overheidsorganisatie als zodanig. De in het Bob gehanteerde orgaanaanduiding is in de WPR 
vervangen door een terminologie op instellingsniveau en de aanduiding “onder 
verantwoordelijkheid van deze organen werkzaam zijn”, door het element “ressorteren onder”. 
Deze gewijzigde systematiek heeft met name consequenties voor de positie van de zelfstandige 
bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid1193. 

Afgezien van de beoogde overeenstemming in begripsvorming in het regelingsproces, is de 
samenhang in regelingsmaterie een argument om qua betekenis van het element “ressorteren 
onder” in art. 17 sub a WPR zoveel mogelijk aan te sluiten bij de Wob/(Bob). Met betrekking tot 
de informatievoorziening omtrent personen bij de overheid zijn zowel de Wob als de WPR in het 
geding, deels als alternatieve regelingen, deels complementair en deels verweven1194. Om deze 
                                                                                                                                                        
voorbeeld de agentschapsstatus van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het ministerie van Justitie 
(TK 1992-1993, 23182, nr. 1). De agentschapsstructuur staat als vorm van interne verzelfstandiging 
tegenover de externe verzelfstandigingsvariant in de vorm van herstructurering van een ambtelijke dienst 
tot zelfstandig bestuursorgaan met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Zie het regeringsstandpunt 
‘Functioneel bestuur, waarom en hoe?’, TK. 1990-1991, 21042, nr. 4. Zie echter de brief van de ministers 
van Binnenlandse Zaken en Financiën aan de Tweede Kamer van 26 januari 1995 over de functionele 
verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten, onder toezending van het rapport ‘Verantwoord 
verzelfstandigen’, TK 1994-1995, 21042, nr. 15, met een groeiende voorkeur voor interne verzelfstandiging 
via de agentschapsstructuur. Vgl. ook de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 3 mei 1995 met 
het regeringsstandpunt naar aanleiding van het (kritische rapport) Zelfstandige bestuursorganen en 
ministeriële verantwoordelijkheid, TK 1994-1995, 24130, nr. 5. 
1193 De zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid worden aangemerkt als 
bestuursorganen van het Rijk en zijn derhalve rechtstreeks hierin begrepen. De systematiek van de oude 
Wob van 1978 was een andere. Hierin werden een aantal bestuursorganen specifiek aangewezen. Dit 
waren: de ministers, bestuursorganen van provincies en gemeenten en andere bij AMvB aan te wijzen 
organen (art. 1, eerste lid Wob en art. 1, vierde lid Bob). Deze systematiek impliceerde, dat de zelfstandige 
bestuursorganen slechts via aanwijzing onder de reikwijdte van deze regeling konden worden gebracht. Vgl. 
art. 1a van de huidige Wob. Ingevolge deze reikwijdtebepaling is de Wob van toepassing op: de ministers, 
de bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, 
bestuursorganen die onder de verantwoordelijkheid van de eerdergenoemde organen werkzaam zijn en bij 
AMvB aangewezen bestuursorganen. Ook in deze systematiek moeten de zelfstandige bestuursorganen 
derhalve worden aangewezen als onder de Wob vallend. Wat de reikwijdte betreft zijn Wob en WPR in 
zoverre naar elkaar toegegroeid, dat het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo en de 
aanvullingen daarop (onder meer) kan gelden als een min of meer volledige inventarisatie van tot het Rijk 
behorende zelfstandige bestuursorganen. De grondslag blijft echter verschillen: resp. aanwijzing door 
wetsbepaling (WPR) en door AMvB (Wob). 
1194 De toepassing van de WPR derogeert aan de Wob met betrekking tot het inzagerecht van de 
geregistreerde. Dit is echter slechts het geval indien het gaat om gegevensopslag in een persoonsregistratie. 
Is daarvan geen sprake, gaat het bijvoorbeeld om gegevensverstrekking uit een niet systematisch aangelegde 
handmatige dossierverzameling, dan kan de geregistreerde, complementair aan de WPR, alsnog aanspraak 
maken op informatie/inzage op grond van de Wob. Derden kunnen aan de WPR geen inzagerecht 
ontlenen, met uitzondering van wettelijk vertegenwoordigers en gemachtigden van geregistreerden. Een 
recht op kennisneming van informatie kan echter wel aan de Wob worden ontleend. De 
informatieverplichting op grond van de Wob van het betreffende overheidsorgaan geldt ingevolge art. 11, 
eerste lid, WPR als wettelijke informatieverplichting van de houder en daarmede als rechtvaardigingsgrond 
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reden is het zaak om de reikwijdtebepalingen van deze regelingen – in het geval van de WPR: van 
het voor de overheidssector geldende regime – zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen1195, 
onder meer door harmoniserende interpretatie van overeenkomstige begrippen. 

Bij de herziening van de Wob (Stb. 1991, 703) is het Bob als afzonderlijke regeling komen te 
vervallen en is de genoemde reikwijdtebepaling min of meer overgenomen in art. 3 van de 
wet1196. Volgens de toelichting op art. 1, tweede lid van het voormalige Bob en het nieuwe art. 3 
Wob1197 wil de aanduiding: “onder verantwoordelijkheid van overheidsorganen werkzaam zijn” 
zeggen, dat deze instellingen, diensten en bedrijven zich bij hun werkzaamheden hebben te 
richten naar de opdrachten van de betreffende organen. Doorslaggevend is de 
aanwijzingsbevoegdheid. Verantwoordelijkheid veronderstelt immers zeggenschap. Of dit het 
geval is moet dan blijken uit de achterliggende regeling. Een zodanige zeggenschapsrelatie wordt 
aangenomen indien: hetzij in het statuut hetzij bij nadere regeling is bepaald, dat de instelling zich 
heeft te richten naar de opdrachten van ministers(s) en/of dat zij onder verantwoordelijkheid van 
minister(s) werkzaam zijn. Een dergelijke regime kan zowel publiekrechtelijk als van 
privaatrechtelijke aard zijn en derhalve ook het functioneren van privaatrechtelijke 
rechtspersonen betreffen (overheidsstichtingen)1198. 

Dit is een cruciaal element voor de uitleg van art. 17 sub a WPR. Via dit criterium worden nu 
immers ook bepaalde publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen rechtstreeks onder het 
overheidsregime in deze wet gebracht. De vraag staat derhalve centraal, of de instelling in kwestie 
geacht kan worden onder de zeggenschap/verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van het 
rijk, een provincie, gemeente of ander openbaar lichaam te functioneren1199. Dat het daarbij niet 
zozeer gaat om een concrete ministeriële aanwijzingsbevoegdheid maar om een beoordeling van 
een feitelijk samenstel van beïnvloedingsmogelijkheden, blijkt uit een uitspraak van de Afdeling 
rechtspraak RvSt. inzake de informatieverplichting ex Wob/Bob van de minister van WVC 

                                                                                                                                                        
voor gegevensverstrekking aan derden. Dit is de verwevenheid in toepassing van WPR en Wob. Vgl. in dit 
verband ook de inherente verplichting ex artt. 31 en 32 WPR tot protocollering van Wob-verstrekkingen. 
1195 Om deze reden meen ik dat het een gemiste kans is dat de Aanpassingswet Eerste Tranche Awb op dit 
punt de WPR niet heeft aangepast. Wat zich steeds wreekt is dat door de omnibusbenadering van de WPR, 
die zowel betrekking heeft op de overheid als op de particuliere sector, voor de eerste categorie het 
verband met samenhangende bestuursrechtelijke wetgeving wordt veronachtzaamd. Het is mijn overtuiging 
dat deze “status aparte” van de WPR sterk negatieve gevolgen heeft voor gelding en toepassing van 
normstelling. 
1196 Zie ook het bij de Aanpassingswet eerste tranche Awb (Stb. 1992, 422) in de Wob ingevoegde art. 1a, 
dat onderscheidt tussen de bestuursorganen die onder verantwoordelijkheid van ministers en 
bestuursorganen van provincies, gemeenten, waterschappen en publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
werkzaam zijn en andere, bij AMvB aangewezen bestuursorganen. De competentiebepaling in de WNo is 
bij deze Aanpassingswet eveneens op een met de Wob sporende wijze herzien, nl. in de vorm van een 
aanpassing van art. 1 en invoeging van een nieuw art. 1a. Zie ook de gecombineerde uitvoeringsregeling: 
het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535). De toevoeging van dit onderdeel 
aan de reikwijdtebepaling impliceert een beperking van de materiële betekenis van art. 3, eerste lid, 
betreffende: “een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf.” 
1197 Zie Stb. 1979, 590 p. 4 en TK 1986-1987, 19859, nr. 3, pp. 23. 
1198 Uit de genoemde toelichtingen blijkt, dat ook de publiekrechtelijke rechtspersonen onder dit regime 
worden meebegrepen. Hiervan wordt zelfs aangenomen, dat deze onder de Wob vallen, tenzij dit anders is 
geregeld. Dit in tegenstelling tot de privaatrechtelijke rechtspersonen, waarvoor van het tegenovergestelde 
wordt uitgegaan: onafhankelijkheid van overheidsorganen, andere regelingen voorbehouden. De 
zelfstandige, materiële betekenis van art. 1a, aanhef en sub c Wob (bestuursorganen werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van eerdergenoemde bestuursorganen) is echter minimaal (zo niet non-existent) door 
de volledigheid van het Aanwijzingsbesluit. 
1199 Dit criterium is derhalve niet van toepassing op de interne organisatie-structuur. 
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betreffende de Stichting Fonds voor de Letteren1200. De conclusie dat het Fonds een instelling is, 
werkzaam onder verantwoordelijkheid van de minister van WVC, werd door de Afdeling afgeleid 
uit de volgende elementen: de financiële invloed van de minister, benoemings- en ontslagrecht, 
bijwoning van de bestuursvergaderingen door een ambtenaar van WVC, vormen van preventief 
toezicht, verplichting tot het uitbrengen van een jaarverslag alsmede het bepalen van de 
bestemming (niet de individuele toekenning) van subsidiegeldenoorden, C.P.J.1201. Hieruit blijkt, 
dat ministeriële verantwoordelijkheid kan worden aangenomen, ook in die gevallen dat de 
statuten niet in een uitdrukkelijke aanwijzingsbevoegdheid voorzien1202. 

Het tweede onderdeel van deze Bob-reikwijdtebepaling is op basis van de wetsgeschiedenis door 
de Nationale ombudsman ingelezen in zijn competentiebepaling, het voormalige art. 1, eerste lid, 
onder b Wet Nationale ombudsman1203. Een nadere verkenning van diens uitspraken levert het 
volgende resultaat op. Tot de centrale overheid worden op basis van de feitelijke ministeriële 
zeggenschap onder meer gerekend: het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de OV-
Studentenkaart BV, de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, de Stichting 
Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw en de Dienst Omroepbijdragen van de 
PTT1204. Dit afbakeningscriterium in de Wob/Bob en (ingelezen in) de WNo heeft in de 

                                                      
1200 Zie Afd. rechtspraak RvSt 11 februari 1991, AB 1991, 598. Vgl. de jurisprudentie van de CRvB met 
betrekking tot de afbakening van tot de overheid te rekenen privaatrechtelijke rechtspersonen i.v.m. de 
overwegende invloed op het beheer door publiekrechtelijke corporaties. Zie met name de criteria in: CRvB 
18 juni 1976, AB 1979, 35 (Bruggerbosch). Als zodanig zijn aan te merken de Stichting centraal bureau 
rijvaardigheidsbewijzen en de stichtingen (bureaus) voor rechtshulp. 
1201 Door deze beoordeling op feitelijke beïnvloedings-elementen, komt de Afdeling Rechtspraak dicht in 
de buurt van de door de Centrale Raad van Beroep bij het bepalen van het begrip “openbare dienst” 
toegepaste beoordelingscriteria. Vgl. Van Wijk/Konijnenbelt, a.w. pp. 102 en 103 en de aldaar opgenomen 
literatuurverwijzingen. Dat deze beïnvloeding een formele grondslag moet hebben blijkt uit: CRvB van 25 
juni 1991, AB 1992, 12: “’Raads beantwoording van de vraag of ter zake van stichtingen sprake is van 
openbare dienst in de zin van art. 1 Ambtenarenwet 1929 heeft een formele inslag. Centraal daarbij staan 
de statuten aan de hand waarvan de invloed van de overheid wordt afgewogen. De mate waarin – eventueel 
van de statuten afwijkende – feitelijke invloeden aanwezig zijn pleegt daarbij naar de achtergrond te 
schuiven.” 
1202 De vraag is derhalve of er sprake is van ministeriële zeggenschap, corresponderend met ministeriële 
verantwoordelijkheid. De consequentie is dat zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid 
in beginsel niet worden geraakt. Zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn 
immers als bestuursorgaan van het rijk te kwalificeren. Bij zelfstandige bestuursorganen met eigen 
rechtspersoonlijkheid ontbreekt echter in beginsel de ministeriële zeggenschap. Zie de uitspraak Vz. Afd. 
rechtspraak RvSt van 20 oktober 1981, AB 1982, 22 inzake de huurcommissies en de uitspraak Vz. Afd. 
rechtspraak RvSt van 21 mei 1984, AB 1984, 503 betreffende de Uitkeringsraad. Wel is vaste rechtspraak 
dat voor het functioneren van de (bureaus van de) Raden van de Kinderbescherming ministeriële 
verantwoordelijkheid wordt aangenomen. Zie voor een uitvoeriger overzicht van de jurisprudentie van de 
Afdeling Rechtspraak: C.P.J. Goorden, Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, Zwolle 1990, p.178 e.v. 
Zoals hierna zal worden uitgewerkt omvat de categorie zelfstandige bestuursorganen met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid inmiddels vormen waarbij de ministeriële zeggenschap en verantwoordelijkheid op 
hoofdlijnen van beleid en uitvoering is gecontinueerd. Dit geldt in het bijzonder voor varianten van externe 
verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten. Om die reden zal ook wat deze categorie betreft van geval tot 
geval moeten worden nagegaan hoe de feitelijke zeggenschap is georganiseerd. 
1203 Zie omtrent de (ontwikkeling van de) opvattingen omtrent de competentie van de Nationale 
ombudsman: F.H. van der Burg, G.J.M. Cartigny en G. Overkleeft-Verburg, Rechtsbescherming tegen de 
overheid, Nijmegen 1985, p. 187 e.v. 
1204 Daarnaast zijn bij AMvB, als vallend onder de competentie van de No, nog aangewezen: het 
Commissariaat voor de Media, het Bedrijfsfonds voor de Pers, de Arbeidsvoorzieningsorganisatie, de 
Pensioen- en Uitkeringsraad, de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie en de 
Stichting Inschrijving Eigen Vervoer. Zie Van der Burg, Cartigny, Overkleeft-Verburg a.w. p. 187 e.v. en 
de daar behandelde literatuur alsmede de jaarverslagen van de Nationale ombudsman. Zie voorts Bijlage 2, 
een overzicht van bestuursorganen die vallen binnen de competentie van de No, bij de brochure: De 
Nationale ombudsman, een korte schets, Den Haag, november 1993. 
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literatuur steeds veel kritiek ontmoet, onder meer vanwege de moeilijke toepasbaarheid ervan. 
Zoals ook uit de hiervoor genoemde jurisprudentie blijkt, is eerst een verantwoord oordeel 
mogelijk indien statuut en feitelijk functioneren nauwgezet zijn onderzocht. Hoewel de bij de 
eerste Aanpassingswet Awb geïntroduceerde reikwijdtebepalingen in Wob en WNo dit “open 
regime” handhaven (vgl. art. 1a sub c Wob en art. 1a sub b WNo) is in het Aanwijzingsbesluit 
bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535)1205 feitelijk een andere weg ingeslagen: de 
aanwijzing van alle onder de reikwijdte van de Wob en de competentie van de No vallende 
bestuursorganen, met inbegrip van de reeds onder de algemene formule vallende organisaties1206. 

Dat de betekenis van het element “ressorteren onder” vragen blijft oproepen, blijkt uit de nadere 
uitleg van de definitie van het begrip afnemer in het materieel met art. 17 onder a WPR 
overeenkomende art. 1 van de Wet GBA (Stb. 1994, 494): “een orgaan van het Rijk, een 
provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam met inbegrip van daaronder 
ressorterende diensten, instellingen en bedrijven, alsmede een orgaan van een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen instelling die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken is 
belast.” In de toelichting op het Besluit GBA (Stb. 1994, 690), dat in art. 2, eerste lid, voorziet in 
de door de wet gevergde aanvullende aanwijzing van afnemers, is met betrekking tot het element 
“ressorteren onder” de volgende passage opgenomen: 

“Onder dit begrip verstaan wij, anders dan de Registratiekamer, niet slechts de aanwezigheid van 
een beheersmatige verhouding. Afnemers in de zin van de Wet GBA zijn die organen die de 
verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Diensten, 
instellingen en bedrijven die werkzaam zijn onder ministeriële verantwoordelijkheid van een 
minister ressorteren onder die minister zijnde orgaan van het Rijk. In dat geval is de minister 
afnemer. Dit is echter niet het geval bij bestuursorganen belast met de uitvoering van een 
publiekrechtelijke taak waarbij die taak ten opzichte van de minister zelfstandig of slechts onder 
een zeer beperkte verantwoordelijkheid van de minister wordt uitgeoefend. Zij ressorteren niet 
onder een orgaan van het Rijk en worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen” (p. 
35)1207. 

De betreffende passage in het advies van de Registratiekamer luidde als volgt: 
“In de toelichting op het besluit is met betrekking tot deze aanwijzing vermeld: “Het betreft 
instellingen belast met de uitvoering van publiekrechtelijke taken, die over een zodanige mate van 
zelfstandigheid beschikken dat zij niet als instellingen ressorterende onder een orgaan van het 
Rijk, een provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam, kunnen worden beschouwd.” 
Naar het oordeel van de Kamer wordt daarmee aan “ressorteren onder” een onjuiste uitleg 
gegeven. Kennelijk gaat het voorstel er van uit dat daarmee bedoeld is “werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende minister”. Met “ressorteren onder” wordt echter 
gedoeld op beheersmatige verhoudingen binnen het openbaar bestuur en niet op de 
aanwezigheid van hiërarchische verhoudingen of een aanwijzingsbevoegdheid. Ook zelfstandige 
bestuursorganen ressorteren derhalve in de zin van deze bepaling onder het Rijk, indien zij geen 
deel uitmaken van een ander openbaar lichaam of van een privaatrechtelijke rechtspersoon zoals 
een vereniging of een stichting. De Kamer concludeert derhalve dat deze regeling in strijd is met 
                                                      
1205 Dit aanwijzingsbesluit is niet volledig. Zie de hierop gevolgde aanvullingen: het Besluit Nederlands 
bureau brandweerexamens, Stb. 1994, 151, artikel V in het Besluit van 21 april 1994 tot wijziging van enige 
algemene maatregelen van bestuur in verband met de Organisatiewet Kadaster, Stb. 1994, 303, het Besluit 
van 17 juni 1994, houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, Stb. 
1994, 468 en art. II in het Besluit van 15 juli 1994 tot wijziging van het Besluit rechtspositie en 
arbeidsvoorwaarden sociale werkvoorziening c.a., Stb. 1994, 579. 
1206 De rechtszekerheid vormde hiertoe een belangrijk motief. Vgl. hetgeen hiervoor is opgemerkt met 
betrekking tot de positie van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid. In de 
Wob-systematiek moeten deze bij AMvB worden aangewezen, in de WPR-systematiek zijn deze als 
bestuursorganen van het Rijk echter rechtstreeks onder het overheidsregime gebracht. 
1207 Hiermee werd expliciet afgeweken van een (dringend) advies van de Registratiekamer een meer 
beperkte betekenis te geven in die zin, dat uitsluitend de beheersmatige verhouding bepalend zou zijn. Zie 
de hierna te behandelen uitspraken van de Registratiekamer. 
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artikel 1 van het wetsvoorstel GBA. De Kamer adviseert u dan ook deze regeling te 
heroverwegen.”1208 

De kwalificatie van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid vormt de 
crux van het hier gesignaleerde verschil in opvatting omtrent de betekenis van het element 
“ressorteren onder” tussen de Kroon en de Registratiekamer. De Kamer is er in haar advies 
inzake het Besluit GBA ten onrechte aan voorbij gegaan, dat zelfstandige bestuursorganen 
zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn aan te merken als bestuursorganen van het Rijk. 
Ingevolge art. 1 van de Wet GBA zijn deze derhalve rechtstreeks als afnemer gekwalificeerd. 
Tegen deze achtergrond maakt de Kamer voorts een oneigenlijk onderscheid tussen 
beheersmatige en hiërarchische verhoudingen c.q. het bestaan van een ministeriële 
aanwijzingsbevoegdheid. Beheersmatige zeggenschap impliceert immers een hiërarchische 
verhouding en – binnen de context van de rijksoverheid – corresponderende ministeriële 
verantwoordelijkheid. Deze uitleg loopt derhalve in de pas met de hiervoor weergegeven 
jurisprudentie omtrent de betekenis van deze koppelingsbepaling. Om die reden is een materiële 
vertaling van het element “ressorteren onder” met criteria als: “gebrek aan zelfstandigheid in de 
taakuitoefening” en “werkzaam zijn onder ministeriële verantwoordelijkheid” niet onjuist. De 
benadering in de toelichting op het Besluit GBA spoort derhalve met de hiervoor weergegeven 
opvatting inzake de betekenis van art. 17 onder a WPR1209. 

Iets anders is, dat deze systematiek in het Besluit GBA niet is aangehouden. Door de incorporatie 
van art. 1 van het Afbakeningsbesluit en het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo 
zijn – anders dan uit de Wet GBA en de toelichting op het Besluit voortvloeit – tevens 
aangewezen: (a) de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid 
(rijksorganen) en (b) de zelfstandige bestuursorganen met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid, werkzaam onder een zodanige zeggenschap van overheidswege, dat 
corresponderende ministeriële verantwoordelijkheid moet worden aangenomen1210. Hoewel deze 
concretisering van de aanwijzingsbevoegdheid uit een oogpunt van rechtszekerheid waardering 
verdient, werkt deze echter verwarrend wat de begripsvorming betreft1211. 

                                                      
1208 Deze categorie aangewezen instellingen is in de toelichting op het Besluit tevens omschreven als: “Het 
betreft instellingen belast met de uitvoering van publiekrechtelijke taken, die over een zodanige mate van 
zelfstandigheid beschikken dat zij niet als instellingen ressorterende onder een orgaan van het Rijk, een 
provincie, een gemeente of een ander openbaar lichaam, kunnen worden beschouwd (p. 35). 
1209 Vgl. voor een beperktere betekenis het nieuwe art. 55 in de Algemene wet inzake rijksbelastingen 
(Aanpassing van administratieve verplichtingen, Stb. 1994, 499) betreffende de modernisering van de 
kosteloze informatieplicht aan de belastingdienst van: “Onze Ministers, openbare lichamen en 
rechtspersonen die bij of krachtens een bijzondere wet rechtspersoonlijkheid hebben verkregen, de onder 
hen ressorterende instellingen en diensten, alsmede lichamen die hoofdzakelijk uitvoering geven aan het 
beleid van het Rijk (...).” Uit het systeem van de wet in combinatie met de toelichting daarop volgt een 
beperking tot (semi-)overheidsorganen. Zie TK 1988-1989, 21287, nrs. 1-3. Vgl. de complementaire 
informatieverplichting van derden in de artt. 48 en 49 AWR. De afbakeningsvraag heeft derhalve met name 
betrekking op het al dan niet in rekening kunnen brengen van een vergoeding voor de 
gegevensverstrekking. 
1210 Ook overigens is er nog wel wat op de aanwijzing ex art. 2, eerste lid, van het Besluit GBA, 
geëffectueerd in de Bijlage bij dit artikel (bijlage 1) aan te merken. De in art. 1 van het WPR-
Afbakeningsbesluit genoemde organen zijn deels overlappend met de bestuursorganen in het eveneens 
geïncorporeerde Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo, terwijl in het Besluit GBA 
rechtstreeks bestuursorganen zijn aangewezen die in het Aanwijzingsbesluit reeds zijn opgenomen. Zie wat 
het laatste punt betreft de aanwijzing van het Nederlands bureau brandweerexamens en de Dienst voor het 
kadaster en de openbare registers. Spreken art. 1 Wet GBA en art. 2 Besluit GBA over aan te wijzen 
instellingen, door de systematiek van de aanwijzing zijn derhalve veelal bestuursorganen aangewezen. 
1211 Vgl. voorts art. 2, tweede lid, van het Besluit GBA bepaalt, dat een orgaan van een instelling als bedoeld 
in het eerste lid slechts afnemer is voor zover de behoefte van de instelling aan gegevens uit de 
basisadministraties en uit het vestigingsregister voortvloeit uit de uitvoering van de publiekrechtelijke taak 
van de instelling. Een dergelijke beperking geldt ook voor door de wet aangewezen afnemers, want in te 
lezen op grond van art. 8 EVRM. 
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Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat de aanduiding van Rijk, provincies, 
gemeenten en andere openbare lichamen in art. 17 onder a WPR in het licht van de 
Comptabiliteitswet en de Awb bestuursrechtelijk is te verstaan als de bestuursorganen van deze 
lichamen. Zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid zijn derhalve als 
bestuursorganen van het Rijk rechtstreeks onder deze wettelijke categorie gebracht. Dit geldt ook 
voor de provinciale en gemeentelijke functionele commissies. 

Via het in de koppelingsbepaling “verantwoordelijk voor/ressorterend onder” begrepen 
zeggenschapscriterium, zoals ontwikkeld in de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep, is het overheidsregime tevens van 
toepassing op bepaalde – veelal specifiek voor de uitvoering van overheidstaken opgerichte –
privaatrechtelijke rechtspersonen (stichtingen en vennootschappen)1212. Dit 
zeggenschapscriterium is tevens van betekenis voor de rechtstreekse incorporatie in het 
overheidsregime van zelfstandige bestuursorganen met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid1213. Zie de hiervoor reeds genoemde externe verzelfstandiging van de 
Informatie Beheer Groep en het Kadaster alsmede de beoogde verzelfstandiging van de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer en het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Hoewel 
deze organisaties worden begrepen onder de noemer zelfstandige bestuursorganen, is niettemin 
sprake van een substantiële ministeriële zeggenschap en verantwoordelijkheid voor de 
taakuitvoering1214. Om die reden moeten deze functionele bestuursorganen mijns inziens 
ingevolge art. 17 onder a WPR als ressorterend onder het Rijk begrepen worden. Het 
Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo vormt van de hiervoor genoemde categorieën 
bestuursorganen een belangrijke kenbron. 

Dit zeggenschapscriterium kan tevens van betekenis zijn voor andere openbare lichamen. Als 
praktijkvoorbeeld zijn hier te noemen de veelal als stichtingen verzelfstandigde 
onderzoeksinstellingen van de rijksuniversiteiten. 

In aanvulling op het voorgaande is nog een vierde categorie te noemen: de intern krachtens 
specifiek instellingsbesluit, ministeriële organisatiebeschikking dan wel als agentschap of tak van 
dienst c.a. verzelfstandigde diensten, instellingen en bedrijven van het Rijk, de provincies, de 
gemeenten en andere openbare lichamen. Ook op deze categorie is ingevolge art. 17, sub a WPR 
het overheidsregime rechtstreeks van toepassing. 
                                                      
1212 De stichtingsvorm is veel gebruikt voor de verzelfstandiging van overheidstaken in de sfeer van welzijn 
en cultuur. Niet alleen op rijksniveau, maar met name ook op gemeentelijk niveau. Uit een analyse van het 
meldingenbestand van de Registratiekamer blijkt, dat het tegenwoordig vooral gaat om het in 
stichtingsverband behartigen van nieuwe taken: arbeidsbemiddeling (trajectbemiddeling) en 
werkgelegenheidsinitiatieven, fondsen voor bijzondere bijstand en de opvang van asielzoekers. De 
stichtingsvorm geldt op deze terreinen ook als samenwerkingsmodel tussen de verschillende 
overheidsinstanties met een deelverantwoordelijklijkheid en al dan niet in combinatie met het particulier 
initiatief. 
1213 Zie ook de kamerstukken betreffende de Operatie Grote Efficiency (TK 1990-1991, 21835, nr. 1 en 
volgende stukken) betreffende gewenste organisatieveranderingen binnen de centrale overheid. In dit 
proces staat de vraag centraal welke de kerntaken van de rijksoverheid zijn en welke taken kunnen worden 
beëindigd, gedecentraliseerd danwel efficiënter kunnen worden uitgevoerd door reorganisatie, 
automatisering en verzelfstandiging. Met name is hierin van belang het rapport van de secretarissen-
generaal en de reactie daarop van regeringszijde (nr. 15). Vgl. voorts het rapport: Naar kerndepartementen, 
kiezen voor een hoogwaardige en flexibele rijksdienst, van de Commissie organisatie en Functioneren van 
de Rijksdienst (Commissie-Wiegel) in het kader van het project Staatkundige, bestuurlijke en 
staatsrechtelijke vernieuwing, TK 1992-1993, 21427, nrs. 51 en 52 en de reactie daarop van regeringszijde 
(nr. 61). 
1214 Vgl. de doelstellingen bij de verzelfstandiging van de IB-Groep in de memorie van toelichting bij het 
Wetsontwerp verzelfstandiging Informatiseringsbank (TK 1992-1993, 23073, nr. 3): (a) een beperking van 
de ministeriële verantwoordelijkheid, (b) een opheffen van de gebondenheid aan de beheersregels van het 
Rijk en (c) het behoud van de ambtenarenstatus van het personeel. De aanduiding van de aldus tot 
functionele bestuursorganen verzelfstandigde uitvoeringsdiensten met de term zelfstandig bestuursorgaan, 
impliceert een verbreding en nuancering van de betekenis ervan. 
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10.3.3 Uitleg en toepassing door de Registratiekamer 

De betekenis van het begrip openbaar lichaam 
De Registratiekamer heeft met de betekenis van het begrip openbaar lichaam geworsteld in 
verband met de verzelfstandiging van de Informatiseringsbank tot de Informatie Beheer Groep, 
ingevolge de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank 1215. Op grond van art. 2, tweede lid van 
deze instellingswet is aan de IB-Groep publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid toegekend. In dat 
verband kreeg de Kamer van deze organisatie de vraag voorgelegd wat het effect van de 
verzelfstandiging op het geldende regime voor de door haar gehouden persoonsregistraties is. De 
Kamer komt er in haar interpretatiebeslissing niet goed uit, lijkt enerzijds te suggereren dat de 
term openbaar lichaam synoniem is met de categorie publiekrechtelijke rechtspersonen1216, stelt 
met een beroep op de opvattingen van De Haan en Konijnenbelt echter in de conclusie de 
begrippen openbaar lichaam en zelfstandig bestuursorgaan tegenover elkaar. Knopen worden er 
niet doorgehakt. De redengeving van de beslissing van de Kamer, dat de IB-Groep tot de 
overheidssector is te rekenen, blijft in het midden: 

“Mocht de Informatie Beheer Groep een openbaar lichaam zijn, dan valt zij als zodanig onder de 
reikwijdte van artikel 17, onder a, van de WPR. Moet zij worden beschouwd als een 
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, dan valt zij ook onder de reikwijdte van deze 
bepaling en wel als een instelling ressorterend onder het Rijk. (...) In het licht daarvan kan naar de 
Registratiekamer meent hier verder in het midden blijven op welke grond artikel 17, onder a, van 
de WPR van toepassing is, nu de strekking van die bepaling zodanig is dat deze de Informatie 
Beheer Groep mede omvat.”1217 

Dat de Registratiekamer de mogelijkheid open houdt dat de IB-Groep als openbaar lichaam is te 
kwalificeren, is niet begrijpelijk. Deze extern verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie voldoet 
immers niet aan het materiële gemeenschapscriterium en is evenmin door de wetgever als 
openbaar lichaam gekwalificeerd. 

Uit de besluitvorming van de Kamer inzake de afbakeningsproblematiek blijkt voorts, dat indien 
een organisatie mogelijk begrepen is onder art. 17 onder a WPR, maar tevens is opgenomen in 
het Afbakeningsbesluit, anders dan hiervoor is aangenomen en in afwijking van het eerdere beleid 
van de Kamer1218, zonder nader onderzoek toepassing wordt gegeven aan de aanwijzing in het 
Besluit. Dit is op te maken uit een beslissing inzake de kwalificatie van de persoonsregistraties 
van SURFnet BV, een dienstverlenend bedrijf dat netwerk-, communicatie- en informatiediensten 
verleent met betrekking tot SURFnet, het computernetwerk voor onderzoek en hoger onderwijs. 

                                                      
1215 Brieven van 15 april 1994 aan de informatie Beheer Groep en de minister van Justitie, dossiernr. 
94.E.58. 
1216 Zie de ook de hierna nog te bespreken uitspraken van de Registratiekamer, waarin rechtspersonen 
worden verdeeld in twee categorieën: openbare lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen, getuige de 
volgende vaste passage: “Ook zelfstandige bestuursorganen ressorteren derhalve in de zin van deze 
bepaling onder het Rijk, indien zij geen deel uitmaken van een ander openbaar lichaam of van een 
privaatrechtelijke rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting.” Vgl. tevens de volgende passage in 
de Nota van toelichting bij het Afbakeningsbesluit: “De overheidssector buiten het Rijk wordt aangegeven 
met de verzameluitdrukking “openbare lichamen”, waarbij een belangrijke sector – de provincies en de 
gemeenten – met name wordt genoemd.” 
1217 Met het oog op de parlementaire stukken (wetsgeschiedenis) inzake de Wet Verzelfstandiging 
Informatiseringsbank WVIB is niet erg begrijpelijk waarom de Registratiekamer zich in deze uitspraak zo 
op de vlakte houdt. Vgl. de kamerstukken, TK 1992-1993, 23073, nrs. 1-3. Zie in het bijzonder de memorie 
van toelichting: “Op grond van bovenstaande overwegingen is gekozen voor de rechtsvorm van een 
publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid” (p. 6). 
1218 In de gesprekken met universiteiten en daaraan gelieerde onderzoeksinstellingen is door de 
Registratiekamer steeds het standpunt ingenomen, dat de rijksuniversiteiten als openbare lichamen in de zin 
van art. 17 onder a zijn aan te merken. Zie ook de beschrijving van de gedragscode van de Vereniging van 
onderzoeksinstituten in hoofdstuk 6. 
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Naar algemene opvatting zijn de rijksuniversiteiten aan te merken als openbaar lichaam en 
derhalve rechtstreeks als behorend tot de openbare sector aangewezen in artikel 17 onder a, met 
inbegrip van de daaronder ressorterende instellingen. De universiteiten zijn zonder nadere 
differentiatie als behorend tot de overheidssector aangewezen in art. 2, eerste lid, sub a van het 
Afbakeningsbesluit, in dat geval slechts met inbegrip van de aan deze instellingen verbonden 
organen voor postacademisch onderwijs, terwijl de gelding van het overheidsregime voorts 
ingevolge art. 2, tweede lid van het Afbakeningsbesluit is beperkt tot persoonsregistraties die voor 
onderwijsdoeleinden zijn aangelegd. De materiële verschillen zijn derhalve niet gering. De positie 
van SURFnet BV, met name de relatie ervan tot de rijksuniversiteit Utrecht als openbaar lichaam, 
is echter niet als zodanig door de Kamer onderzocht. Geconcludeerd is dat SURFnet niet 
behoort tot de in het Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen en voorzieningen voor 
onderwijs, terwijl de door haar gehouden registraties ook niet “met het oog op het onderwijs” als 
bedoeld in het Afbakeningsbesluit, aangelegd zijn1219. Op grond van deze motivering is het 
regime voor de particuliere sector op de informatievoorziening van deze organisatie van 
toepassing verklaard. 

Zoals eerder is geconcludeerd, heeft het Afbakeningsbesluit slechts aanvullende werking met 
betrekking tot het wettelijke afbakeningscriterium. Om die reden had de relatie tussen SURFnet 
BV en de rijksuniversiteit Utrecht als rechtstreeks aangewezen openbaar lichaam nader 
onderzocht moeten worden. Op basis van het zeggenschapscriterium is het immers mogelijk, dat 
SURFnet BV, als een instelling resorterend onder een openbaar lichaam, in casu een 
rijksuniversiteit, alsnog rechtstreeks onder art. 17 onder a WPR moet worden begrepen. De 
uitspraak van de Kamer ontbeert derhalve een toereikende motivering. 

De betekenis van de overige elementen van art. 17 onder a WPR 
Is de betekenis van art. 17 onder a WPR, met name het hierin begrepen zeggenschapscriterium, 
geconcretiseerd in het licht van algemene en vergelijkbare regelingen, de Registratiekamer geeft 
aan deze bepaling, met name aan de term “ressorteren onder” een eigen, deels afwijkende 
interpretatie. Het meest pregnant is deze geformuleerd in het hiervoor reeds weergegeven advies 
aan de minister van Binnenlandse Zaken inzake het ontwerp-Besluit gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens van 23 maart 19931220. De kernpassage luidt als volgt: 

“Met “ressorteren onder” wordt (...) gedoeld op beheersmatige verhoudingen binnen het 
openbaar bestuur en niet op de aanwezigheid van hiërarchische verhoudingen of een 
aanwijzingsbevoegdheid. Ook zelfstandige bestuursorganen ressorteren derhalve in de zin van 
deze bepaling onder het Rijk, indien zij geen deel uitmaken van een ander openbaar lichaam of 
van een privaatrechtelijke rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting.” 

Zoals uit dit citaat blijkt, hanteert de Kamer de koppelingsbepaling “ressorteren onder” met 
name om zelfstandige bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid onder de paraplu van 
het Rijk te brengen. Op basis van dit criterium werd het overheidsregime van toepassing 
verklaard op de persoonsregistratie(s) van de Raad voor de Casinospelen1221. 

Gaat het om externe bestuursorganen met privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid, dan wordt via 
dit element getoetst op basis van het zeggenschapscriterium. Dit blijkt uit een besluit betreffende 
de status van de informatievoorziening van de Stichting Registratie Gezelschapsdieren 
Nederland, een organisatie met een publiekrechtelijke taak op grond van het Honden- en 

                                                      
1219 Vgl. echter de weergegeven doelstelling van SURFnet evenals art. 2, sub q van het Afbakeningsbesluit 
betreffende de aanwijzing van samenwerkingsverbanden van in art. 2 Afbakeningsbesluit aangewezen 
instellingen en voorzieningen, onderling of met een of meer van de organisaties en instellingen, bedoeld in 
artikel 17, onder a en b WPR als tot de overheidssector te rekenen instellingen. Het is aannemelijk dat deze 
bepaling in de besluitvorming over het hoofd is gezien. 
1220 Advies van de Registratiekamer van 23 maart 1994, dossiernr. 94.A.002. 
1221 Brief van 14 januari 1994, dossiernr. 93.E.172. 
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Kattenbesluit en de Regeling agressieve dieren. Uitgangspunt is ook hier het beheersmatig deel 
uitmaken van een departementale organisatie: 

“Nu de SRGN als stichting eigen rechtspersoonlijkheid bezit, zou hiervan slechts sprake kunnen 
zijn indien het ministerie krachtens de statuten van de stichting een zo overheersende invloed zou 
hebben op haar beheer dat zij als onderdeel van de openbare dienst zou moeten worden 
aangemerkt.”1222 

Naar het oordeel van de Kamer is dat echter niet het geval, zodat het regime voor de particuliere 
sector op de persoonsregistraties van de stichting van toepassing wordt verklaard. Op basis van 
een overeenkomstige toetsing, gebaseerd op een onderzoek naar de toedeling van taken en 
verantwoordelijkheden in de onderliggende regelingen, was de Kamer eerder tot een positieve 
beslissing gekomen en werd de Stichting Banenpool (SBP) in Tilburg vanwege de nauwe banden 
met de hierin participerende gemeenten als behorend tot de overheidssector gekwalificeerd1223. 

Eenzelfde benadering is toegepast bij de beoordeling van de status van de hiervoor reeds 
genoemde Informatie Beheer Groep, een zelfstandig bestuursorgaan met publiekrechtelijke 
rechtspersoonlijkheid1224. Het hiervoor weergegeven uitgangspunt wordt overgenomen, echter in 
een volgende alinea, met een beroep op de bedoeling van de wetgever en de strekking van art. 17 
onder a WPR, vertaald in de volgende redengeving, toegesneden op een continuering van het 
regime voor de openbare sector: 

“Moet zij worden beschouwd als een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan, dan valt zij 
ook onder de reikwijdte van deze bepaling en wel als een instelling ressorterend onder het Rijk. 
Dat de Informatie Beheer Groep rechtspersoonlijkheid bezit op grond van artikel 2, tweede lid, 
van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (WvIb), doet hieraan dan niet af. Blijkens de 
wetsgeschiedenis is gekozen voor een verzelfstandigingsvariant waarbij de informatie Beheer 
Groep op eigen titel aan het rechtsverkeer zou kunnen deelnemen, maar waarbij zij overigens 
deel zou blijven uitmaken van de overheid (...). In het licht daarvan kan naar de Registratiekamer 
meent hier verder in het midden blijven op welke grond artikel 17, onder a, van de WPR van 
toepassing is, nu de strekking van deze bepaling zodanig is dat deze de Informatie Beheer Groep 
mede omvat.”  

Daarentegen is de informatievoorziening van de NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland op basis 
van hetzelfde uitgangspunt de overheidskwalificatie ontzegd, nu met een beroep op de 
rechtspersoonlijkheid van het bedrijf. Vanwege de betekenis van deze beslissing is de motivering 
vrijwel integraal overgenomen: 

“Het duinwaterbedrijf kan niet worden gezien als een bedrijf ressorterend onder het Rijk, een 
provincie of gemeente, dan wel een ander openbaar lichaam. Het bedrijf maakt immers geen deel 
uit van een gemeentelijke organisatie, maar bezit eigen privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid. 
Hierdoor is het duinwaterbedrijf organisatorisch c.q. beheersmatig buiten de gemeentelijke 
organisatie gebracht. Dat op grond van de statuten en op grond van het aandeelhouderschap 
door de samenwerkende gemeenten controle c.q. toezicht wordt gehouden op het beleid van het 
bestuur/directie van het duinwaterbedrijf doet hieraan niets af. Deze bevoegdheden worden 

                                                      
1222 Brief van 12 november 1993, dossiernr. 93.D.016. Zie voorts het Jaarverslag 1992-1993, p. 81. 
1223 Brief van 31 juli 1992, dossiernr. 92.E.143.01. Dit standpunt was gebaseerd op een analyse van 
doelstelling en werking van de banenpools en de daaraan ten grondslag liggende regelingen (de 
Rijksbijdrageregeling banenpools, Stcrt. 1990, 169 en de Subsidieregeling arbeidsvoorziening banenpools, 
Stcrt. 1991, 17). Hierbij telt in het bijzonder, dat de verantwoordelijkheid voor de instelling en 
instandhouding van de banenpool op grond van deze regelingen berust bij de gemeente, die daartoe een 
stichting opricht dan wel aanwijst. De stichting SBP is op basis van een samenwerkingsovereenkomst, 
werkzaam voor 19 gemeenten in de regio Midden-Brabant. De conclusie van de Kamer luidt als volgt: “In 
dat licht moet worden aangenomen dat de SBP een instelling is die ressorteert onder een 
overheidsinstelling als bedoeld in artikel 17 onder a WPR.” 
1224 Zie de brieven aan de Informatie Beheer Groep en de minister van Justitie van 15 april 1994, dossiernr. 
94.E.58. 
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immers uitgeoefend op grond van de bepalingen in Boek 2 van het BW en niet op grond van 
publiekrecht. Buiten het geheel van de overheid zijn ook privaatrechtelijke instellingen bij de 
uitvoering van publiekrechtelijke taken betrokken. De aard van de werkzaamheden van deze 
instellingen vormt de grond om deze op dezelfde voet als overheidsorganen te behandelen. Deze 
categorie van instellingen bedoeld onder b van artikel 17 WPR wordt genoemd in artikel 1, onder 
a tot en met y, van het Afbakeningsbesluit (...). Het duinwaterbedrijf is niet belast met 
publiekrechtelijke taken als bedoeld in artikel 17, onder b, WPR. Immers het beschikt niet over 
publiekrechtelijke bevoegdheden. Het dienstbaar zijn aan een publiek belang zoals de 
werkzaamheden van het duinwaterbedrijf kunnen worden gekenschetst, kan niet worden 
aangemerkt als uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden. Dat is ook het uitgangspunt van 
de wetgever geweest, nu hij de nutsbedrijven niet heeft aangewezen als vallend onder de 
reikwijdte van artikel 17, onder b, WPR.”1225 

Met deze motivering is de eerdere consistente lijn in de uitspraken van de Kamer doorbroken. In 
tegenstelling tot haar standpunten inzake de WPR-status van de Stichting Banenpool Tilburg, de 
Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland en de Informatie Beheer Groep, ontkent de 
Kamer in deze uitspraak, dat de koppelingsbepaling “ressorteren onder” naast interne, onder 
omstandigheden tevens externe werking kan hebben. In de uitspraak-Duinwater is de betekenis 
ervan teruggebracht tot een vraagstuk van intern beheer, opgehangen aan de vraag of al dan niet 
sprake is van eigen rechtspersoonlijkheid. Bovendien is de argumentatie met betrekking tot de 
gestelde vereenzelviging door de WPR-wetgever van een publiekrechtelijke taak met een 
publiekrechtelijke bevoegdheid (openbaar gezag) niet valide1226. Anders dan gesuggereerd wijst 
het Afbakeningsbesluit – naast instellingen van onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening – in art. 1 tevens instellingen aan met een publieke taak. De 
reclasseringsinstellingen zijn daarvan een voorbeeld1227. Een dergelijke restrictieve interpretatie 
zou bovendien rechtstreekse gevolgen hebben voor de werkingssfeer van art. 18, derde lid, 
WPR1228. Het begrip publiekrechtelijke taak is hierin opgenomen als een van de voorwaarden 

                                                      
1225 Zie met name de brief aan de gemeente Den Haag van 26 april 1994, dossiernr. 93.E.117.02, een 
antwoord op een verzoek om een herziening van een eerder aan het Duinwaterbedrijf bericht standpunt 
d.d. 22 september 1993 (dossiernr. 93.R.117.01). Zie ook het Jaarverslag 1992-1993, pp. 80 en 81. Dat hier 
sprake is van een vaste lijn met betrekking tot de geprivatiseerde water- en energiebedrijven blijkt uit een 
beslissing van 22 augustus 1994 (dossiernr. 93.E.213) betreffende de toepassing van art. 18, derde lid, WPR 
door de NV Waterleidingmaatschappij voor de provincie Groningen. Ook in dit geval werd het regime 
voor de particuliere sector van toepassing geacht. Tegelijkertijd wordt de doelstelling van de 
Verbruikersregistratie echter in direct verband gebracht met de publieke functie van de NV, die uit het 
verstrekken van een bepaalde basisvoorziening bestaat. 
1226 Het is aannemelijk, dat de uitspraken van de Kamer zijn gebaseerd op de jurisprudentie van de 
ambtenarenrechter. Vgl. de nadruk op de beheersrelatie met art. 1, tweede lid van de Ambtenarenwet (Stb. 
1994, 5): “Tot den openbaren dienst behoren alle diensten en bedrijven door den Staat en de openbare 
lichamen beheerd.” Zie met betrekking tot het element publiekrechtelijke bevoegdheid de volgende passage 
in de noot van H.Ph.J.A.M. Hennekens bij CRvB 13 mei 1993, AB 1993, 482 (Groninger Borgen 
Stichting): “Zelfs als men aanvaardt dat de criteria welke de Centrale Raad van Beroep aanlegt ter bepaling 
van de vraag of een civielrechtelijke rechtspersoon tot de openbare dienst in de zin van art. 1, lid 1 Aw 
1929 dient te worden gerekend, dan nog blijft de vraag of deze rechtspersoon bevoegd is publiekrechtelijke 
rechtshandelingen te verrichten. Het aanstellen van een persoon tot ambtenaar is immers zo’n 
rechtshandeling (statusbeschikking). Om over die bevoegdheid te beschikken zal deze hetzij geattribueerd 
hetzij gedelegeerd dienen te zijn. Het bevreemdt dat de Centrale Raad van Beroep die vraag niet pleegt na 
te gaan en aan zijn vaststelling dat een louter civielrechtelijke rechtspersoon tot de openbare dienst behoort 
geneigd is zonder meer de conclusie te verbinden dat de betrokken werknemer de status van ambtenaar 
heeft.” Hieruit blijkt, dat ook de CRvB geen voorgegeven publiekrechtelijke bevoegdheid verlangt. Zie 
CRvB 18 juni 1976, AB 1979, 35. 
1227 Zie de Reclasseringsregeling 1986, Stb. 1986, 1, gewijzigd bij besluit van 24 november 1993, Stb. 1993, 
620. 
1228 In de uitvoeringspraktijk houdt de afbakeningskwestie dikwijls direct verband met de vraag of art. 18, 
derde lid, WPR van toepassing is. Bij Duinwater stond de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking aan 
de gemeente Den Haag (Dienst Stadsbeheer) in verband met de uitvoering van het Lozingenbesluit 
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voor een doeldoorbrekende gegevensverstrekking in de overheidssector. Er is geen enkele 
aanwijzing, dat deze rechtvaardigingsgrond in deze beperkte zin zou moeten worden opgevat1229. 
Niet alleen schept de Kamer met dit besluit verwarring in verband met eerder ingenomen 
standpunten, tevens wordt met de hierin aangehouden (gelegenheids)redenering ingegaan tegen 
de heersende (jurisprudentiële) rechtsopvattingen, zoals hiervoor uiteengezet1230. De motivering 
van het besluit van de Registratiekamer inzake Duinwater kan derhalve niet als deugdelijk 
gelden1231. 

Resteert derhalve de vraag of de informatievoorziening van de NV Duinwaterbedrijf ex art. 17 
onder a alsnog onder het WPR-overheidsregime valt, dan wel als behorend tot de particuliere 
sector is genormeerd. Deze kwestie moet in een breder verband worden bezien. In de afgelopen 
periode zijn om efficiency-redenen veel gemeentelijke en van gemeenschappelijke regelingen 
uitgaande energie-/waterdistributiebedrijven als naamloze vennootschap met een openbare 
doelstelling extern verzelfstandigd, zij het in een zodanige vorm dat continuïteit in publieke 
taakstelling en politiek-democratische invloed en controle op de bedrijfsvoering is verzekerd1232. 
Zo kunnen volgens de statuten van Duinwater slechts publiekrechtelijke lichamen aandeelhouder 
zijn1233. Anders dan bij de rijksoverheid het geval is, waar de wetgever via specifieke 

                                                                                                                                                        
centraal. Dit besluit stelt termijnen voor de realisering van rioolaansluitingen c.q. gelijkwaardige 
voorzieningen. Om de naleving hiervan te kunnen volgen wilde de Dienst Stadsbeheer via door Duinwater 
op basis van de verbruikersadministratie te leveren informatie, inzicht krijgen in de omvang van het 
jaarlijkse drinkwatergebruik van nog niet op de openbare riolering aangesloten panden in de gemeente Den 
Haag. De toepasselijkheid van art. 18, derde lid, WPR impliceert echter niet, dat de gegevens op deze 
grondslag verstrekt moeten en kunnen worden. Allereerst omdat deze bepaling een bevoegdheid en dus 
geen verplichting vestigt. En voorts omdat art. 18, derde lid, een nadere afweging vergt, want voorziet in 
een zelfstandige privacy-toets, waarin de belangen van de geregistreerden uitdrukkelijk zijn te 
verdisconteren. 
1229 Vgl. ook de incidentele toepassing daarvan op derdenverstrekkingen door instellingen van onderwijs, 
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Zie voorts de relatie met het begrip taak van de 
(overheids)houder in art. 18, eerste lid. Dit taakbegrip omvat alle bestuursactiviteiten, met inbegrip van het 
uitoefenen van bestuursbevoegdheid en het verrichten van feitelijke handelingen. Zie voorts de aanwijzing 
van instellingen met een publiekrechtelijke taak ingevolge art. 2 van het Besluit GBA. Ook hieruit blijkt, dat 
deze term niet is te begrijpen als publiekrechtelijke bevoegdheid. 
1230 Vgl. art. 1:1 Awb, de definitie van het begrip bestuursorgaan. Hierin is het hebben van openbaar gezag 
als enig onderscheidend criterium losgelaten. Ook organen met een publiekrechtelijke taak zijn als 
bestuursorganen aan te merken, mits van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. 
Daarnaast blijft het als persoon of college bekleed zijn met enig openbaar gezag relevant. Met name in 
relatie tot deze categorie blijft het in de jurisprudentie ontwikkelde zeggenschapscriterium van toepassing. 
Overheidsstichtingen kunnen onder voorwaarden worden toegerekend aan een orgaan met openbaar 
gezag, zoals een minister. 
1231 Overigens is de informatieverstrekking door NV Duinwaterbedrijf aan een deelnemende gemeente 
opnieuw bij de Registratiekamer aan de orde gesteld. Zie de brief aan de NV Duinwaterbedrijf van 22 
december 1994, dossiernr. 94.V.168.01. In dat geval ging het om de verstrekking van verbruiksgegevens 
met het oog op een uit te voeren onderzoek inzake de haalbaarheid van een tariefdifferentiatie op basis van 
het waterverbruik. ook in dit geval kwam de Kamer tot een negatief oordeel, nu op basis van de opvatting, 
dat de wettelijke bevoegdheid tot gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek (art. 11, tweede 
lid) in het reglement zou zijn weggereguleerd. Opmerkelijk is dat de Kamer in deze kwestie (impliciet) 
akkoord gaat met de reglementering van Duinwater, een beslissing die haaks staat op de hier behandelde 
statusuitspraak. 
1232 Zie ook art. 155 Gemeentewet, dat de oprichting van en deelneming in privaatrechtelijke 
rechtspersonen bindt aan het criterium dat deze “bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 
behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang”, terwijl een dergelijke beslissing de goedkeuring 
van gedeputeerde staten behoeft. Op basis van de oude gemeentewet was goedkeuring van de Kroon een 
vereiste. Aan de NV Duinwater ligt dan ook een dergelijk goedkeurings-KB ten grondslag.Vgl. voorts het 
Wetsontwerp energiedistributie, TK 1994-1995, 22160, nrs 1-3. 
1233 Vgl. in dit verband de zeggenschapsrelaties in het concernrecht op basis van Boek 2 BW. 
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instellingswetten maatwerk kan leveren in de vorm van publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid, 
kunnen externe verzelfstandigingsoperaties door de lagere overheden slechts in de vorm van 
privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid op basis van Boek 2 BW worden gerealiseerd1234. Zoals 
hiervoor is gebleken, staat deze privaatrechtelijke rechtspersoonlijkheid er echter als zodanig niet 
aan in de weg om een organisatie tot de openbare sector te kunnen rekenen. 

Wat Duinwater betreft is derhalve te bepalen of dit geprivatiseerde nutsbedrijf kan worden 
aangemerkt als ressorterend onder een gemeente in de zin van art. 17 sub a WPR, derhalve met 
toepassing van het hiervoor ontwikkelde zeggenschapscriterium. Uitgaande van de beschikbare 
informatie, is de uitkomst ook dan negatief en wel om de volgende redenen. Inherent aan het 
zeggenschapscriterium is het element van afhankelijkheid van de overheid, met name uit een 
oogpunt van continuïteit en functioneren. Dat aspect is op de nutsbedrijven niet van toepassing. 
Gezien de maatschappelijke functie ervan is de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten verzekerd, 
ook zonder overheidsbemoeienis. De statutaire zeggenschapsrelatie is voorts bedrijfsmatig 
ingekleurd en daarmee beperkt, als uitvloeisel van het doel van de rechtspersoon in samenhang 
met de aard van de activiteiten en de voorschriften in Boek 2 BW. Om die reden prevaleert het 
karakter van deelneming, de sturing via kapitaalbelangen, hetgeen onvoldoende is voor 
aanneming van de door het wettelijk afbakeningscriterium gevergde uitoefening van een 
overwegende invloed op het functioneren1235. Op deze gronden kan de NV Duinwaterbedrijf 
derhalve niet ingevolge art. 17 onder a WPR tot de openbare sector worden gerekend. 

In het licht van dit hoofdstuk moet, aanhakend bij deze conclusie, de vraag worden gesteld of er 
geen aanleiding is om de nutsbedrijven via art. 17 onder b jo. het Afbakeningsbesluit alsnog 
onder het WPR-overheidsregime te brengen. Vaststaat dat deze naar de huidige opzet een taak 
met een publiekrechtelijke grondslag vervullen. Hiervoor is reeds betoogd, dat er geen enkele 
grond is om het begrip publiekrechtelijke taak in de WPR te verengen tot publiekrechtelijke 
bevoegdheid als beschikkingsbevoegdheid. Een belangrijk argument is de partiële 
complementariteit, zo niet verwevenheid van de informatievoorziening van de nutsbedrijven met 
die van het openbaar bestuur, vooral bij de inning van belastingen en milieuheffingen1236. 

Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsontwerp in de Eerste Kamer is dit probleem 
(schriftelijk) ter sprake gebracht op basis van brieven van de VNG en de Unie van 
Waterschappen. Het dringende verzoek van deze organisaties om de nutsbedrijven en de 
woningcorporaties onder de overheidsparaplu te brengen werd evenwel (vooralsnog) van 
regeringszijde afgehouden met een verwijzing naar de bevoegdheid van de houder om via een 

                                                      
1234 Vgl. de privatisering van taken door de rijksoverheid, zoals het rijkscomputercentrum in de vorm van 
de NV RCC (RCC-Groep). Zie in dit verband ook de aanwijzing als bestuursorgaan in het 
Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo van (o.m.) het Facilitair bedrijf Loodswezen BV en de 
OV-Studentenkaart BV. Zie ook de volgende passage in de Nota naar aanleiding van het eindverslag TK: 
“Het ontgaat ons waarom de toenemende privatisering van overheidsdiensten zou pleiten tegen het 
voorgestelde onderscheid tussen persoonsregistraties bij de (semi-)overheid en het bedrijfsleven. Het is 
immers zeer wel mogelijk dat een geprivatiseerde overheidsdienst blijft behoren tot de (semi-)publieke 
sector in de zin van het wetsvoorstel, terwijl overbrenging naar de particuliere sector alleen te verwachten 
valt als de aard van de betrokken taak daartoe aanleiding geeft” (p. 10). 
1235 Vgl. ook de jurisprudentie van de CRvB, het vereiste dat van een zodanige overwegende invloed van de 
overheid op doelstelling, beheer en beleid blijkt, dat moet worden geconcludeerd dat de stichting behoort 
tot de openbare dienst. Zie CRvB van 13 mei 1993, AB 1993, 482 (Groninger Borgen Stichting). 
1236 Vgl. voorts de incasso-activiteiten van de nutsbedrijven, het gebruik van de verbruikersadministraties 
ten behoeve van de “updating” van gemeentelijke (en provinciale) gegevensbestanden, het gebruik van 
hieraan onttrokken informatie voor doeleinden als beleidsvoorbereiding en -evaluatie alsmede het 
terugvallen op bij de nutsbedrijven aanwezige informatie voor gemeentelijke controledoeleinden, 
waaronder het toezicht op naleving van het verbod op permanent verblijf in recreatiewoningen. De 
bestuurlijke informatiebehoefte is als zodanig geen vrijbrief voor de gegevensverstrekking, ook niet 
wanneer deze als voortvloeiend uit het doel kan worden aangemerkt. Zie het wettelijk afwegingskader, met 
name de – mede in de doelverstrekking begrepen – privacytoets in de context van art. 8 EVRM jo. eerdere 
jurisprudentie (Numansdorp en Opmeer). 
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ruime(re) doelbepaling de bestaande gegevensuitwisseling te continueren1237. In de 
uitvoeringspraktijk blijkt onder omstandigheden echter behoefte te bestaan aan een meer flexibel 
informatie-regime, met name via toepassing van art. 18, derde lid, WPR1238. De aanleiding tot het 
verzoek van de NV Duinwaterbedrijf aan de Registratiekamer om een standpunt, i.c. de door de 
gemeente Den Haag gevraagde medewerking bij de controle op naleving van het Lozingenbesluit, 
vormt hiervan een voorbeeld. Vergelijkbare problemen doen zich voor bij de ex art. 72 
Woningwet toegelaten woningbouwcorporaties. Ook deze zijn belast met een publiekrechtelijke – 
in de Woningwet en Huisvestingswet geëxpliciteerde – taak, zonder onder het overheids-
informatieregime te zijn gebracht. Wat deze organisaties betreft is het probleem van 
uiteenlopende informatie-regimes nog klemmender door de in de in art. 17 van de 
Huisvestingswet onder omstandigheden voorgeschreven medewerking van 
woningbouwcorporaties aan een centrale registratie van woningzoekenden1239. Ook overigens 
komen nauwe samenwerkingsrelaties voor tussen deze organisaties en de gemeentelijke 
overheid1240, waarbij de gegevensuitwisseling niet steeds als doelverstrekking kan worden 
aangemerkt, terwijl art. 11, tweede lid, door de incidenteel te bepalen cumulatie van dringend en 
gewichtig, evenmin een basis schept voor een adequate wederzijdse informatievoorziening. 

Gezien het voorgaande, in het bijzonder de publiekrechtelijke grondslag van de taakuitoefening 
van nutsbedrijven en woningcorporaties, de complementaire en (partieel) verweven 
taakuitoefening van deze organisaties met die van de lagere overheden is er aanleiding om deze 
organisaties alsnog ex art. 17 sub c onder het overheidsregime te brengen via een aanwijzing in 
het Afbakeningsbesluit. Met dit pleidooi wijk ik derhalve af van het standpunt van de 
Registratiekamer in de Duinwater-uitspraak. De Kamer is immers van opvatting dat een 
dergelijke aanwijzing niet mogelijk is door het ontbreken van een publiekrechtelijke taak. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de besluitvorming van de Registratiekamer inzake de toepassing 
van art. 17 aanhef en sub a niet steeds overtuigend is. Er zijn problemen gesignaleerd met 
betrekking tot de kwalificatie van organisaties als openbaar lichaam, de prevalerende werking van 
het wettelijk afbakeningscriterium ex art. 17 onder a in relatie tot de specifieke aanwijzingen in 
het Afbakeningsbesluit en voorts in de consistentie van toepassing van het in het wettelijk 

                                                      
1237 Met betrekking tot het actief via aanwijzing ex art. 17 sub b WPR onder het overheidsregime brengen 
van nutsbedrijven en woningcorporaties is het volgende opgemerkt: “Die aanwijzing is overigens slechts 
mogelijk voor instellingen die met de uitvoering van publiekrechtelijke taken zijn belast en voor instellingen 
en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Vooralsnog 
zouden wij de eerder genoemde lichamen daartoe niet willen rekenen (MvA EK p. 14). Zoals eerder 
opgemerkt dwingt noch de WPR noch de bestuursrechtelijke dogmatiek tot een dergelijke enge 
interpretatie, terwijl deze om de genoemde redenen in de uitvoeringsregeling en -praktijk evenmin wordt 
aangehouden. 
1238 De in de kamerstukken gesuggereerde toepassing van art. 11, tweede lid, WPR (MvA EK p. 15) biedt 
nauwelijks soelaas door de cumulatieve werking van de elementen dringend en gewichtig, hetgeen de 
bruikbaarheid beperkt tot incidentele/bijzondere situaties. Met name het eerste element werkt beperkend 
op de toepassingsmogelijkheden van deze rechtvaardigingsgrond. 
1239 Naar de Registratiekamer in gesprekken met vertegenwoordigers van (organisaties van) 
woningcorporaties is gebleken, doen zich in de uitvoeringspraktijk inderdaad toepassingsproblemen voor. 
Deze betreffen in het bijzonder de gegevensuitwisseling inzake (de huisvesting) van woningzoekenden 
alsmede de participatie van woningcorporaties in gemeentelijke samenwerkingsverbanden (sociale 
vernieuwing c.a.). Zie in dit verband ook art. 16 Huisvestingswet, dat een beperking impliceert van de 
doelverstrekking ex art. 11, eerste lid WPR. Ingevolge deze bepaling kunnen buiten de gevallen bedoeld in 
de artt. 11, tweede lid en 18, derde lid WPR uit het register van woningzoekenden slechts gegevens aan een 
derde worden verstrekt voor zover vereist door een wettelijke informatieverplichting of op basis van 
toestemming van de geregistreerde. Doordat de woningcorporaties niet onder het overheidsregime vallen 
en art. 18, derde lid, WPR niet van toepassing is, is met deze bepaling elke (incidenteel noodzakelijke) 
flexibiliteit in de informatieuitwisseling weggereguleerd. 
1240 Vgl. ook activiteiten in het kader van de sociale vernieuwing, toegespitst op een geïntegreerde buurt-
/wijk- en gevalsbehandeling. 
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afbakeningscriterium begrepen zeggenschapscriterium1241. Tevens is in het onderzoek gebleken, 
dat de Registratiekamer een onjuiste aanmelding, derhalve gebaseerd op een verkeerde 
beoordeling van het afbakeningsregime, relatief zwaar sanctioneert. Zowel in het hiervoor 
genoemde standpunt inzake de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland als met 
betrekking tot SURFnet is bepaald, dat een onjuiste inzending van een reglement bij de 
Registratiekamer geen rechtsgevolgen kan hebben (zie art. 50, eerste lid, WPR). De wet zou deze 
alleen verbinden aan een aanmelding met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier. De 
Kamer weigert derhalve conversie toe te passen, hetgeen in casu voor de hand ligt. De 
conflictgevoeligheid van de toepassing van het wettelijk afbakeningscriterium door de 
Registratiekamer is hierdoor toegenomen. 

10.4 Het Afbakeningsbesluit, inhoud en werking 
Hoewel volgens de toelichting op het Afbakeningsbesluit ex art. 17 onder b en c WPR bij de 
aanwijzing van tot de overheidssector te rekenen instellingen is uitgegaan van een ruime 
toepassing van het wettelijk afbakeningscriterium, is niettemin hiervoor gebleken van een zekere 
overlap1242. Die geldt in ieder geval voor de rijksuniversiteiten en het Centraal bureau 
rijvaardigheidsbewijzen, maar is vrijwel zeker groter.  

De selectie van de ex art. 17 onder b WPR in art. 1 Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen 
c.a. is bovendien niet steeds even overtuigend. Zo is niet in te zien wat het bijzondere privacy-
belang bij de uitvoering van de landbouwkwaliteitswetgeving is. Hetzelfde geldt voor de 
werkzaamheden van de sociale fondsen. Bovendien is niet beargumenteerd waarom niet alle 
oorlogspensioen-regelingen zijn opgenomen1243, terwijl het achterwege blijven van een aanwijzing 
van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie evenmin voor zich spreekt. Bij de selectie van de 
ingevolge art. 17 onder c aangewezen instellingen in art. 2 van dit Besluit zijn, zij het in mindere 
mate, vergelijkbare kanttekeningen te plaatsen. Zo valt niet in te zien, waarom van de 
verschillende vormen van volwasseneneducatie slechts de basiseducatie is uitverkoren1244. Door 
het aanhaken van de afbakeningsregeling bij wettelijke plannings- en bekostigingsvoorzieningen, 
worden gelijksoortige, uit andere bron gefinancierde instellingen gemist. Via dit systeem van 
doorverwijzingen worden anderzijds ook instellingen/voorzieningen onder het overheidsregime 
gebracht waarvan de ratio niet steeds even duidelijk is. 

De beperking van de aanwijzing tot de instelling/rechtspersoon als zodanig is in enkele gevallen 
een probleem gebleken. Zo zijn de verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties niet inbegrepen in 
een aanwijzing van de instelling. Zie in dit verband het functioneren van de Stichting Bureau 
Duitse zaken en de Stichting Bureau Belgische zaken als uitvoeringsorganisaties van het Tica1245. 
                                                      
1241 De hiervoor behandelde positionering van de zelfstandige bestuursorganen zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid is hier niet als probleem genoemd, omdat het resultaat niet verschilt. 
1242 Om redenen van tijdsdruk, noodzakend tot een scherpe prioriteitenstelling, heeft de Registratiekamer 
destijds bij haar advisering moeten volstaan met een marginale toetsing van het voorgelegde concept-
besluit. In dit advies werd aangedrongen op een periodieke toetsing op de noodzaak van actualisering. Zie 
Advies nr. WGAG/1989/3. De Raad van State heeft eveneens volstaan met een conform-advies 
(kanttekening Stb. 1989, 569). 
1243 Niet opgenomen zijn de Wet buitengewoon pensioen zeelieden- oorlogsslachtoffers en de Wet 
buitengewoon pensioen Indisch verzet. 
1244 Vgl. de vier deelterreinen van volwasseneneducatie in de Kaderwet volwaseneneducatie 1991, Stb. 
1991, 709. 
1245 Zie de artt. 31 e.v. van de nOSV betreffende erkenning en taakstelling van het Tijdelijk instituut voor 
coördinatie en afstemming. Deze organisatie is een partiële voortzetting van de voormalige SVR. De 
bureaus Belgische en Duitse zaken zijn opgericht door de Sociale Verzekeringsbank, de Federatie van 
Bedrijfsverenigingen en de Ziekenfondsraad. Het doel ervan is de behartiging van de belangen van de 
uitvoeringsorganen met betrekking tot de door deze te vervullen taken in verband met de op het gebied 
van de sociale verzekering door Nederland met België en Duitsland getroffen regelingen. De bureaus 
handelen op grond van een delegatie/mandaat van bevoegdheden door de SVR. Hoewel geen definitief 
standpunt is bepaald, blijkt uit een brief van de Registratiekamer aan de Stichting Bureau voor Belgische 
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Ook ontbreekt een aanwijzingsbepaling met betrekking tot samenwerkingsverbanden van in art. 1 
Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen1246. De Federatie van bedrijfsverenigingen (FBV), 
met een belangrijke onderzoekstaak ten behoeve van de beleidsvorming en -evaluatie van de 
gezamenlijke uitvoeringsorganen, moet derhalve (formeel) tot de particuliere sector worden 
gerekend1247. 

Het eerste lid aanhef van art. 2 Afbakeningsbesluit bepaalt, dat de aanwijzingsregeling een 
complementair karakter heeft. Deze is eerst van toepassing indien de aangewezen instellingen niet 
reeds uit anderen hoofde tot de overheidssector behoren. In art. 1 van het Besluit is een 
dergelijke voorziening achterwege gebleven. Hiervoor is echter betoogd, dat op 
wetssystematische gronden in deze bepaling eenzelfde (inherente) beperking moet worden 
ingelezen. Doordat de aanwijzingsmethodiek in het Afbakeningsbesluit niet is afgestemd op het 
wettelijk afbakeningscriterium in art. 17 onder a WPR, resulteert deze in de toepassingspraktijk 
tot niet of nauwelijks te motiveren verschillen in informatieregimes tussen overigens 
gelijksoortige instellingen. Zo valt het gehele openbare onderwijs ingevolge art. 17 sub a WPR 
onder de overheidssector, evenals dat, naar eerder is toegelicht, met de rijksuniversiteiten het 
geval is. Het effect is dat binnen deze instellingen één informatieregime geldt: het 
overheidsregime, zonder onderscheid tussen onderwijs, onderzoek en beheer. Het bijzonder 
onderwijs, met inbegrip van de bijzondere universiteiten, valt daarentegen onder art. 2, eerste lid, 
sub a t/m e met als gevolg dat wat het toepasselijke regime betreft, ingevolge het tweede lid van 
dit artikel moet worden gedifferentieerd al naargelang de gegevensverwerking voor onderwijs- 
dan wel voor overige doelen wordt aangehouden. Alleen de onderwijsgebonden 
informatievoorziening valt onder het overheidsregime. Het onderzoek bij de bijzondere 
universiteiten valt derhalve onder het voor de particuliere sector geldende stelsel, tenzij hierop het 
etiket “onderwijsgebonden” wordt geplakt. Het in art. 17 sub a begrepen zeggenschapscriterium 
heeft voorts een zodanig effect, dat door of vanwege de rijksuniversiteiten opgerichte stichtingen 
(onderzoek, dienstverlening, contract-onderwijs) wel tot de openbare sector worden gerekend, 
maar identieke organisaties van de bijzondere universiteiten niet, want beperkt tot aan deze 
instellingen verbonden organen voor postacademisch onderwijs. 

Hiervoor is de werking van het in het tweede lid van de artt. 1 en 2 Afbakeningsbesluit 
opgenomen differentiatiecriterium, toegesneden op het doel van de persoonsregistratie, reeds 
kort geschetst. Eerder is beschreven, dat de toelichting op het Afbakeningsbesluit aan dit taak- en 
functiegebonden criterium een nader aangescherpte betekenis geeft, waarbij met name 
onderscheid is gemaakt tussen de primaire en de beheersmatige informatievoorziening. Zijn 
privaatrechtelijke rechtspersonen naast hun eigenlijke, tot de particuliere sector te rekenen 
activiteiten, tevens belast met een (beperkte) bestuurstaak, dan resulteert deze differentiatie in 
werkzaamheden in een daarmede corresponderend regime voor de bijbehorende 
informatievoorziening. Voor organisaties met een gemengd activiteitenpatroon is een dergelijke 
differentiatiebepaling derhalve passend1248. Dit is anders voor organisaties met een volledig 

                                                                                                                                                        
Zaken, dat de Kamer op basis van deze specifieke context geneigd is om, analoog aan art. 17 onder a WPR, 
deze bureaus tot de overheidssector te rekenen (brief van 31 juli 1992, dossiernr. 92.E.117). 
1246 Vgl. art. 2, sub q Afbakeningsbesluit, dat voorziet in de aanwijzing van samenwerkingsverbanden van 
art. 2-instellingen onderling of met een of meer van de organisaties en instellingen, bedoeld in art. 17 onder 
a en b WPR. 
1247 Vgl. de wettelijke basis van deze samenwerking in art. 63, derde lid, van de nOSV, Stb. 1994, 790. In 
gesprekken met vertegenwoordigers van deze organisatie in de WPR-invoeringsfase heeft de 
Registratiekamer echter het standpunt ingenomen, dat de FBV naar doel en strekking van wet en 
Afbakeningsbesluit, met name door de verwevenheid van haar informatievoorziening met die van het 
GAK, tot de openbare sector moet worden gerekend. Ook de VNG heeft de status van tot de particuliere 
sector gerekende organisatie. Hoewel het zwaartepunt in de activiteiten van de VNG meer op het aspect 
collectieve belangenbehartiging van de gemeentelijke bestuurslaag ligt, wordt deze uitkomst van het WPR-
regelingsproces niettemin als oneigenlijk ervaren. 
1248 Vgl. de afgrenzing van de toepassing in de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van 
bestuur en de Wet Nationale ombudsman in de deels functionele aanwijzingen in het Aanwijzingsbesluit 
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publiekrechtelijk activiteitenpatroon, zoals in de bekostigde en gesubsidieerde sector het geval is. 
In dat geval is een splitsingsverplichting op het niveau van de informatievoorziening overbodig 
en dus zinloos. Kritiek is voorts op z’n plaats met betrekking tot het in de toelichting 
geïntroduceerde onderscheid tussen uitvoeringsgerichte en beheersmatige informatievoorziening. 
Allereerst omdat beide typen informatievoorziening in de praktijk dikwijls (op onderdelen) 
verweven voorkomen, zodat de toepassing van dit criterium problemen geeft. En voorts omdat 
deze beperking van de werking van het overheidsregime tot de primaire, taakgebonden 
informatievoorziening niet spoort met inhoud en oogmerk van de artt. 1 en 2, tweede lid, 
Afbakeningsbesluit. Dat deze verfijningen in de toelichting naar hierna kwantitatief zal worden 
aangetoond, niet of slecht worden nageleefd, is derhalve niet verwonderlijk. 

Een probleem is voorts, dat in het Afbakeningsbesluit wordt verwezen naar 
reikwijdtevoorzieningen in sectorwetten die niet of slechts beperkt geschikt zijn als 
afbakeningscriterium in de zin van de WPR. Dit geldt in het bijzonder voor de Welzijnswet en de 
Wet op de jeugdhulpverlening. Zo incorporeerde het eerdere art. 2, eerste lid, sub n 
Afbakeningsbesluit de voorzieningen voor maatschappelijke dienstverlening als bedoeld in de 
bijlage, behorende bij de (oude) Welzijnswet. Volgens het hierin opgenomen art. 2 had deze 
regeling betrekking op: het openbaar biblitheekwerk, vorming en sociaal-cultureel werk, 
emancipatiewerk en opbouwwerk, maatschappelijke opvang en hulpverlening1249 alsmede sport 
en sportieve recreatie. Zoals uit art. 3 van deze regeling blijkt, bedoelde de bijlage bij deze 
regeling niet meer dan de taakverdeling van de verschillende overheden met betrekking tot 
regeling en bekostiging van de daarin genoemde voorzieningen vast te leggen. Deze bijlage kon 
derhalve niet worden gezien als een uitputtende opsomming van de tot de genoemde terreinen 
van welzijnszorg te rekenen instellingen en voorzieningen, terwijl evenmin werd gepreciseerd 
welke instellingen uit een oogpunt van informatieregime tot de overheidssector waren te rekenen. 
Inmiddels is dit systeem van “uitsluitende bemoeing” in de nieuwe Welzijnswet 1994 (Stb. 1994, 
447) komen te vervallen (evenals de bijlage), terwijl in het verlengde hiervan tevens het 
Afbakeningsbesluit is gewijzigd1250. 

De verwijzing naar de voorzieningen voor jeugdhulpverlening in de bijlage bij de Wet op de 
jeugdhulpverlening in art. 2, eerste lid, sub m, kent min of meer identieke problemen. Deze 
regeling biedt het wettelijk kader voor beleidsvorming (planning), uitvoering en bekostiging van 
met name voorzieningen behorende tot een van de in de bijlage bij deze wet opgenomen 
categorieën (art. 2). De bijlage voorziet in functiegerichte omschrijvingen van de betreffende 
voorzieningen van jeugdhulpverlening. In de op basis van de wet vast te stellen 
bekostigingsregeling wordt nader geconcretiseerd welke instellingen voor overheidsfinanciering in 
aanmerking komen. In die zin is de inventarisatie in de bijlage niet meer dan een tussenstap in de 
vorm van aanwijzing van bijzondere terreinen van overheidszorg. Bovendien lokken functionele 

                                                                                                                                                        
bestuursorganen Wob en WNo. Zie voorts art. 2, tweede lid, van het Besluit GBA: “Het orgaan van een 
instelling als bedoeld in het eerste lid is slechts afnemer voor zover de behoefte van de instelling aan 
gegevens uit de basisadministraties en uit het vestigingsregister voortvloeit uit de uitvoering van de 
publiekrechtelijke taak van de instelling.” Ook deze bepaling veronderstelt derhalve een splitsing in de 
informatiebehoefte. De uitvoerbaarheid van een dergelijke normatieve onderscheiding is een andere zaak. 
Zie de groei en bloei van multifunctionele informatiesystemen. 
1249 Het in het Afbakeningsbesluit voorkomende begrip voorzieningen voor maatschappelijke 
dienstverlening kwam derhalve niet in de oude Welzijnswet voor. 
1250 Zie de wijziging van het Afbakeningsbesluit bij Besluit van 4 juli 1994, houdende aanpassing van een 
aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Welzijnswet 1994, Stb. 1994, 533. Ingevolge dit besluit zijn 
thans onder het overheidsregime gebracht: de instellingen op het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening, bedoeld in artikel 2, onder c, van de Welzijnswet 1994. Vgl. de memorie van toelichting op 
het Ontwerp-Welzijnswet, TK 1992-1993, 23315, nr. 3, pp. 11 t/m 13. De thans in het Afbakeningsbesluit 
genoemde werksoort maatschappelijke dienstverlening is hierin omschreven als: “algemeen 
maatschappelijk werk, bureaus sociale raadslieden en telefonische hulpdiensten”. Daarnaast wordt nog 
gewerkt met de categorie maatschappelijke opvang. 
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beschrijvingen van voorzieningen autonome interpretatie ervan in het licht van de WPR uit, 
zodat de hieraan gegeven betekenis los kan komen te staan van die in het veld van zorg1251. 

De afbakening van de tot de overheidssector gezondsheidszorg te rekenen personen en 
instellingen via een verwijzing naar de organen voor gezondheidszorg, aangewezen ingevolge art. 
1, tweede, derde, vierde en zesde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646) is 
evenzeer een gelegenheidsoplossing. Het doel van de WTG is de tariefbeheersing in de 
gezondheidszorg via het preventieve toezicht door het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg 
(COTG). De reikwijdte van de wet is nader geconcretiseerd in het Besluit werkingssfeer Wet 
tarieven gezondheidszorg 19921252. Het Besluit Werkingssfeer kent een zeer ruime afbakening 
van de gezondheidssector, met name door de aanwijzing van met organen van gezondheidszorg 
gelijkgestelde voorzieningen voor maatschappelijke dienstverlening (instellingen voor 
gezinsverzorging, instellingen gericht op sociaal-pedagogische zorg e.d.). Bovendien voorziet dit 
besluit in een aantal min of meer open geformuleerde functiegerichte beschrijvingen met alle 
vaagheid van dien1253. Andersgeaarde medische zorg, bijvoorbeeld de bedrijfsgezondheidszorg, 
valt geheel buiten het gezichtsveld van deze regeling en daarmede buiten de scope van het 
Afbakeningsbesluit. Gegevensverwerking in dit verband valt derhalve onder het informatieregime 
voor de particuliere sector. 

Het Besluit werkingssfeer WTG van 1992 bevat op onderdelen een aanmerkelijke inperking en 
uitbreiding ten opzichte van de voorafgaande regeling. Niet alleen werden bij invoering nieuwe 
voorzieningen onder het bereik van de WTG gebracht, er vielen ook categorieën af zoals de 
opleidingsinstituten, administratiekantoren en instellingen, werkzaam op het gebied van de 
informatievoorziening voor de gezondheidszorg (met uitzondering van het Pathologisch 
Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief/PALGA)1254. Een rechtstreeks bijeffect was 
derhalve, dat voor niet meer in het nieuwe Besluit opgenomen instellingen, het WPR-informatie 
de ene op de andere dag gewijzigd werd (van overheid naar particulier), evenals dat vice versa 
gold voor nieuw opgenomen organisaties1255. Dat is echter nog niet alles. Het Besluit 
werkingssfeer, dat de tarifiëring in de gezondheidszorg als regelingsobject heeft, geeft geen 
invulling aan datgene wat onder gezondheidszorg(prestaties) moet worden volstaan. Zo is niet 
duidelijk of het gezondheidsonderzoek hiertoe moet worden gerekend1256. Mijns inziens is dat 
inderdaad het geval, met name door de veel voorkomende verwevenheid van patiëntenzorg en 
onderzoek. De regeling biedt echter geen zekerheid op dit punt. 

                                                      
1251 Zo corresponderen de sectorindelingen in het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer slechts tot 
op zekere hoogte met de inhoud van de categorieën onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening in de zin van het Afbakeningsbesluit. Tevens is gebleken dat de in de CAO-Welzijnswerk 
en de CAO-Jeugdhulpverlening genoemde voorzieningen, niet volledig spoort met die welke via het 
Afbakeningsbesluit zijn aangewezen (Registratiekamer, dossiernr. 93.E.020.02). 
1252 Dit Besluit van 19 december 1991, (Stb. 1991, 732) heeft het Besluit van 27 januari 1982 (Stb. 1982, 25) 
vervangen. 
1253 Vgl. nr. 32 op de A-lijst in art. 1: “instellingen, niet behorende tot de onder 1-31 genoemde categorieën, 
in het kader waarvan gezondheidszorgprestaties worden geleverd door beroepsbeoefenaren als bedoeld 
onder B en waarvan de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak daarop zijn gericht”. 
1254 Zie voor een overzicht van de (160) bestaande landelijke zorgregistraties de uitgave Tellen en meten, 
een overzicht van landelijke registraties in de zorg, een uitgave van het ministerie van WVC, Rijswijk 1993. 
1255 Eenzelfde verschijnsel heeft zich voorgedaan bij de invoering van de nieuwe Welzijnswet. Bij deze wet 
deed zich bovendien het verschijnsel voor, dat aan deze wet van 2 juni 1994, bovendien terugwerkende 
kracht was toegekend tot 1 januari 1994 (art. 22), hetgeen de potentiële fricties van de in het 
Afbakeningsbesluit gevolgde aanwijzingsmethode nog eens onderstreept. 
1256 De academische ziekenhuizen zijn ingevolge de A-lijst in art. 1 Besluit aangewezen als instellingen voor 
gezondheidszorg. Tot het takenpakket van deze ziekenhuizen behoort ook het wetenschappelijk 
onderzoek. Dit zou pleiten voor een ruime invulling van het begrip gezondheidszorg, tenzij men de grens 
wil leggen bij tariefgebonden prestaties. Overigens vallen de academische ziekenhuizen reeds uit anderen 
hoofde onder het overheidsregime en wel op grond van de aanwijzing als publiekrechtelijke rechtspersoon 
in art. 1.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593). 
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Door de structuur van de regeling behoeft het Afbakeningsbesluit regelmatig aanpassing1257. 
Sinds de inwerkingtreding ervan op 1 januari 1990 zijn een zevental aangewezen regelingen, 
waaronder vijf wetten, vervallen1258 en vervangen door zes nieuwe wetten en een 
uitvoeringsregeling1259. Via wetswijziging c.a. zijn ook nieuwe organen op het tapijt verschenen. 
Zo heeft de Pensioen- en Uitkeringsraad de drie in art. 1, eerste lid sub x, genoemde 
uitvoeringsorganen van oorlogsslachtofferregelingen vervangen1260. Bij de invoering van de Wet 
goederenvervoer over de weg (Stb. 1992, 145) zijn eveneens nieuwe bestuursorganen 
ingesteld1261. Voorts zijn van de wel gecontinueerde regelingen inmiddels een groot aantal 
bepalingen gewijzigd en deels nog in procedure1262. 

Door de vele wetswijzigingen c.a. is het Afbakeningsbesluit in enkele jaren tijd sterk gedateerd 
geraakt. De noodzakelijke actualisering van deze uitvoeringsregeling heeft onvoldoende aandacht 
gekregen. Afgezien van de automatische doorwerking van nieuwe uitvoeringsregelingen door de 
in concreto gehanteerde aanwijzingsvorm1263, is tot op heden slechts één gerichte aanpassing 
gerealiseerd. Dit is de wijziging van art. 2, eerste lid, onder n in verband met de inwerkingtreding 
van de Welzijnswet 1994 op basis van het Aanpassingsbesluit Welzijnswet 19941264, een 
regelingsinitiatief van de minister van WVC. 

Het achterstallig onderhoud knelt temeer, nu in de aanwijzingsregeling ex art. 2, eerste lid, van 
het Besluit GBA, ondanks een negatief advies van de Registratiekamer, art. 1 van het 
Afbakeningsbesluit is geïncorporeerd1265. De in dit artikel aangewezen instellingen gelden 
sindsdien tevens als afnemers in de zin van art. 1 van de Wet GBA. 

Gezien de hiervoor gesignaleerde omvang van de inmiddels geëffectueerde wijzigingen in 
achterliggende regelingen, dient het Afbakeningsbesluit dringend geactualiseerd te worden1266. 

                                                      
1257 Zie het advies van de Registratiekamer d.d. 6 november 1989, nr. WGAG/1989/3: “De Kamer wijst er 
echter op dat het nodig zal zijn het onderhavige besluit dat thans in ontwerp ter advisering aan haar is 
voorgelegd periodiek te bezien op de noodzaak tot actualisering”. 
1258 Het gaat hier om: de Wet Autovervoer goederen, het Besluit werkingssfeer Wet tarieven 
gezondheidszorg 1982, de Wet op het wetenschappelijk onderwijs, de Wet op het hoger beroepsonderwijs, 
de Wet op het leerlingwezen, de Rijksregeling basiseducatie en de Welzijnswet. 
1259 De nieuwe regelingen zijn: de Kaderwet volwasseneneducatie (Stb. 1991, 709), het Besluit 
werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 (Stb. 1991, 732), de Wet goederenvervoer over de weg 
(Stb. 1992, 145), de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1992, 593), de Wet 
op het cursorisch beroepsonderwijs en de Welzijnswet 1994 (Stb. 1994, 447). 
1260 Zie de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad, Stb. 1990, 324. 
1261 Dit zijn: de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie Wegvervoer Organisatie 
(NIWO) en de Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV). 
1262 Zie in dit verband tevens het Wetsontwerp educatie en beroepsonderwijs, TK 1993-1994, 23778, nrs. 
1-3 en 6, waarmee een regionale integratie van beroepsonderwijs, leerlingwezen en volwasseneneducatie 
wordt beoogd. 
1263 Vgl. art. 2, eerste lid, sub j, betreffende de organen voor gezondheidszorg. Door te verwijzen naar de 
delegatiebepalingen in de Wet tarieven gezondheidszorg, kreeg de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit 
werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 rechtstreekse doorwerking in het Afbakeningsbesluit. 
1264 Sindsdien luidt de tekst als volgt: “n. de instellingen op het terrein van de maatschappelijke 
dienstverlening, bedoeld in artikel 2, onder c, van de Welzijnswet 1994 (Stb. 1994, 447). 
1265 Zie het advies van de Registratiekamer inzake het ontwerp-Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens van 23 maart 1994, dossiernr. 94.A.002: “De genoemde gebreken van het 
Afbakeningsbesluit (nodeloos ingewikkeld en niet volledig, schr.) worden door de hier bedoelde koppeling 
ook in het stelsel van de GBA geïntroduceerd. (...) De Registratiekamer adviseert derhalve tot een evaluatie 
van artikel 1 van dit Afbakeningsbesluit alvorens er in het Besluit GBA rechtswerking aan toe te kennen” 
(p. 6). Zie ook p. 54 van het Jaarverslag 1989-1991 van de Registratiekamer. 
1266 Blijkbaar wordt aangenomen dat het hier om kosten op het sterfhuis gaat omdat in de op handen zijnde 
EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens geen normatief onderscheid wordt gemaakt tussen de 
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Het voorgaande leidt tot de volgende constatering. Door de in het Afbakeningsbesluit gevolgde 
aanwijzingsmethodiek is de WPR-uitvoeringspraktijk in de semi-publieke en 
bekostigde/gesubsidieerde sector belast met moeilijke interpretatiekwesties en bijbehorende 
rechtsonzekerheid. In een reeks van situaties is het Besluit moeilijk tot zeer moeilijk toepasbaar 
gebleken. Zoals de Registratiekamer, mede op basis van de vele bij haar binnengekomen 
interpretatie-verzoeken heeft geconstateerd, wordt deze uitvoeringsregeling vooral als nodeloos 
ingewikkeld ervaren1267. 

De gebleken bezwaren concentreren zich op de volgende punten: (a) de snelle verouderingsgraad 
van de aanwijzingen door de vele wetswijzigingen c.a., (b) de hieruit voortvloeiende (partiële) 
instabiliteit in status1268, (c) de negatieve effecten van de koppeling aan functionele 
omschrijvingen van werksoorten, met name in de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening en (d) de kenbaar-/vindbaarheidsproblemen bij inherente doorverwijzing naar 
specifieke (ministeriële) uitvoeringsregelingen (Droste-effect), want niet altijd gepubliceerd in 
openbare bronnen. 

De conclusie kan geen andere zijn, dan dat het Afbakeningsbesluit in de huidige vorm niet 
voldoet aan de daaraan uit een oogpunt van art. 17 WPR en beginselen van behoorlijke 
regelgeving te stellen eisen. Het Besluit werkt daarmee, zoals opgemerkt, niet alleen belemmerend 
op de naleving van de WPR in de semi-publieke en bekostigde/gesubsidieerde sector, de 
uitvoeringsproblemen vertalen zich tevens in een niet acceptabele mate van onduidelijkheid met 
betrekking tot het geldende regime voor derden(-belanghebbenden), waaronder de 
geregistreerden. 

10.5 De uitleg van het Afbakeningsbesluit door de 
Registratiekamer 
Het Afbakeningsbesluit heeft een sterke voorlichtingsbehoefte gewekt. De Registratiekamer heeft 
in de afgelopen jaren grote aantallen verzoeken om nadere informatie c.q. beslissende uitspraken 
ontvangen, met een piek in de invoeringsfase van de wet1269. Deze uitvoeringsregeling is hiermee 
gebleken een van de minst duidelijke onderdelen in het WPR-complex te zijn1270. 

Hiervoor is het beleid van de Kamer inzake de toepassing van art. 17 onder a WPR besproken. In 
dit verband zijn reeds problemen gesignaleerd betreffende de (beperkte) overlap in de – 
                                                                                                                                                        
overheids- en de particuliere sector. Afgezien van de “demoraliserende werking” op de WPR-
nalevingsbereidheid van een dergelijke, zo duidelijk achterhaalde regeling als het Afbakeningsbesluit, is 
uitstel geen optie. Wordt de richtlijn inderdaad naar verwacht eind 1995 in definitieve vorm vastgesteld, 
dan is nog te rekenen met een implementatietermijn van drie jaar, terwijl de hierop aansluitende 
overgangsperiode doorloopt tot 1 januari 2002. Het is voorts de vraag of in de (nader concretiserende) 
implementatiewetgeving niet alsnog op onderdelen moet worden gedifferentieerd naar sector. 
1267 Jaarverslag 1989-1991, p. 54. 
1268 Zie de hiervoor geconstateerde wijzigingen in tot de overheidszorg gerekende werksoorten. Vgl. de 
vernieuwing van de Welzijnswet, die bovendien nog eens terugwerkende kracht had. Zie voorts het in de 
vorige paragraaf weergegeven beleid van de Registratiekamer om door conversie te weigeren, de 
registratiehouder verantwoordelijk te houden voor een verkeerde interpretatie van het toepasselijke regime 
en een daaruit resulterende onjuiste aanmelding (vgl. art. 50 WPR). 
1269 Het merendeel van de vragen kwam bij de Registratiekamer binnen via het telefoon-piket, terwijl 
afbakeningskwesties voorts een belangrijk aandachtspunt vormden in de vele, tijdens de invoeringsfase met 
houders- en sectororganisaties gevoerde gesprekken. De Kamer heeft tevens een substantieel aantal 
schriftelijke interpretatie-verzoeken ontvangen, soms onderdeel van of verweven met meer omvattende 
uitvoeringskwesties. 
1270 De voorlichting door de Registratiekamer heeft dit manco niet kunnen compenseren. Weliswaar is in 
de eerste periode na de inwerkingtreding van het Afbakeningsbesluit veel menskracht gestoken in de 
opbouw van een centrale documentatie, in het kader van een nadere prioriteitenstelling is het uitbreiden en 
actualiseren van de basisinformatie inmiddels feitelijk om reden van betwijfeld nut en tijdsbeslag gestaakt. 
Het achterwege blijven van de noodzakelijke actualisering van het Besluit vormde een belangrijke factor. 
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prevalerende – toepassing van het wettelijke afbakeningscriterium en de aanwijzing op basis van 
art. 17 onder b en c in het Afbakeningsbesluit van specifieke instellingen en voorzieningen. Deze 
paragraaf gaat vooral over de wijze waarop de Kamer dit Besluit interpreteert. 

In de eerste periode van haar bestaan heeft de Kamer het Afbakeningsbesluit relatief soepel 
toegepast, door de aanwijzingen te interpreteren in het licht van doel en strekking van de 
afbakeningsregeling jo. het achterliggende regelingscomplex in combinatie met wetssystematische 
argumenten. Op deze gronden werd de hiervoor genoemde Federatie van Bedrijfsverenigingen 
tot de overheidssector gerekend1271. Eenzelfde benadering werd toegepast bij de uitleg van de in 
het Afbakeningsbesluit opgenomen differentiatieverplichting1272. 

In een latere fase is het beleid van de Kamer echter nader aangescherpt, resulterend in het meer 
naar de letter toepassen van het differentiatieregime in Besluit en toelichting. Deze beleidswijzing 
is nader uitgekristalliseerd bij de behandeling van het goedkeuringsverzoek met betrekking tot de 
gedragscode voor personeelssystemen van de Vereniging van Schoolbesturen voor het Katholiek 
Basis- en Speciaal Onderwijs. De belangrijkste reden om aan deze gedragscode haar goedkeuring 
te onthouden was de opvatting van de Kamer dat, anders dan het uitgangspunt van de 
gedragscode, deze personeelssystemen niet zouden zijn aan te merken als reglementsplichtige 
persoonsregistraties1273. 

Dit voorbeeld uit de onderwijssector illustreert op treffende wijze de differentiatie-problematiek 
in het Afbakeningsbesluit. Om die reden is hierna een beschrijving van deze casus opgenomen. 

De Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen vroeg de 
Registratiekamer om een goedkeuringsverklaring ex art. 15 WPR betreffende de gedragscode 
voor de aangesloten schoolbesturen (plus minus 1500), bestaande uit een gedragscode en een 
model-reglement. Deze gedragscode is gerealiseerd in overleg met de Katholieke Onderwijs 
Vakorganisatie. De status van de regeling is die van aanbeveling. De statuten laten door de 
nadruk op consensus geen sterkere binding van een op centraal niveau vastgestelde regeling toe. 
De tekst van de gedragscode is identiek aan het reeds bij de inwerkingtreding van de wet in de 
kring van het katholieke basisonderwijs door de Bond KBO verspreide modelreglement. De 
besturenorganisatie was van mening, dat de schoolbesturen voor hun personeelssystemen geen 
gebruik konden maken van de vrijstellingsregeling in art. 5 BGV, onder meer door de 
gecentraliseerde salarisverwerking van openbaar en bijzonder onderwijs in CASO-verband. 
Doorslaggevend om voor de reglementsvorm (en dus het overheidsregime) te opteren was de 
multifunctionaliteit van de personeelssystemen in het katholiek basisonderwijs1274. Hierin worden 
ook de gegevens opgeslagen van het “hulppersoneel”, de vaste kern van vrijwilligers ten behoeve 
van binnen-en buitenschoolse activiteiten, alsook leden van oudercommissies en de 
medezeggenschapsraad. Men ging derhalve van de opvatting uit, dat het systeem (mede) van 
operationele betekenis was voor de directe taakuitoefening van de scholen en om die reden in het 
licht van de regeling in het Afbakeningsbesluit als behorend tot de overheidssector moest worden 
aangemerkt. Bovendien heeft de centrale salarisverwerking van het openbaar en bijzonder 
onderwijs via tussenkomst van de CASO (Commissie Automatisering Salarisadministratie 
                                                      
1271 Zie onder meer het ontbreken van een bepaling voor samenwerkingsverbanden in art. 1, eerste lid, 
Afbakeningsbesluit, in tegenstelling tot de opneming hiervan art. 2, eerste lid. 
1272 Hierbij werd vooral gelet op de tekst van de wettelijke delegatiebepaling. Art. 17 sub b en c maakt 
immers geen onderscheid in typen persoonsregistraties. Uit de bewoordingen van het tweede lid van de 
artt. 1 en 2 Afbakeningsbesluit vloeit een dergelijk strikt onderscheid als in de toelichting gemaakt tussen 
primaire registraties en interne beheersregistraties niet zonder meer voort. De toelichting kan dan niet als 
verplichtende regel gelden. 
1273 Brief van de Registratiekamer aan de VBKO d.d. 30 augustus 1993, nr. 91.D.04. 
1274 De multifunctionaliteit hangt onder meer samen met het geïntegreerde en gemengde karakter van deze 
personeelssystemen. Het aspect integratie heeft betrekking op de integratie van personeels-, salaris- en 
verwante persoonsregistraties. Het gemengde karakter van het systeem ziet op de samenhang in 
geautomatiseerde gegevensverwerking, onderliggende dossierverzamelingen en aanvullende handmatige 
gegevensbestanden. 
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Onderwijs) als belangrijk nevendoel: het genereren van beleidsinformatie betreffende het 
basisonderwijs ten behoeve van de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Ook om die 
reden wilde men qua informatie-regime zo dicht mogelijk aanschuiven bij de voor 
overheidsorganisaties geldende regels, zijnde het op het openbaar onderwijs toepasselijke stelsel. 
Over de tekst van het modelreglement heeft, voorafgaande aan de verspreiding ervan, overleg 
plaatsgevonden met de Registratiekamer. In het kader van de beoordeling van de 
goedkeuringsvraag is de Kamer met een beroep op de tekst van en de toelichting op het 
Afbakeningsbesluit echter teruggekomen van haar eerdere instemming met de opzet van het 
model-reglement1275. 

Ook in andere zaken heeft de Registratiekamer blijk gegeven van een beleidswijziging, 
uitmondend in een bevestiging van de hiervoor weergegeven restrictieve interpretatie van het 
Afbakeningsbesluit1276. 

Zoals eerder gesignaleerd, wordt het nut en de zin van een dergelijke dubbele differentiatie, zowel 
op taak- als informatieniveau, in de uitvoeringspraktijk niet begrepen. Dat geldt vooral voor de 
(vrijwel) volledig uit de publieke middelen bekostigde organisaties1277. Deze systematiek kan 
bovendien niet te motiveren neveneffecten hebben. Zo impliceert de hiervoor beschreven 
beslissing van de Registratiekamer inzake de gedragscode voor personeelssystemen in het 
katholiek onderwijs, dat de landelijk gecentraliseerde verwerking van de salarisadministraties in 
het openbaar en het bijzonder onderwijs in CASO-verband, rekening heeft te houden met een 
dubbel informatieregime: dat van de overheidssector voor het openbaar onderwijs en het regime 
voor de particuliere sector als geldend voor salarisregistraties in het bijzonder onderwijs. 

10.6 Kwantitatieve gegevens omtrent de effectiviteit van het 
Afbakeningsbesluit 
Door middel van een analyse van het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer naar de 
stand per 1 januari 1994, is getracht om kwantitatieve gegevens te verkrijgen met betrekking tot 
de naleving van het Afbakeningsbesluit door de categorie aanmeldende houders1278. Dit 
onderzoek is gebaseerd op de aanname, dat uit de wijze van aanmelding – het gebruik van een O- 
of P-formulier voor respectievelijk de overheidssector en de particuliere sector – kan worden 
afgeleid, aan welk regime de registratiehouder zich voor de betreffende persoonsregistratie 
gebonden acht. De eerste toets is derhalve de vraag tot welke sector de aanmeldende, in het 
Afbakeningsbesluit aangewezen registratiehouder de persoonsregistratie in kwestie rekent. Hieruit 
is af te leiden of op functioneel niveau op aannemelijke wijze wordt onderscheiden tussen 

                                                      
1275 Andere argumenten om de goedkeuring te onthouden waren enkele tekstuele knelpunten alsmede 
twijfel aan de meerwaarde van de gedragscode ten opzichte van de bestaande regelingen inzake de 
personeels- en salarisadministratie in het BGV. De mededeling van deze beslissing ging vergezeld van een 
uitnodiging om het overleg over de gedragscode voort te zetten. De katholieke besturenorganisatie heeft 
gemeend hieraan geen gevolg te moeten geven. De goedkeuringsprocedure is daarop beëindigd. Het 
vigerende modelreglement, uitgaande van een normering van personeelssystemen op basis van het 
overheidsregime, is niet ingetrokken, zodat de situatie in de toepassingspraktijk ongewijzigd bleef. 
1276 Zie onder meer de toepassing van het regime voor de particuliere sector op een personeels-
verzuimregistratie van een bejaardencentrum (brief van 13 mei 1993, dossiernr. 93.E.058.02) en het 
benadrukken van de splitsingsverplichting tussen gegevensverwerking met het oog op de gezondheidszorg 
en de overige registraties in een reactie op een informatieverzoek van een verpleegtehuis (brief van 25 
oktober 1993, dossiernr. 93.E.067). 
1277 Gaat het om privaatrechtelijke rechtspersonen met een (beperkte) bestuurstaak, dan is heeft het 
differentiatiecriterium, zoals eerder opgemerkt, wel een (hulp)functie, namelijk accessoir aan het 
uitgangspunt dat de extra belasting van het overheidsregime beperkt moet blijven tot uitvoering van de 
opgelegde bestuurstaak. Bij deze organisaties moet men zich zelfs afvragen of hier het particuliere regime 
niet moet prevaleren boven het overheidsregime. 
1278 Hierbij zijn de aanwijzingen in dit Besluit tot uitgangspunt genomen. Er is derhalve niet “gecorrigeerd” 
op overlap met het wettelijk afbakeningscriterium. 
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gegevensbestanden ten dienste van de publieke/bestuurstaak van de registratiehouder en die 
welke zijn aangelegd ten behoeve van de overige activiteiten. Tevens is gepoogd enig zicht te 
krijgen op de naleving van de cumulatieve differentiatieverplichting naar type persoonsregistratie, 
de voorgeschreven splitsing tussen primaire en beheersmatige informatievoorziening. 

Bij de hierna te presenteren cijfers moet een belangrijk voorbehoud worden gemaakt. Het 
meldingenbestand van de Registratiekamer is niet aangelegd voor onderzoeksdoeleinden en kent 
derhalve op dit punt belangrijke beperkingen1279. De belangrijkste is de sectorcodering. Zo 
correspondeert de – materieel uitgelegde – sector-indeling in het aanmeldingenbestand slechts tot 
op zekere hoogte met de nadere verbijzondering hiervan in de door het Afbakeningsbesluit 
aangewezen sectorwetgeving. Dit geldt in het bijzonder voor de sector maatschappelijke 
dienstverlening, waartoe bijvoorbeeld ook de bejaardenzorg wordt gerekend1280. Onderwijs en 
gezondheidszorg kennen als sector aanmerkelijk minder vertekening. Door het vrijstellingregime 
van het Besluit genormeerde vrijstelling is het aantal aangemelde persoonsregistraties beperkt. De 
representativiteit van de bevindingen, afgemeten aan het totaal van de aanmeldende houders, is 
vervolgens nog beperkt door een tekortschieten in de naleving van de aanmeldingsplicht. Ik 
meen echter dat de aldus gevonden tendensen, overeenkomend met persoonlijke observaties, 
niettemin in het licht van deze studie van waarde zijn. 

Om zicht te krijgen op de werking van art. 1 van het Afbakeningsbesluit, is het 
aanmeldingsgedrag van een belangrijk deel van de aldus aangewezen registratiehouders met een 
publiekrechtelijke taak geanalyseerd. De uitkomsten geven het volgende beeld te zien: 

De reclasseringsinstellingen hebben aangemeld op O-formulieren zonder te differentiëren naar 
primaire en interne beheersregistraties. Er is één uitzondering: de P-aanmelding van de 
cliëntenregistratie van de Stichting Kinderopvangfonds Reclassering. 

De rechtstreeks aangewezen organisaties, zoals het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR), het Waarborgfonds Motorverkeer, de Dienst Omroepbijdragen van de PTT en de 
Pensioen- en Uitkeringsraad blijken hun persoonsregistraties zonder uitzondering als behorend 
tot de overheidssector aan te melden. Deze organisaties hebben echter geen beheersregistraties 
aangemeld. 

Bij de eveneens hierin aangewezen sociale zekerheidsorganen is het beeld als volgt. Het GAK 
blijkt onderscheid te maken tussen taakgebonden- en interne beheersregistraties, blijkend uit een 
aanmelding via O- en P-formulieren. De overige bedrijfsverenigingen, de GMD en de SVR 
differentiëren echter niet1281. Deze organisaties hebben al hun aanmeldingen, met inbegrip van 
personeelsadministraties e.d., op O-formulieren gedaan. Het beeld in de ziekenfondswereld is 
vrijwel identiek. Ziekenfondsraad en ziekenfondsen rekenen zich blijkens hun O-aanmeldingen, 
volledig tot de overheidssector en maken derhalve geen onderscheid op basis van de aard van de 

                                                      
1279 Het uit ruim 50.000 records bestaande aanmeldingenbestand van de Registratiekamer is primair 
aangelegd voor administratieve doeleinden, onder meer als index op het onderliggende formulierenbestand. 
Omdat aan een ingezonden formulier normatieve werking toekomt, is het uitgangspunt dat de aldus 
verstrekte (in beginsel bindende) informatie zoveel mogelijk conform die in het achterliggende formulier 
moet worden vastgelegd. Aldus biedt het meldingenbestand een prima inzicht in de kwaliteit van de 
ontvangen aanmeldingen. Dit uitgangspunt beperkt echter de mogelijkheid om uit dit bestand kwantitatieve 
informatie te genereren. Een standaard-schrijfwijze is nauwelijks toegepast, zodat veel voorkomende 
gegevens/namen c.a. (vgl. de bewerkers) op uiteenlopende wijze zijn opgenomen. De sector- en type-
indeling is evenmin eenduidig geïnterpreteerd en toegepast. De omvang van de omtrent een aangemelde 
persoonsregistratie opgenomen gegevens is ook beperkt, hetgeen grenzen stelt aan de toepassing van 
“controle-berekeningen”. De structurering van het aanmeldingenbestand is voorts zodanig, dat dit type 
analyses met behulp van querytalen en specifiek ontwikkelde programmatuur moest worden uitgevoerd. 
1280 Ook de huwelijksbureaus c.a. blijken bij deze sector te zijn ingedeeld. 
1281 Zie de wijziging van de sociale zekerheids-uitvoeringsorganisatie in de nOSV, Stb. 1994, 790. De SVR 
is opgesplitst in het College van toezicht sociale verzekeringen (CTSV) en het Tijdelijk instituut voor 
coördinatie en afstemming (Tica). De Gemeenschappelijke medische dienst is als zelfstandige entiteit 
opgeheven. 
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persoonsregistratie. Ik heb slechts een tweetal uitzonderingen gevonden in de vorm van een 
afzonderlijke P-aanmelding van een verzekerdenbestand Aanvullingsfonds. In de aanmeldingen 
van verzekerdenbestanden is dit (gebruikelijke) Aanvullingsfonds voor het overige niet als 
afzonderlijke categorie terug te vinden. De integratie van dit (deel-)bestand in het door de 
ziekenfondsen gehouden algemene verzekerdenadministratie is daarom aannemelijk. 

Het aanmeldingsgedrag van de in art. 1, eerste lid, sub u en v aangewezen particuliere 
ziektekostenverzekeraars is gevarieerd. Deze categorie is interessant omdat het door het Besluit 
geïndiceerde O-karakter van hun activiteiten beperkt is tot de afgesloten 
ziektekostenverzekeringen en de daarbij behorende AWBZ/WTZ-component. Het Besluit 
resulteert derhalve in een onderscheid in normering binnen de privaatrechtelijk georganiseerde 
verzekeringsbranche, al naargelang het gaat om gegevensverwerking ten behoeve van 
ziektekostenverzekeringen c.a. en die betreffende de overige verzekeringsprodukten. De 
gegevensanalyse resulteert in het volgende beeld. In het aanmeldingenbestand zijn 22 particuliere 
verzekeraars met O-aanmeldingen voor verzekerdenbestanden ziektekosten, AWBZ en/of 
WTZ1282 en P-aanmeldingen voor de overige persoonsregistraties gevonden. Dit aantal kan nog 
worden uitgebreid met 5 eveneens splitsende assurantietussenpersonen en een drietal op O-
niveau aangemelde samenwerkingsverbanden van een particuliere verzekeraar en een 
ziekenfonds. Vervolgens is bezien of vergelijkbare bestanden wellicht ook op P-formulieren zijn 
aangemeld. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. Dertien particuliere verzekeraars hebben hun 
ziektekosten-/AWBZ-bestanden met een dergelijk formulier aangemeld, in overeenstemming 
met het karakter van hun overige aanmeldingen1283. De vraag naar de tweede differentiatieslag op 
type gegevensbestand, komt in deze gevallen niet aan de orde. Gezien het privaatrechtelijke 
karakter van de verzekeringsbranche worden de beheersregistraties zonder uitzondering als 
onderworpen aan het regime voor de particuliere sector opgevat en als zodanig aangemeld. Dit 
lijkt echter minder het resultaat van een weloverwogen beslissing, als wel een uitvloeisel van de 
kleur van de organisatie. 

Opmerkelijk is voorts het aanmeldingspatroon van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. Het 
ABP heeft zowel O- als P-aanmeldingen bij de Registratiekamer ingestuurd. Afgaande op de 
verdeling van het zestal aanmeldingen is ingevolge art. 1, tweede lid, Afbakeningsbesluit binnen 
het ABP blijkbaar onderscheiden tussen de pensioen- en uitkeringsfunctie en de 
beleggingsfunctie. De hypothekenadministratie en het percelenbestand zijn aangemeld als 
onderworpen aan het particuliere sector-regime. Het komt mij echter voor, dat ook deze 
registraties onder het overheidsregime vallen.  

Het onderzoek naar de naleving van art. 2 van het Afbakeningsbesluit: de aanwijzing van tot de 
sectoren onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening te rekenen instellingen 
en voorzieningen, levert eveneens relevante informatie op1284. Het overheersende beeld is, dat 
registratiehouders in deze sectoren in overgrote meerderheid het overheidsregime op hun 
persoonsregistraties toepassen, met inbegrip van de interne beheersregistraties. De gevonden 
scores zijn de volgende. 

Binnen het sector onderwijs is sprake van 87 O-aanmeldingen van personeelsadministraties1285, 
terwijl 11 soortgelijke bestanden met een P-formulier zijn aangemeld. 

                                                      
1282 Uit het aanmeldingenbestand is een selectie gemaakt van registratiehouders met zowel O-als P-
aanmeldingen. Daarbinnen is het hier genoemde aantal gevonden. 
1283 Dit aantal is de uitkomst van een selectie op basis van de aanduiding van aangemelde 
persoonsregistraties via het selectiekenmerk “ziekte” en “AWBZ”. 
1284 Vgl. de hiervoor genoemde beperkingen van een niet volledig sporende sectorindeling. De 
Registratiekamer hanteert in het “WVC/VWS-segment” de volgende indelingscategorieën: 
maatschappelijke dienstverlening, vluchtelingenwerk, sociaal-culturele en culturele instellingen en sport- en 
vrije tijdsbesteding. 
1285 Voor zover ik heb kunnen nagaan, gaat het hier om aanmeldingen vanuit het bijzonder onderwijs. 
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In de sector gezondheidszorg telt het aanmeldingenbestand 183 met een O-formulier aangemelde 
personeelsadministraties tegen 3 P-meldingen, 124 volgens het overheidsregime aangemelde 
archiefregistraties en 102 op overeenkomstige wijze aangemelde financiële registraties tegen van 
het laatstgenoemde type één P-aanmelding. 

In de sector maatschappelijke dienstverlening is het beeld niet anders. Hier heb ik 178 met O- en 
13 met P-formulieren aangemelde personeelsadministraties geteld, evenals 20 onder het 
overheidsregime aangemelde archiefbestanden en 11 tot de overheidssector gerekende financiële 
administraties. Van de twee laatste typen registraties vond ik geen P-aanmeldingen. 

In deze drie sectoren blijken de leerlingen-, patiënten- en cliëntenregistraties – overeenkomstig de 
bedoeling van de wetgever – als regel onder het overheidsregime te worden aangemeld. 

Reeds eerder is gewezen op de problemen verbonden aan de koppeling van de aanwijzing van 
subsidie- en bekostigingsregelingen. Nog niet in deze wetten genoemde verwante, dikwijls anders 
gefinancierde activiteiten en samenwerkingsvormen vallen aldus buiten de boot. In het 
kwantitatieve onderzoek zijn hiervan enkele duidelijke voorbeelden gevonden. 

Zo bleken in het aanmeldingenbestand 56 slachtofferregistraties voor te komen, gehouden door 
Bureaus/stichtingen voor slachtofferhulp, instellingen voor maatschappelijke dienstverlening, 
politiekorpsen en gemeentebesturen. Afgaande op de beschrijvingen valt aan te nemen, dat het 
om min of meer gelijksoortige gegevensverzamelingen gaat, want aangelegd ter ondersteuning 
van dezelfde activiteiten1286. De wijze van aanmelding loopt echter uiteen. Zo zijn er 32 
slachtofferregistraties met een O-formulier aangemeld en 24 met een P-formulier. 

Een analyse van het aanmeldingsgedrag met betrekking tot de persoonsregistraties van VTO-
teams levert een vergelijkbaar resultaat op. Het betreft hier samenwerkingsverbanden van 
kruisverenigingen, RIAGG’s, sociaal pedagogische diensten, (kinder)artsen e.d. gericht op de 
vroegtijdige opsporing en behandeling van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen van 0-7 jaar. De 
gevoeligheid van de in dit verband vastgelegde informatie staat derhalve buiten kijf. Op 1 januari 
1994 waren in totaal 27 VTO-persoonsregistraties bij de Registratiekamer aangemeld waarvan 7 
met een O-formulier en 20 als behorend tot de particuliere sector met een P-formulier. Het VTO 
is bij uitstek een voorbeeld van een op het niveau van de centrale overheid gestimuleerde 
ontwikkeling (bemoeizorg), die echter (nog) niet als zodanig in de betreffende sectorwet is 
opgenomen1287. Uit deze aanmeldingsgegevens kan worden opgemaakt, dat de aanwijzing van 
samenwerkingsverbanden in art. 2, sub q Afbakeningsbesluit niet is opgemerkt, gespitst als men 
blijkbaar is op de betreffende sectorwetgeving. 

Het voorgaande leidt tot de volgende conclusie. In de uitvoeringspraktijk blijkt wat het 
aanmeldingsgedrag betreft een onderscheid gemaakt te moeten worden tussen enerzijds de 
categorie van volledig uit de publieke middelen bekostigde instellingen en anderzijds de categorie 
van in de marktsector opererende organisaties met een beperkte publieke/bestuurstaak. De eerste 
groep rekent zich volledig tot de overheidssector. Een differentiatie in de aanmeldingen op 
taakniveau komt vrijwel niet voor. In aansluiting hierop kan worden geconstateerd, dat de 
differentiatieverplichting naar type persoonsregistratie slechts zeer beperkt wordt nageleefd. 

                                                      
1286 Vgl. in dit verband art. 14, eerste lid, sub j, van het Besluit politieregisters, dat het verstrekken van 
gegevens uit een politieregister toestaat aan: “personen die optreden namens een rechtspersoon met 
volledige rechtsbevoegdheid op ideële grondslag die krachtens zijn doelstelling en blijkens zijn feitelijke 
werkzaamheden in het bijzonder de belangen van slachtoffers van strafbare feiten of van 
verkeersongevallen behartigt, voor zover de gegevens betrekking hebben op deze slachtoffers en die 
rechtspersoon tot het ontvangen van dergelijke gegevens is gemachtigd door de Minister van Justitie, de 
Registratiekamer gehoord.” Zie tevens de Regeling machtiging personen bevoegd tot het ontvangen van 
gegevens uit politieregisters van 15 augustus 1991 (Stcrt. 1991, 162), aangepast bij wijziging van het Besluit 
machtiging slachtofferhulp van 17 juni 1993, Stcrt. 1993, 112. 
1287 De laatste berichten zijn dat de gecoördineerde VTO-zorg zal verdwijnen door het aflopen van de 
ministeriële subsidieregeling. 
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Uit de kwantitatieve analyse van aanmeldingsgegevens kan voorts worden afgeleid, dat de tweede 
categorie van primair marktgeoriënteerde registratiehouders moeite heeft zich te voegen naar het 
voorgeschreven overheidsregime. De kleur van de organisatie en het primaire activiteitengebied 
lijkt hier het aanmeldingenpatroon in substantiële mate te bepalen. Zoals te verwachten viel 
wordt algemeen het regime voor de particuliere sector van toepassing geacht op de interne 
beheersregistraties. 

Tevens is gebleken, dat de afbakeningsfunctie van het Besluit door de hierin gevolgde 
aanwijzingsmethodiek problemen geeft bij samenwerkingsverbanden. Bij de analyse zijn in de 
organisatorische diversiteit van de slachtofferhulp en de VTO-samenwerkingsverbanden 
voorbeelden gevonden van volledig uit de publieke middelen bekostigde 
instellingen/voorzieningen, terwijl de daaraan dienstbare informatievoorziening door de 
meerderheid van de betreffende instellingen niet wordt gezien als onderworpen aan het 
overheidsregime. 

Het loslaten van de taakverdeling tussen de verschillende overheidsniveaus in de nieuwe 
Welzijnswet, voortgaande decentralisatie alsmede processen van integratie, schaalvergroting en 
sociale vernieuwing zullen naar verwachting wijziging brengen in de bestaande, in veel gevallen 
op de ministeriële taakverdeling gebaseerde, organisatiestructuur in de gesubsidieerde/bekostigde 
sector. Dat geldt in het bijzonder voor de maatschappelijke dienstverlening en delen van de 
gezondheidszorg. Het Afbakeningsbesluit is in de huidige vorm onvoldoende op deze 
ontwikkeling toegesneden. 

10.7 De ontwerp-EG Richtlijn en de differentiatie in sectoren 
Anders dan de WPR, maakt het ontwerp van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
geen uitdrukkelijk, normatief onderscheid tussen persoonsregistraties in de overheidssector en die 
in de particuliere sector1288. Evenmin is differentiatie in formaliteiten bij de verplichte aanmelding 
voorgeschreven. Wel is er sprake van inherente verschillen doordat de rechtmatigheidsgronden 
voor de gegevensverwerking in art. 7 deels op de afzonderlijke sectoren zijn toegesneden1289, 
terwijl hetzelfde geldt voor de afwijkingscriteria in art. 131290. In de richtlijn gebruikte begrippen 
als openbaar gezag en overheid zullen voorts nader geconcretiseerd moeten worden, hetgeen 
afbakeningsvragen impliceert. Dat blijkt nog sterker, indien wordt gelet op de in de richtlijn 
opgenomen regelingsopdrachten aan (-bevoegdheden van) de nationale wetgevers. Zo zal in de 
wet nader moeten worden gedefinieerd, wie als de “voor de verwerking verantwoordelijke” 
natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of enig ander lichaam is aan te merken, 
danwel volgens welke criteria deze wordt aangewezen (art. 2, sub d). Het houderschap binnen de 
overheid is orgaangebonden, in tegenstelling tot het houderschap in de particuliere sector, dat 

                                                      
1288 Door de introductie van het noodzakelijkheidsbeginsel is het regime voor de particuliere sector 
derhalve verzwaard. Zie echter het verslag van de minister van Justitie met de vaste Commissie voor 
Justitie en de algemene Commissie voor Europese Zaken in de Tweede Kamer over de ontwerp-EG 
Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 20 oktober 1994. Het noodzakelijkheidscriterium is hierin wat 
de particuliere sector betreft door de minister echter gelijkgesteld met het “normale” gebruik binnen 
organisaties (TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 6). 
1289 De richtlijn kent in vergelijking met de WPR een nader verbijzonderd afwegingskader. De WPR 
beperkt de normering tot globale afwegingscriteria als: het redelijk belang van de houder (art. 4) in de 
particuliere sector en de noodzaak in verband met een goede vervulling van de taak van de houder (art. 18) 
in de overheidssector. Het geconcretiseerde doelbindingscriterium is hiervan een afgeleide. Daarentegen 
zijn in de richtlijn de redelijkheids-/noodzakelijkheidsgronden nader verbijzonderd. 
1290 Vgl. de overeenkomst en de precontractuele verhouding als primair voor de particuliere sector geldende 
rechtsmatigheidscriteria voor gegevensverwerking in art. 7, sub b, tegenover specifiek op de overheid 
toegesneden criteria als het vervullen van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar 
gezag in art. 7, sub 2 van het ontwerp. Zie als afwijkingscriteria in art. 13: de veiligheid van de Staat, de 
landsverdediging, de openbare veiligheid, de preventie, het onderzoeken, opsporen en vervolgen van 
strafbare feiten e.d. Zie voorts de regeling van de verwerking van gevoelige gegevens in art. 8. Ook hierin 
wordt indirect onderscheid gemaakt. 
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primair is gerelateerd aan de rechtspersoon. Op dit punt zal derhalve in de uitvoeringswetgeving 
gedifferentieerd moeten worden. Ook bij de uitwerking van sommige materiële bepalingen ligt 
het maken van een sectoraal onderscheid voor de hand. Zie als voorbeeld de verplichting om de 
voorwaarden vast te leggen waaronder een nationaal identificatienummer of enig ander 
identificatiemiddel van algemene aard voor verwerkingsdoeleinden mag worden gebruikt (art. 8, 
zevende lid). 

Tevens zet de richtlijn aan tot een verdergaande differentiatie op subsector-niveau. Uit een 
oogpunt van normering kent de richtlijn een differentiatieverplichting/-bevoegdheid voor de 
volgende categorieën: (a) gegevensverwerking voor journalistieke, literaire of artistieke 
doeleinden, (b) wetenschappelijk onderzoek en statistiek, (c) historisch onderzoek, (d) direct 
marketing, (e) arbeidsverhoudingen, (f) gezondheidszorg en (g) “gevoelige organisaties”, dat wil 
zeggen stichtingen, verenigingen en andere instanties zonder winstoogmerk, die werkzaam zijn 
op politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsterrein1291. 

De inherente noodzaak tot een gedifferentieerde uitvoeringsregeling houdt voorts verband met 
de werkingssfeer van de richtlijn. Deze is veel ruimer dan de reikwijdte van de WPR. De 
communautaire regeling heeft zowel betrekking op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens als op gegevensopslag in gestructureerde handmatige 
bestanden (kaarten- en dossierverzamelingen). Het centrale begrip gegevensverwerking 
(processing) is zeer ruim gedefinieerd en omvat het gehele informatieproces, met inbegrip van de 
verzameling van gegevens, netwerkverkeer1292 en het gebruik van nieuwe informatiedragers zoals 
cd-rom, cd-i, (multifunctionele) smartcards en bulletinboards. De reikwijdte van de richtlijn is 
verder opgerekt via een ruime invulling van het begrip persoonsgegeven, dat behalve uit tekst, 
tevens uit beeld en geluid kan bestaan. 

Afgezien van de beperkingen op basis van het gemeenschapsrecht, kent de richtlijn evenmin de 
uitzonderingen op de algemene privacyregeling, zoals opgenomen in art. 2 WPR. Dit betekent dat 
de richtlijn tevens van toepassing is op bij wet ingestelde (semi-)openbare registers, zoals de 
burgerlijke stand, het kadaster en het handelsregister, alsmede op specifieke sectorregistraties 
zoals de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens en gecentraliseerde 
archiefregistraties. Als regeling van hogere rang ziet de richtlijn ook op de informatiebepalingen 
in de verschillende sectorwetten, bestaande uit specifieke informatie-, registratie- en 
verificatieverplichtingen/-bevoegdheden, terwijl de harmonisatieverplichting bovendien de 
incorporatie van de Wet openbaarheid van bestuur en andere openbaarheidsregelingen in 
richtlijnverband impliceert. Aan een doorwerking van deze ruime werkingssfeer in de 
regelingssystematiek van de uitvoeringsregeling is derhalve niet te ontkomen. 

Een reden om voor een verdergaande, (sub)sectorgebonden verbijzondering van normering te 
opteren is het wegvallen van de koppeling van de zelfreguleringsverplichting aan de 
aanmeldingsplicht. De richtlijn kent in de artt. 18 en 19 een algemene aanmeldingsplicht voor 
informatiesystemen, zij het met de mogelijkheid van – geclausuleerde – uitzonderingen. Hierna 
zal worden betoogd, dat de bestaande zelfreguleringsverplichting, resulterend in op 
uitvoeringsniveau geconcretiseerde normstelling, zich niet verdraagt met het systeem van de 
richtlijn. Bovendien is gebleken, dat een belangrijk deel van de geïnventariseerde knelpunten in de 
WPR betrekking heeft op een onvoldoende precisering van de normstelling en een daarmee 

                                                      
1291 Zie ook de opmerkingen van het kamerlid A.K. Koekkoek tijdens een overleg met de minister van 
Justitie op 20 oktober 1994 over de ontwerp-Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens: “De 
regering wil bij toekomstige wetgeving op dit punt af van het onderscheid tussen publieke en private sector. 
De CDA-fractie hechtte daar echter zeer aan. De samenleving in brede zin is immers meer dan de Staat als 
verband van overheid en burgers. Als een gelijk regime wordt aangehouden voor de verhouding overheid-
burgers en voor maatschappelijke organisaties-burgers, zal dat gelijke regime ongetwijfeld leiden tot een 
grote regeldruk” (TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 2). 
1292 Hierbij gaat het zowel om private netwerken als om publieke, zoals Internet en CompuServe. 
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corresponderend tekort aan rechtszekerheid en frictiepotentieel. Om die reden is er derhalve 
aanleiding om te pleiten voor regelingsverfijning op het niveau van de nationale regeling1293. 

Dan is er ook nog het psychologische argument. Uit een herhaald pleidooi voor een vorm van 
deregulering, waarbij de WPR als bijzondere wet wordt vervangen door enkele specifieke 
privacybepalingen in het Burgerlijk Wetboek, kan worden opgemaakt dat deze regeling in de 
particuliere sector wordt gezien als een “corpus alienum”. Een meer verbijzonderde deelregeling 
voor de particuliere sector zou hierin wellicht verbetering kunnen brengen. 

De Duitse privacy-wet, het Bundesdatenschutzgesetz van 1991, biedt een belangrijk voorbeeld 
van de mogelijkheid tot verdergaande verbijzondering van de normstelling naar sectoren. In deze 
regeling wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende typen registratiehouders, waaronder de 
categorie overheidsinstellingen van Bund en Länder. Het BDSG is de facto een combinatie van 
een tweetal min of meer zelfstandig toepasbare regelingen, één voor de overheidssector en één 
voor de particuliere sector, voorafgegaan door en afgesloten met een aantal gemeenschappelijke 
bepalingen. De werkingssfeer van deze deelregelingen wordt afgebakend via de 
definitiebepalingen van de begrippen “öffentliche und nicht-öffentliche Stellen” in par. 2 BDSG. 
Daarnaast is in afzonderlijke paragrafen nog verbijzonderd naar: (a) de doorwerking van een 
bijzonder beroepsmatige of ambtelijke geheimhoudingsplicht, (b) wetenschappelijk onderzoek en 
(c) de informatievoorziening van de media. Het is niet waarschijnlijk dat deze 
regelingssystematiek in de implementatiewetgeving zal worden losgelaten. 

Uit het voorgaande blijkt, dat hoewel de richtlijn op het eerste oog geen onderscheid lijkt te 
maken tussen de overheidssector en de particuliere sector, de verplichting tot differentiatie in de 
uitvoeringswetgeving niettemin is ingebed in een aantal hierin opgenomen voorzieningen. Een 
tweede drijfveer om verdergaande differentiatie te overwegen heeft te maken met de in de 
uitvoering van de WPR gebleken knelpunten. Deze zijn in belangrijke mate te herleiden op een 
tekort aan normprecisie in wet en toelichting, corresponderend met een gebrek aan 
rechtszekerheid en conflictgevoeligheid. In aansluiting hierop is nog de psychologische dimensie 
van een specifieke, op de particuliere sector toegesneden deelregeling genoemd. Dit 
geconstateerd zijnde, mag er derhalve van worden uitgegaan, dat de afbakeningsproblematiek ook 
in de implementatiewetgeving aan de orde zal komen1294. 

10.8 Bevindingen en conclusies 
Hiervoor is gebleken, dat de afbakeningsregeling in art. 17 WPR en het hierop gebaseerde 
Afbakeningsbesluit, getoetst aan eisen van kwaliteit, kenbaarheid, uitvoerbaarheid en effectiviteit, 
in hoge mate tekort schiet. 

Zo zijn bij de toepassing van art. 17 onder a WPR problemen gesignaleerd met betrekking tot de 
kwalificatie van een organisatie als openbaar lichaam, de positionering van zelfstandige 
bestuursorganen zonder eigen rechtspersoonlijkheid en de gelding van het overheidsregime voor 
overheidsstichtingen en zelfstandige bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid via het 
zeggenschapscriterium, verdisconteerd in het hierin opgenomen koppelingselement “ressorteren 

                                                      
1293 Zie ook de brief van de minister van Justitie aan de vaste Commissies voor Justitie en Europese Zaken 
van de Tweede Kamer van 27 juni 1994, inzake het Nederlandse standpunt betreffende de ontwerp-EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens, opgenomen als bijlage bij het verslag van een overleg van de 
minister met deze commissies op 20 oktober 1994, TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 11, p. 11 e.v.: “Terecht 
wordt de wetgever erop aangesproken dat hij zich zo duidelijk en helder mogelijk uitdrukt” (p. 22). 
1294 Zie het onderdeel Implementatiewetgeving in de hiervoor genoemde brief van de minister van Justitie, 
a.w. pp. 23 en 24. De in de richtlijn vervallen differentiatie naar sector is hierin aan de discussie over het 
aan te houden normniveau gekoppeld, met name het niveau van horizontale werking van art. 10 Grw. in de 
particuliere sector. De Europese wetgever zal de grondwettelijke regelingsbevoegdheid van de wetgever 
inderdaad beperken, door voor deze categorie informatiesystemen hetzelfde (hoge) beschermingsniveau 
aan te houden als voor de publieke sector is bepaald. De in deze paragraaf besproken differentiatie heeft 
daarentegen vooral betrekking op de integratie van het tweede niveau van regelgeving, de 
toepassingsgeoriënteerde concretisering van de (abstracte) normstelling. 
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onder”. Voorts is vastgesteld, dat de bestaande onduidelijkheid inzake de werking van de 
afbakeningsregeling is vergroot door externe verzelfstandiging van uitvoeringsdiensten en 
nutsbedrijven.  

Wat het Afbakeningsbesluit betreft is geconstateerd, dat de werking ervan verschilt met die van 
het wettelijk afbakeningscriterium. Dit wordt zowel veroorzaakt door het ontbreken van een 
koppelingsbepaling, zodat “afhankelijke” uitvoeringsorganisaties niet in de aanwijzing zijn 
inbegrepen, als door de complementaire opneming in het Afbakeningsbesluit van 
differentiatiecriteria op informatieniveau. Dit gebrek aan afstemming heeft vooral gevolgen, 
indien zowel het wettelijke criterium als de aanwijzing van toepassing zijn op vergelijkbare 
instellingen, zoals in het onderwijs. In zo’n geval kan sprake zijn van een – niet motiveerbaar – 
verschil in toepasselijk regime op overigens volstrekt identieke activiteiten. Bovendien is 
vastgesteld, dat bij een soms voorkomende overlap tussen kwalificatie via de wet en door 
aanwijzing op grond van het Besluit, de prevalerende toepassing van het wettelijk 
afbakeningscriterium niet steeds is verzekerd. 

Voorts is geconstateerd, dat het Afbakeningsbesluit in enkele jaren tijd sterk gedateerd is geraakt 
doordat actualisering, noodzakelijk in verband met een aantal ingrijpende wijzigingen in 
sectorwetgeving, vrijwel achterwege bleef. Bovendien is de selectie van in het Besluit aangewezen 
instellingen en voorzieningen niet steeds overtuigend. Het aanhaken bij functionele 
beschrijvingen van werksoorten in sectorwetten, vooral in de sectoren gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening, is voorts een bron van specifieke problemen gebleken, 
waaronder de mogelijkheid van een (abrupte) wijziging in WPR-regime als gevolg van wijziging 
van de aangewezen sectorwet. Andere kwesties betreffen de relatieve onbepaaldheid van een 
dergelijke aanwijzing en het aldus in de uitvoering van de WPR geïncorporeerde systeem van 
doorverwijzingen naar – niet steeds (gemakkelijk) vindbare – (ministeriële) uitvoeringsregelingen. 

Door middel van een kwantitatieve analyse van het aanmeldingspatroon van in het 
Afbakeningsbesluit aangewezen instellingen en sectoren op basis van het aanmeldingenbestand 
van de Registratiekamer, kon worden vastgesteld, dat de differentiatieverplichting op 
informatieniveau in het Afbakeningsbesluit nauwelijks wordt nageleefd door volledig uit de 
publieke middelen bekostigde instellingen. Voorts kon hieruit worden opgemaakt, dat 
aangewezen houders in de particuliere sector met een beperkte publieke taak, moeite hebben zich 
te voegen naar het voorgeschreven overheidsregime voor de daarop toegesneden 
informatievoorziening. Een derde constatering betreft de gebrekkige werking van de 
afbakeningsregeling bij samenwerkingsverbanden. 

Een belangrijk bezwaar van het afbakeningsregime in wet en besluit is het gebrek aan 
voorzienbaarheid en kenbaarheid. De vraag welke rechtmatigheidsnormen gelden en aan welke 
formaliteiten moet worden voldaan hangt immers samen met de uitkomst van de reikwijdte-
regeling. Door het systeem van aan- en doorverwijzingen in combinatie met het moeilijk 
toepasbare zeggenschapscriterium is in een reeks situaties nader (juridisch) onderzoek nodig naar 
het organisatiestatuut van de betreffende organisatie/instelling en/of geldende sectorwetgeving, 
voordat het antwoord met enige zekerheid is te geven. Inherent aan deze methodiek is de nodige 
interpretatieruis. Is de toepassing van art. 17 WPR al een probleem voor de betreffende 
registratiehouders, voor de geregistreerde is het systeem een nog grotere doolhof, nog eens 
verergerd door een tekortschieten in actualisering van het Afbakeningsbesluit. Het kenbaarheids-
vereiste is een elementair beginsel van behoorlijke wetgeving1295. Wet en Afbakeningsbesluit 
schieten op dit punt uitdrukkelijk tekort.  

Het Afbakeningsbesluit moet derhalve dringend worden herzien. Allereerst vanwege de noodzaak 
tot actualisering in verband met inmiddels gewijzigde sectorwetgeving. Bovendien kan deze 
herziening worden benut om, in het licht van de hiervoor gesignaleerde knelpunten, het besluit 
tevens inhoudelijk aan te passen, terwijl de opneming van een heldere toelichting op de werking 
                                                      
1295 Zie ook de jurisprudentie van het Hof voor de Rechten van de mens in Straatsburg met betrekking tot 
art. 8, tweede lid, EVRM. Het probleem wordt nog verergerd doordat niet steeds alle, door de betreffende 
sectorwetgeving vereiste uitvoeringsbesluiten worden gepubliceerd. 
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van het afbakeningsregime in wet en Besluit eveneens kan bijdragen tot een verbeterde naleving. 
Het verdient aanbeveling om hierbij te streven naar een verdergaande concretisering van de 
aanwijzingen. De Aanwijzingsregeling bestuursorganen Wob en WNo kan hierbij als richtsnoer 
dienen. 

Gezien de in het ontwerp voor de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens opgenomen 
implementatie- en overgangstermijn zal het Afbakeningsbesluit nog tenminste tot 1 januari 1999, 
maar wellicht zelfs (partieel) nog tot 1 januari 2002 van kracht blijven. 

Gezien de essentiële functie van dit Besluit in de privacynormering op basis van de WPR, loont 
een (ingrijpende) aanpassing van dit Besluit zeker nog de moeite. 

Met het oog op de toekomstige inrichting van de privacywetgeving is de systematiek van het 
ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens nader onderzocht. Hoewel hierin een 
direct onderscheid op normatief niveau tussen de particuliere en de overheidssector ontbreekt, is 
niettemin geconstateerd, dat de (zeer) ruime werkingssfeer, de aanzetten tot (sub)sectorale 
verbijzondering van normstelling en de (inherente) regelingsverplichtingen in deze 
communautaire regeling er toe leiden, dat de afbakeningsproblematiek bij de implementatie ervan 
in de nationale wetgeving een belangrijk onderwerp blijft. 
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11 Houderschap en zelfregulering 

11.1 Inleiding 
De vraag bij wie de verplichting tot zelfregulering op uitvoeringsniveau via reglement of 
aanmeldingsformulier berust, is min of meer opengelaten in de wet. Zie de artikelen 19, eerste en 
tweede lid, en 24 WPR. Bewust, naar blijkt uit de memorie van antwoord. Met de koppeling van 
deze verplichtingen aan de afzonderlijke persoonsregistratie, is de mogelijkheid gecreëerd, dat de 
vaststelling van het reglement of de invulling van het formulier geschiedt op een hoger 
bevoegdheidsniveau dan dat van de houder (MvA p. 56). In contrast hiermee bevat de memorie 
van antwoord echter ook een passage, waarin in de overheidssector de opstelling van het 
reglement door de houder het uitgangspunt is (MvA p. 29). Zie in dit verband ook de verwijzing 
naar de bestaande bevoegdheidsverdeling bij de overheid (MvT p 43). De vraag is dan echter wie 
als houder in de zin van de WPR is aan te merken. De wet hanteert immers een uniforme 
terminologie die per sector nader moet worden verbijzonderd. 

Uitgaande van de uit de wetsgeschiedenis blijkende opvatting, dat zowel de houder als een hoger 
gezag zich van deze verplichting kan kwijten, valt de vraag wie zelfreguleringsplichtig in de zin 
van de WPR is, in twee, onderling verweven rechtsvragen uiteen. De eerste betreft de 
concretisering van het houderschap, zowel in de overheidssector als in de particuliere sector. De 
tweede, hiermee ten nauwste verbonden kwestie betreft de vraag wat de positie van het in de 
parlementaire stukken aangeduide hoger gezag is. Welke persoon of orgaan is naast of voor de 
houder bevoegd tot zelfregulering? Naar hierna zal blijken is deze kwestie, hoewel van 
zelfstandige betekenis, primair een onderdeel van de vraagstelling inzake de beginselen die aan de 
verbijzondering van het houderschap ten grondslag liggen. De betekenis van het element 
zeggenschap in de definitie van het begrip houder in art. 1 WPR staat hierin centraal. Wordt 
hiermee gedoeld op een zeggenschap op uitvoeringsniveau van ondergeschikten, hiërarchisch 
ingebed via een uitdrukkelijke toekenning van taken en bevoegdheden, of gaat het in deze 
definitie wat de overheidssector betreft om de bestuurlijke zeggenschap, derhalve om de 
uiteindelijke inrichtings- en aanwijzingsbevoegdheid betreffende de gegevensverwerking? Het 
spreekt voor zich, dat beide verschijningsvormen van zeggenschap corresponderen met 
uiteenlopende verantwoordelijkheden. Wordt voor het eerste model geopteerd, dan is de 
zeggenschap van een “bevoegd gezag” met aanwijzingsbevoegdheid een complementaire factor, 
vloeit immers voort uit de bevoegdheidsstructuur. Is het houderschap daarentegen op bestuurlijk 
niveau gesitueerd, dan vallen houderschap en “bevoegd gezag” samen en is derhalve geen sprake 
van differentiatie in zeggenschap. 

In de kern gaat het derhalve om de vraag of de concretisering van het houderschap ex art. 1 WPR 
een constitutieve (zelfregulerings)bevoegdheid is, dan wel dat het houderschap een afgeleide is 
van/accessoir is aan reeds bestaande sturingscompetenties. In het laatste geval is de bestaande 
zeggenschap derhalve indicatief voor het houderschap. Deze kwestie is tevens van principieel 
belang, want ze is rechtstreeks bepalend voor het karakter van de WPR. Vestigt deze wet een 
zelfstandige informatie-ordening met nieuwe competenties, onafhankelijk derhalve van de 
overigenss bestaande bevoegdhedenstructuur op grond van het vigerende personen- en 
organisatierecht, deze onder omstandigheden zelfs doorkruisend, of sluit deze privacy regeling als 
facet-/aspectvoorziening hierop aan. De parlementaire stukken lijken beide opvattingen in te 
sluiten. 

In de uitvoeringspraktijk heeft de hiervoor onderscheiden constitutieve opvatting, naast de 
indicatieve, zowel in de overheidssector als in de particuliere sector aanhang gevonden, zij het 
toegespitst op uitersten. In het bedrijfsleven is via zelfregulering, houderschap op concernniveau 
gedefinieerd, uitgaande van de zeggenschap van de holding over de informatievoorziening van de 
groep, met inbegrip van de operationele gegevensverwerking door dochtermaatschappijen. In 
hoofdstuk 6 is beschreven, dat vooral banken en verzekeraars voor deze strategie hebben 
gekozen en aldus, in combinatie met een extensief geïnterpreteerd begrip persoonsregistratie 
(clusters van gegevensbestanden), de aan hun zelfregulerings-/aanmeldingsverplichting 
verbonden uitvoeringslasten sterk hebben gereduceerd, want teruggebracht tot enkele 
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aanmeldingen. In de overheidssector spitst de problematiek zich daarentegen toe op een 
gereglementeerd houderschap van individuele personen/ambtelijke functionarissen, in 
combinatie met (aanvullende) zeggenschapsrechten van het bevoegde bestuursorgaan. 

Gezien de hiervoor aangeduide verwevenheid in vraagstelling, zal in dit hoofdstuk de 
concretisering van het houderschap in de zin van art. 1 WPR worden onderzocht, met in het 
verlengde hiervan de vraag wie als normadressaat van de zelfreguleringsverplichting is aan te 
merken. Het plan van behandeling in als volgt. In paragraaf 11.2 zal de betekenis van het begrip 
houder in wet en wetsgeschiedenis worden geanalyseerd, mede in het ontwikkelingsperspectief 
van aan de WPR voorafgaande (ontwerp-)regelingen. Tevens is te bezien op wie/welk orgaan de 
reglements-/formulier- en/of aanmeldingsplicht rust. In aansluiting hierop wordt in paragraaf 
11.3 het karakter van de WPR in relatie tot de hoofdgebieden van het positieve recht onderzocht 
en de doorwerking daarvan in het houderschap van persoonsregistraties binnen de overheid en 
de private sector. Het onderwerp van paragraaf 11.4 is de functie en betekenis van het 
houderschap in het systeem van de WPR. De verdragsrechtelijke component ervan komt in 
paragraaf 11.5 aan de orde, evenals de regeling van houderschap en meldingsplicht in de 
ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Paragraaf 11.6 is bestemd voor een op 
deze verkenningen gebaseerde, toepassingsgeoriënteerde beschrijving van het houderschap in de 
verschillende sectoren, met inbegrip van de daaraan ten grondslag liggende structuurprincipes. 

In literatuur en uitvoeringspraktijk is de concretisering van het houderschap in de particuliere 
sector, met name dat van de holding in concernverband, in verband gebracht met de invulling 
van het begrip “organisatie van de houder” in de artt. 1 en 6 WPR. In paragraaf 11.7 wordt de 
herkomst van dit begrip nagegaan, evenals de betekenis ervan als afbakeningscriterium met 
betrekking tot het interne of externe informatieregime. Het beleid van de Registratiekamer inzake 
het WPR-houderschap, met name de compenserende/rechtsvormende component daarin, is het 
onderwerp van paragraaf 11.8. Rechtsopvattingen en toepassingsbeslissingen van de Kamer 
zullen hierin worden onderzocht en beschreven. In vergelijking met het voorafgaande wordt 
vervolgens in paragraaf 11.9 de behandeling van het houderschap in de rechtsliteratuur verkend. 
Deze vervult immers, naast de activiteiten van de Registratiekamer, een brugfunctie tussen het 
wetgevingsproces en de toepassingspraktijk. 

Van de invulling van het houderschap verschuift het perspectief vervolgens naar de wijze van 
zelfregulering. In paragraaf 11.10 komt de structuur van reglementering van persoonsregistraties 
in de overheidssector aan de orde en de doorwerking daarin van de Aanwijzingen van 1975. De 
vraag wie/welk orgaan hiertoe is gehouden is hierbij het uitgangspunt. Tegen deze achtergrond 
worden de verschillende uitvoeringsmodaliteiten beschreven, met name de vaststelling van een 
reglement door een ander orgaan dan de houder. De met de bepaling van houderschap 
samenhangende risico’s voor de geregistreerde, in het bijzonder het gebleken procesrisico en 
(potentiële) fricties bij de effectuering van het inzagerecht, komen in paragraaf 11.11 aan bod. 

In paragraaf 11.12 overweegt de kwantitatieve benadering. Op basis van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer per 1 januari 1994 zal worden geanalyseerd op 
welke wijze het houderschap in de verschillende sectoren en onderdelen daarvan is 
geconcretiseerd. Op basis van het aldus verkregen inzicht in varianten en kwantiteiten kan de 
werking van de WPR op effectiviteit worden getoetst aan de eerder ontwikkelde uitgangspunten. 
In de afrondende paragraaf 11.13 worden de bevindingen in de voorafgaande onderdelen op 
hoofdlijnen samengevat. Op basis hiervan zullen conclusies worden geformuleerd, uitmondend 
in aanbevelingen met betrekking tot het begrippenapparaat in de nieuwe, op de EG-Richtlijn te 
baseren, privacywet. 

11.2 Houderschap in ontwikkelingsperspectief 
Art. 1 WPR definieert de houder als degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie. 
Wat de aard van de hier bedoelde zeggenschap is, is niet nader in de wet bepaald. Of het hier gaat 
om zeggenschap op bestuurlijk of op uitvoeringsniveau is derhalve een vraag van uitleg. Anders 
dan met betrekking tot het materiële regime en de connexe formaliteiten geldt, is het 
houderschap door het gebruik van een uniforme terminologie in de wet niet gedifferentieerd naar 
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sector. Ook dit element zal derhalve via interpretatie moeten worden verdisconteerd. Door het 
ontbreken van een nadere concretisering op wetsniveau zal de vraag wie als houder en dus als 
centrale normadressaat in de WPR heeft te gelden, derhalve primair moeten worden beantwoord 
aan de hand van een wetssystematische interpretatie en een analyse van de wetsgeschiedenis, met 
inbegrip van het voorbereidingstraject. Deze paragraaf handelt over de ontwikkeling van het 
houderschap in de wetsgeschiedenis1296, te beginnen met de hieraan gegeven betekenis in het 
wetsconcept van de Staatscommissie van 1976. Hieruit zal blijken, dat het begrip houder in de 
loop der jaren deels een betekenisverandering heeft ondergaan1297. Tevens is aangegeven wie in 
de verschillende fasen van de wetsontwikkeling als verantwoordelijk voor de zelfregulering is 
aangemerkt. 

11.2.1 Het houderschap in de visie van de Staatscommissie 
In het wetsconcept van de Staatscommissie-Koopmans is een centrale rol voor de houder 
weggelegd. Als zodanig is gedefinieerd: “degene die zeggenschap heeft over de geregistreerde 
persoonsgegevens en verantwoordelijk is voor de werking van het systeem” (art. 1). De opstellers 
zijn ervan uitgegaan, dat in de private sector als regel een rechtspersoon1298 houder is, terwijl dit 
begrip in de overheidssector publiekrechtelijk is ingevuld in de vorm van het bevoegde 
orgaan1299. Deze opvatting heeft noodzakelijkerwijs tot gevolg, dat het begrip houder in de 
overheidssector een tweeledige betekenis krijgt. De civielrechtelijke aansprakelijkheid rust immers 
op de houder als openbaar lichaam/publiekrechtelijke rechtspersoon (art. 90)1300. Uit 
verschillende passages in het rapport blijkt, dat hoewel het voorgestelde art. 37 de verplichting tot 
het vaststellen van een reglement niet met zoveel woorden aan de houder oplegt, deze niettemin 
hiertoe gehouden is. De toelichting op deze bepaling verwoordt deze opvatting het meest direct: 
“Het kernpunt van deze voorschriften is dat de houder van een registratiesysteem duidelijk in een 
reglement moet vastleggen hoe zijn systeem werkt, dit openbaar moet maken, en er zich aan 
moet houden”1301. Wel is in de inleiding, in een passage over de rol van vertegenwoordigende 
lichamen in de overheidssector, in algemene zin de mogelijke inbreng van deze organen bij het 
bepalen van de inhoud van de reglementen aangestipt1302. Op basis van het voorgaande kan 
worden geconcludeerd, dat de Staatscommissie de zeggenschap als bestuurlijke zeggenschap 
invulde, dat het houderschap sectoraal werd gedifferentieerd, terwijl de houder voorts werd 
aangemerkt als verplicht tot zelfregulering. 

                                                      
1296 Zie over het belang van begripsanalyse, mede op basis van de voorgeschiedenis: T. Koopmans, Denken 
en doen in het recht (Afscheidscollege Leiden, 13 oktober 1978), opgenomen in de bundel Juridisch 
stippelwerk, Deventer 1991, p. 67 e.v. 
1297 Zie ook G. Overkleeft-Verburg, Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de 
overheid, Tilburg 1988, p. 16 e.v. 
1298 Gezien de stand van de techniek was in die periode een houderschap van natuurlijke personen 
nauwelijks denkbaar. 
1299 Eindrapport Privacy en persoonsregistratie, ‘s-Gravenhage 1976, pp. 37, 38, 59 en 60. 
1300 In dit onderdeel wordt het begrip overheid in een specifieke betekenis gebruikt, immers beperkt tot het 
rijk, de provincies, de gemeenten, de waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie en andere 
openbare lichamen, overeenkomstig de in de grondwet vastgelegde hoofdstructuur. Vgl. het andersoortige, 
WPR-gebonden onderscheid tussen de overheidssector en de private sector in art. 17 WPR. 
1301 Eindrapport a.w. p. 134. Deze passage is woordelijk overgenomen in de MvT bij het Wetsontwerp van 
1981, kamerstuk 17207, nr. 3, p. 55 en geparafraseerd teruggekeerd in de MvA bij het Wetsontwerp van 
1985, kamerstuk 19095, nr. 6, p. 29. 
1302 Eindrapport a.w. p. 57. Hierbij wordt onderscheiden tussen de aanvullende verordenende bevoegdheid 
van bijvoorbeeld de gemeenteraad en de bevoegdheid van dit orgaan om door middel van regulering of 
anderszins (verantwoordingsplicht) invloed uit te oefenen op de inhoud van het door het bestuursorgaan 
vast te stellen reglement. 
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11.2.2 Het houderschap in het Wetsontwerp van 1981 
In het Wetsontwerp op de persoonsregistraties van 19811303 is de definitie van het begrip houder 
in art. 1 beperkt aangepast, zonder dat echter de materiële betekenis ervan is gewijzigd. Deze 
definitie is in de WPR gehandhaafd. De houder is hierin omschreven als degene die de 
zeggenschap heeft over de persoonsregistratie. De toelichting gaat uit van een functionele 
invulling van het houderschap. In de regel zal de houder degene zijn die de activiteiten verricht 
ten dienste waarvan de registratie is aangelegd (MvT p. 55). 

De in het Eindrapport-Koopmans uitgezette lijn wordt in dit wetsontwerp doorgetrokken voor 
de private sector. De houder kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. Deze stelt ook het 
reglement vast en is zo nodig, tevens vergunninghouder1304. In vergelijking met de opvattingen 
van de Staatscommissie is het houderschap in de publieke sector daarentegen een verzamelbegrip 
geworden met ongelijksoortige inhoud. Volgens de memorie van toelichting kunnen dat binnen 
de overheid organen, diensten en instellingen zijn (MvT p. 55)1305. Hoewel uit de bepalingen in 
onderling verband volgt, dat het vaststellen van een reglement een verplichting van de houder is, 
suggereert de toelichting dat dit in de overheidssector mogelijkerwijs door een ander dan de 
houder, zoals het verantwoordelijke bestuursorgaan of eventueel het vertegenwoordigend orgaan, 
wordt gedaan (MvT p. 74). 

In art. 4, eerste lid, van het wetsontwerp Tijdelijke wet aanmelding geautomatiseerde 
persoonsregistraties1306 is het echter de houder van een geautomatiseerde persoonsregistratie, die 
verplicht is deze aan te melden bij het Ministerie van Justitie. Zie in dit verband ook de regeling 
van de formulierplicht in art. 6 en de mutatieplicht van de houder in art. 7. Voorts voorzag de 
beoogde regeling in de opneming hiervan in een openbaar register. De beoogde regelgeving was 
bedoeld als startvoorziening voor de eigenlijke privacywet. In het bijzonder ging het hierbij om 
een inventarisatie van de geautomatiseerde gegevensverwerking, de ondersteuning van de 
parlementaire behandeling, het bevorderen van een vlotte start van de Registratiekamer en de 
ontwikkeling van het kader voor zelfregulering. Onder invloed van de kritiek op het wetsontwerp 
van 1981, is ook dit voorstel ingetrokken. 

11.2.3 Het houderschap in de WPR 
In de toelichtende stukken op de uiteindelijke WPR van 1989 is de betekenis van het 
houderschap, met name door een verdergaande differentiatie van het zeggenschapscriterium, 
opnieuw verbreed. “Uit de omschrijving volgt dat ook een rechtspersoon als houder kan 
                                                      
1303 Ontwerp van Wet op de persoonsregistraties, Tweede Kamer 1981-1982, 17207, nrs. 1-3. 
1304 Dat de houder degene is die het reglement opstelt blijkt uit de volgende passages in de MvT: pp. 12, 13, 
28, 65, 74 en 80. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de private en de publieke sector. Zie voor 
de private sector voorts de artt. 31, betreffende de overgang onder algemene titel van een ingeschreven 
persoonsregistratie van een houder-natuurlijke persoon, en art. 39, betreffende de doorhaling in het 
openbaar register in geval van het ophouden te bestaan van een houder-rechtspersoon. 
1305 Vgl. de definitie van het begrip “controller of the file” in art. 2, sub d, van het Europees Dataverdrag 
1981: “controller of the file” means the natural or legal person, public authority, agency or any other body 
who is competent according to the national law to decide what should be the purpose of the automated 
data file, which categories of personal data should be stored and which operations should be applied to 
them.” In de toelichting op het verdrag (Explanatory report on the Convention for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data) is hieromtrent opgemerkt: “By 
“controller of the file” the convention means only the person or body ultimately responsible for the file, 
not persons who carry out the operations according to the instructions given by the controller of the file. 
The reference to the “national law” takes into account the fact that the various national data protection 
laws contain precise criteria for determining who is the competent person.” Zowel uit de tekst van het 
verdrag als uit de toelichting blijkt, dat het houderschap overeenkomstig de bestaande 
bevoegdhedenstructuur in het nationale recht moet worden geïmplementeerd/getransformeerd. Anders 
dan beoogd, is de definitie in het Verdrag min of meer overgenomen (organen, diensten en instellingen), 
zonder dat transformatie op basis van uiteindelijke zeggenschap heeft plaatsgevonden. 
1306 TK 1981-1982, 17498, nrs. 1-3. 
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optreden, evenals organen, hoofden van diensten of het bestuur van instellingen van de 
overheid”, aldus de toelichting op het zeggenschapsvereiste in art. 1 WPR (MvT p. 35). In relatie 
tot de reglementsplicht wordt opgemerkt: “Zo is denkbaar dat een reglement wordt vastgesteld 
door een minister of staatssecretaris, terwijl het hoofd van een bepaalde dienst optreedt als 
houder en daarvan mededeling doet aan de Registratiekamer. Analoog daaraan is denkbaar dat 
het bestuur van de onderneming de aanmelding verzorgt, terwijl daarbij een filiaaldirecteur wordt 
aangewezen als houder”1307 (MvA p. 56)1308. 

In de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer is getracht de verschillende typen van 
zeggenschap en het daarmede corresponderende houderschap, nader te systematiseren. Binnen 
het raam van de WPR zou in de publieke sector het houderschap zowel kunnen berusten bij een 
bestuursorgaan dat op het betrokken terrein tot optreden bevoegd is als bij, wat wordt genoemd, 
een lagere instantie: “hetzij omdat deze (zeggenschap, schr.) door het bevoegde orgaan 
uitdrukkelijk aan die instantie is toevertrouwd, hetzij omdat die zeggenschap in het 
maatschappelijk verkeer aan de taak en de werkzaamheid van die instantie verbonden worden 
geacht” (MvA EK p. 8)1309. De aanwijzing van een ambtelijk diensthoofd als houder in vigerende 
privacyreglementen wordt in deze zin als vorm van uitdrukkelijk toevertrouwde zeggenschap 
gekwalificeerd1310. Bij toekenning van houderschap op grond van maatschappelijke opvattingen 
wordt vooral gedacht aan onder een bestuursorgaan ressorterende instellingen zoals: 
ziekenhuizen, bibliotheken, onderwijsinstellingen alsmede waterleiding- en energiebedrijven. Een 
dergelijk aangewezen houderschap op “ondergeschikt niveau”, als resultaat van een splitsing 

                                                      
1307 De toelichting is op dit punt ambivalent. In meerdere passages wordt uitdrukkelijk uitgegaan van de 
vaststelling van het reglement door de houder. Zo bevat de memorie van antwoord de volgende passage: 
“In een reglement zal de houder zelf de werking uitputtend dienen te beschrijven (...). Bovendien biedt zo 
een omschrijving de mogelijkheid aan de houder om zelf nuances aan te brengen” (p. 29). Vgl. voorts het 
gesuggereerde overleg van de houder met de Registratiekamer over de mate van gedetailleerdheid van het 
reglement (MvA p. 55). 
1308 Dat bij de invulling van het houderschap in de publieke sector de opstellers veelvuldig de persoon van 
het ambtelijk hoofd van een dienstonderdeel voor ogen heeft gestaan, blijkt onder meer uit de toelichting 
van de minister in de Tweede Kamer op de ratio van art. 18, derde lid. Na geconstateerd te hebben dat 
taken en bevoegdheden van organen feitelijk worden uitgevoerd door verschillende dienstonderdelen 
vervolgt hij met: “Uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer dienen die onderdelen 
ten opzichte van elkaar dan als derde te worden beschouwd. Deze laatste consequentie wordt in het 
wetsvoorstel inderdaad getrokken, maar ter compensatie is ook de mogelijkheid geopend voor een 
verruimde verstrekking van gegevens onderling” (Handelingen TK 1987, p. 5011). Deze dienstonderdelen 
kunnen echter slechts als elkaars derden worden beschouwd voor zover het houderschap uiteenloopt. 
Binnen de ministeries kan dat resultaat slechts worden bereikt door ambtelijke diensthoofden als houder 
aan te wijzen. Vgl. ook de opmerking van de minister betreffende de mogelijke continuering van bestaande 
privacyreglementen op basis van de Aanwijzingen van de Minister-President van 1975. Als houder wordt 
hierin steeds een ambtelijk diensthoofd aangewezen (Hand. TK 1987 (97), p. 5014). Zie voorts: MvA p. 42, 
44 en 45 en Hand. TK 1987 (97), p. 5011. 
1309 In de parlementaire stukken, dus niet in de wet zelf, is tevens de funktie van feitelijk beheerder 
gedefinieerd. Dit is de funktionaris die in ondergeschiktheid aan de houder en binnen diens organisatie 
verantwoordelijk is voor het voeren van een persoonsregistratie (MvT p. 35 en MvA p. 43). Voorts wordt 
in de stukken nog gedifferentieerd in zeggenschap over de persoonsregistratie als systeem en die over de 
gegevens. Vgl. organisaties met een min of meer gecompliceerde bevoegdhedenstruktuur, bijvoorbeeld 
ziekenhuizen, in samenwerkingsprojekten van meerdere zelfstandige organisaties (MvA p. 43). Vgl. art. 20, 
tweede lid, sub k, de verplichting om de hoofdlijnen van het beheer van de registratie in het reglement vast 
te leggen. Het houderschap zelf kent ook nog enige variaties. Zo is een gezamenlijk houderschap mogelijk, 
terwijl het BGV in art. 14 de figuur van “persoonsregistraties gehouden door een ander” kent. 
1310 Zie de volgende motivering, toegesneden op de interne organisatie: “Ten slotte hebben wij het 
denkbaar geacht, dat het houderschap over een registratie wordt toevertrouwd aan het hoofd van een 
departementale dienst of afdeling. Het gaat daarbij dan echter om registraties die naar hun aard een 
zelfstandig karakter hebben en zich veelal bevinden in de sfeer van de feitelijke uitvoering of 
ondersteunende dienstverlening. (...) Het lijkt ons overtrokken om ook in dergelijke gevallen steeds een 
minister als houder aan te wijzen” (NMvA EK p. 12). 



 

G.Overkleeft-Verburg 374 www.overkleeft-verburg.nl 

tussen de functionele verantwoordelijkheid op uitvoeringsniveau en de sturingsdimensie van de 
zeggenschap van het bevoegd orgaan, doet evenwel geen afbreuk aan de politieke 
verantwoordingsplicht van de laatste. Deze blijft volledig in stand. Naast de hier onderscheiden 
vormen van “gelede zeggenschap”, blijkend uit het privacyreglement, is met het begrip houder in 
de artt. 9, 10 en 34 WPR de (achterliggende) rechtspersoon bedoeld.> 

De opvatting dat het wetvoorstel geen nadere eisen aan de voor het houderschap kenmerkende 
zeggenschap over een persoonsregistratie stelt en daarentegen uitgaat van de zeggenschap zoals 
deze in feite, ook naar buiten toe, blijkt te zijn geregeld, wordt vervolgens tevens toegepast op de 
private sector. In geval van WPR-bepalingen met civielrechtelijke consequenties, zoals de artt. 9, 
10 en 34, is de rechtspersoon als houder aan te merken. Daarbuiten is het een kwestie van 
aanwijzing, bijvoorbeeld van de directie of een funktionaris in kwaliteit (MvA EK p. 9)1311. 

De verschijningsvorm van de uitdrukkelijk toevertrouwde zeggenschap als grondslag van 
houderschap, is daarentegen beperkt tot hiërarchisch ondergeschikten. Dit blijkt uit de 
beantwoording van vragen over het houderschap in concerns en andere 
samenwerkingsverbanden. De vraag wie als houder is aan te merken is dan verweven met de 
vraag, wie in geval van gegevensverstrekking als derde in de zin van de wet heeft te gelden. De 
rechtspersoonlijkheid blijkt dan een bepalend element, stelt immers (impliciet) grenzen aan de 
beschikkingsmacht met betrekking tot de toewijzing van de zeggenschap en het daarmee 
corresponderende materiële WPR-regime. 

Wel krijgt het zeggenschapsvereiste in relatie tot informationele samenwerkingsverbanden nog 
een specifieke inkleuring. Is eerder in de parlementaire stukken onderscheiden tussen (bestaande) 
zeggenschap en uitdrukkelijk toevertrouwde zeggenschap, bij samenwerkingsconstructies van 
zelfstandige (rechts)personen wordt de zeggenschap daarentegen functioneel gesplitst in een 
zeggenschap over de registratie als zodanig en zeggenschap over de daarin opgenomen 
gegevens1312. Het vereiste van zeggenschap wordt in deze context feitelijk teruggebracht tot 
zeggenschap over het functioneren van het informatiesysteem (MvA p. 43). 

Wat geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden betreft worden twee varianten 
onderscheiden. De eerste betreft de reeds genoemde, op de feitelijke situatie gebaseerde 
aanwijzing van één houder voor een gezamenlijke gegevensverzameling. Deze zou dan 
zeggenschap over het informatiesysteem hebben, echter voor de juistheid e.d. van de opgenomen 
gegevens moeten terugvallen op de deelnemers (MvA p. 43). Dit is de zogenaamde 
ziekenhuisconstructie, met een gelede zeggenschap inzake de juistheid en volledigheid van de 
data, want aanhakend bij de zelfstandige, niet overdraagbare verantwoordelijkheid van de 
afzonderlijke deelnemers. Een tweede variant ziet op de situatie waarin verschillende registraties 
geheel of ten dele zijn geïntegreerd, zonder dat daarbij één gemeenschappelijke houder valt aan te 
wijzen. In dat geval staat de keuze open tussen een afzonderlijk houderschap per (deel)registratie 
of een gezamenlijk houderschap voor de gehele persoonsregistratie (MvA p. 43). De uiteindelijke 
kwalificatie van het houderschap in dit verband is niet constitutief van aard, maar is primair een 
                                                      
1311 Zie eveneens de nadere memorie van antwoord EK, pp. 11 en 12 alsmede de toelichting van de 
minister van justitie tijdens de mondelinge behandeling, Handelingen EK, p. 591. Illustratief is hierin de 
volgende passage betreffende de aanwijzing als houder van een instelling of dienst, die deel uitmaakt van de 
gemeentelijke organisatie: “Deze aanwijzing geschiedt dan echter onder de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van het bevoegde bestuursorgaan. Deze zal daarmee dus hebben ingestemd. Gelet 
daarop lijkt er in deze gevallen geen reden aanwezig te zijn voor rechtsonzekerheid.” 
1312 De betreffende passage luidt als volgt: “Zeggenschap over de registratie mag niet worden verward met 
zeggenschap over de daarin opgenomen gegevens. In de meeste gevallen zullen beide in functioneel 
opzicht samenvallen. Bij ingewikkelde organisaties en bij samenwerkingsprojecten kan dit echter anders 
zijn. Zo kan een ziekenhuis houder zijn van een patiëntenadministratie, terwijl de zeggenschap over 
bepaalde daarin opgenomen gegevens berust bij de behandelende specialisten. ook bij registraties waaraan 
verschillende organisaties deelnemen, kan het voorkomen dat er één gemeenschappelijke houder is, terwijl 
de deelnemende organisaties toch elk voor een deel verantwoordelijk blijven voor de in die registratie op te 
nemen gegevens. In dergelijke gevallen ligt het voor de hand, dat deze interne bevoegdheidsverdeling tot 
uitdrukking komt in het reglement of meldingsformulier” (MvA p. 43). 
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afgeleide van het samenstel van de feitelijke inrichting van de informatievoorziening en de 
bestaande bevoegdheids-en verantwoordelijkheidsstructuur. 

In de memorie van antwoord worden deze uitgangspunten tevens toegepast op de 
informatievoorziening in concernverband, terwijl ook hier geldt dat de feitelijke organisatie 
hiervan tezamen met de formeel-juridische zeggenschapsstructuur bepalend zijn voor het 
houderschap. De zelfstandige rechtspersoonlijkheid van moeder- en dochtermaatschappijen is 
hierin een essentieel element, corresponderend met de uitleg van het begrip derde: “Binnen een 
concern betekent dit, dat de concernmaatschappijen ten opzichte van elkaar derden zijn” (MvA 
p. 44). Wel zal het bestaan van concernverhoudingen de wettelijke verstrekkingsbepalingen 
kunnen kleuren. Dit geldt in het bijzonder voor de doelverstrekking in art. 11, eerste lid, WPR: 
“In bepaalde gevallen kan uit het doel van een registratie voortvloeien, dat gegevens binnen een 
concern vrijer mogen circuleren dan daarbuiten. In andere gevallen zal het concernverband 
wellicht weinig ter zake doen “ (MvA p. 44). Uit deze toelichting is af te leiden, dat het concern 
als economisch samenwerkingsverband als zodanig geen houder kan zijn. Wel is onder 
omstandigheden een holding als houder aan te merken, echter alleen in die gevallen dat feitelijk 
sprake is van gegevensverwerking in holding-verband, ten dienste van de holding of voor 
gemeenschappelijk (concern)gebruik. Voor een constitutieve variant, een kwalificatie van de 
moedermaatschappij als houder in convernverband van onder de afzonderlijke dochters 
ressorterende gegevensverwerking, laat de toelichting daarentegen geen ruimte. 

11.2.4 De Privacy-Aanwijzingen van 1975 
De sleutel tot het incorporeren van de mogelijkheid van een ambtelijk houderschap is te vinden 
in de in 1975 vastgestelde Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer1313. Deze regeling verplicht het bevoegd gezag tot het vaststellen van een op een 
specifieke geautomatiseerde registratie toegesneden privacy-reglement (aanwijzing 1). Met het 
bevoegd gezag is volgens de toelichting bedoeld, degene die de uiteindelijke zeggenschap heeft 
over de organisatie waaronder de registratie ressorteert, in de regel de verantwoordelijke 
bewindsman. In het reglement wordt de houder van de registratie aangewezen als: “degene die de 
zeggenschap heeft over de werking ervan”, tevens verantwoordelijk voor de naleving van het 
reglement. Uit de toelichting blijkt, dat met dit type houderschap wordt gedoeld op het hoofd 
van de betreffende dienst of instelling. De zeggenschap blijkt in dit verband geen constitutief 
vereiste voor het houderschap, maar een functie-element, een uitvloeisel van de aldus opgedragen 
(ambtelijke) taak en bijbehorende verantwoordelijkheid. Wie beslist in geschillen over inzage en 
correctie, is in de Aanwijzingen opengelaten. Zie in dit verband ook art. 14 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, de bevoegdheid van de minister-president en bestuursorganen om 
nadere regels inzake de uitvoering van de Wob c.a. vast te stellen. 

Op basis van deze Aanwijzingen zijn in de pre-WPR-periode binnen de rijksdienst tientallen 
privacyreglementen vastgesteld. Voor zover mij bekend zijn deze privacy-reglementen steeds 
vastgesteld bij ministeriële beschikking onder aanwijzing van een ambtelijk diensthoofd als 
houder. 

Met deze aanwijzing van een ambtelijk houder is geen verantwoordelijkheid overgedragen. De 
eigenlijke zeggenschap over de persoonsregistratie is bij de minister (of staatssecretaris) gebleven. 
De aanwijzing als houder is immers niet aan te merken als delegatie, maar als mandaat1314. Een 

                                                      
1313 Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde 
systemen waarin persoonsgegevens zijn opgenomen bij de Rijksoverheid, vastgesteld bij besluit van de 
Minister-President op 7 maart 1975, Stcrt. 1975, 50. De Aanwijzingen van 1975 zijn ondanks de 
inwerkingtreding van de WPR nog steeds niet ingetrokken. Zie hieromtrent G. Overkleeft-Verburg, 
Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de overheid, Tilburg 1988, p. 16 e.v. 
1314 Een bevestiging van deze zienswijze is te vinden in de uitspraak van de Afd. rechtspraak van 11 
augustus 1981 (Gemeentestem 6702), inzake Leenderts tegen de minister van Defensie. Leenderts vroeg op 
grond van een door de minister van Defensie vastgestelde Beschikking bescherming persoonlijke 
levenssfeer ingeschrevenen voor de dienstplicht (Stcrt. 1978, 139), inzage in zijn persoonsgegevens. Omdat 
op zijn herhaalde verzoeken niet werd gereageerd stelde hij beroep in tegen de fictieve weigering van de 
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aldus door het bevoegd gezag vastgesteld reglement kent derhalve drie, onderling verweven 
elementen. Dit zijn achtereenvolgens: (a) een intern-organisatorische component in de vorm van 
een geclausuleerde, functie-gebonden toewijzing van taken en verantwoordelijkheden op grond 
van de hiërarchische organisatie- en instructiebevoegdheid, (b) een externe component in de 
vorm van een geconcretiseerde rechtspositie van de geregistreerde en (c) een (impliciete) 
mandaatsbeschikking als derde component, complementair aan de beide eerstgenoemde 
onderdelen. De zeggenschap van de ambtelijk houder impliceert derhalve geen beslissings-
autonomie, ingebed als deze is in het vereiste van een adequaat ambtelijk functioneren, maar 
functionele verantwoordelijkheid. De houder in de zin van de Aanwijzingen is derhalve in WPR-
begrippen de feitelijke beheerder1315. 

11.2.5 Conclusies op basis van de wetsgeschiedenis 
Uit het voorgaande blijkt dat, terwijl de wettelijke begripsomschrijving in de definitiebepaling (art. 
1) nagenoeg ongewijzigd is gebleven, de aan het centrale begrip houder sinds het wetsconcept-
Koopmans van 1976 toegedachte betekenis, onmiskenbaar is veranderd. Dit geldt in het 
bijzonder voor het element zeggenschap. De in het wetsconcept-Koopmans in 1976 
geïntroduceerde heldere structuur in de vorm van een houderschap van de rechtspersoon in de 
particuliere sector en van het bevoegd orgaan binnen de overheid, is in het verlengde van de 
Aanwijzingen van 1975, met voorbijgaan van het Europees Dataverdrag van 1981, geleidelijk 
verlaten en vervangen door een houderschap als optelsom van uiteenlopende 
zeggenschapsvormen1316. Afgaande op de aan de WPR ten grondslag liggende parlementaire 
stukken kan het houderschap berusten bij: natuurlijke en rechtspersonen, bestuursorganen, 
besturen van instellingen, ambtelijke diensthoofden, filiaaldirecteuren e.d. Het bepalende element 
zeggenschap is daartoe in de parlementaire stukken in een drietal varianten verbijzonderd: (a) 
zeggenschap als uitvloeisel van de (bestaande) bestuurlijke inrichtings- en 
aanwijzingsbevoegdheid (bevoegd gezag)1317, (b) door het bevoegd gezag uitdrukkelijk in het 
reglement aan een hiërarchisch ondergeschikte opgedragen taken en (c) zeggenschap als een op 
maatschappelijke opvattingen gebaseerde toerekeningsfactor. 

De zeggenschap als bepalend element van het houderschap kan derhalve volgens de 
parlementaire stukken zowel een bestuursbevoegdheid zijn, als een vorm van functionele 
uitvoeringsverantwoordelijkheid, in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. De laatste vorm 
veronderstelt derhalve bestuurlijke zeggenschap in de vorm van een via het reglement te 

                                                                                                                                                        
minister hem inzage te verlenen. De uitspraak laat zien dat de Afdeling impliciet de aanwijzing van de 
directeur Dienstplichtzaken als houder in art. 1 van de Beschikking, op grond van art. 8 van deze regeling 
tevens belast met beschikkingsbevoegdheid inzake verzoeken om inzage c.q. correctie van de 
geregistreerde, als mandaat aanmerkt en dus in de uitspraak negeert. De procedure is terecht tegen de 
minister van Defensie als verantwoordelijk orgaan aangespannen. Het bestreden nalaten wordt dit orgaan: 
“onder wiens verantwoordelijkheid de geautomatiseerde administratie wordt gebruikt”, toegerekend. In de 
uitspraak wordt derhalve de fictieve afwijzende beschikking van deze minister vernietigd. 
1315 Deze term komt niet in de WPR voor. Volgens de toelichting wordt hieronder verstaan: het in 
ondergeschiktheid aan de houder en binnen diens organisatie geheel of gedeeltelijk voeren van een 
registratie (MvT p. 35 en MvA p. 43). Vgl. de vraag naar de functioneel verantwoordelijke voor de 
persoonsregistratie (naast de houder en bewerker) op de vastgestelde aanmeldingsformulieren alsmede de 
daarop gegeven toelichting. 
1316 Zoals in een volgende paragraaf wordt uitgewerkt, is het WPR-begrippenkader voorts gemodelleerd 
volgens het Duitse Bundesdatenschutzgesetz. Ook deze wet kent slechts bevoegde organen en natuurlijke 
en rechtspersonen als normadressaat. 
1317 Vgl. het houderschap van rechtspersonen in de particuliere sector. De toelichting draagt in sterke mate 
het stempel van de bevoegdheidsstructuur in de openbare sector, waar de rechtspersoonlijkheid slechts een 
beperkte rol speelt. In de particuliere sector ligt dat anders. De vraag wie zeggenschap heeft, want bevoegd 
is, is daar primair een kwestie van toerekening, als afgeleide van de vraag wie als normadressaat in de zin 
van de wet heeft te gelden. De bestuursbevoegdheid is dan primair een vertegenwoordigingsbevoegdheid. 
Zie hieromtrent paragraaf 11.3. 
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concretiseren instructiebevoegdheid en (externe) verantwoordelijkheid van het bevoegde 
bestuursorgaan. Het houderschap is in deze visie derhalve geen afgeleide van de bestaande 
bevoegdheidsstructuur in het objectieve recht, maar is (tevens) subjectief bepaalbaar geworden als 
object van zelfregulering1318. Hiermee heeft het houderschap een hybride structuur gekregen, is 
immers vereenzelvigd met uiteenlopende zeggenschaps- en bevoegdheidscategorieën1319 

Tijdens de parlementaire discussie is het zeggenschapselement, afgezien van het onderscheid 
tussen beslissingsautonomie en geïnstrueerde uitvoeringsverantwoordelijkheid, voorts nog 
ingeperkt door deze te koppelen aan het functioneren van het informatiesysteem, derhalve 
onderscheiden van de zeggenschap over de hierin opgenomen gegevens (ziekenhuisconstructie). 
Voorts zijn in de schriftelijke behandeling in relatie tot samenwerkingsverbanden nog 
aanvullende vormen van houderschap gedefinieerd, zoals het zelfstandige houderschap van een 
deelregistratie in een meeromvattend informatiesysteem en het gezamenlijke houderschap van 
participanten in een gemeenschappelijke persoonsregistratie, terwijl in een latere fase in art. 14 
van het Besluit genormeerde vrijstelling nog de figuur van het houden door/voor een ander is 
geïntroduceerd1320. 

Hoewel de tekst van de wet niet tot deze interpretatie van regeringszijde1321 dwingt, integendeel 
zelfs, draagt deze wel de sporen van de verruiming van het begrip houder. Allereerst doordat in 
de artt. 19 en 24 WPR ervan is afgezien, om de normadressaat van de in het stelsel van de WPR 
centrale zelfreguleringsverplichting te verbijzonderen. Wie verplicht is tot regulering van de 
persoonsregistratie op uitvoeringsniveau via een reglement of aanmeldingsformulier, wordt aldus 
in het midden gelaten. De hiermede corresponderende strafbaarstelling op niet-naleving van deze 
verplichting in art. 50, eerste lid, sub a. is evenmin geconcretiseerd; de strafbedreiging is 
gekoppeld aan: “degene die een persoonsregistratie in werking heeft”1322. Zowel de vraag wie 
zelfreguleringsplichtig is als strafbaar bij verzuim is derhalve in de wet geneutraliseerd, immers 
onderwerp van nadere uitleg c.q. aanwijzing. Daarmee is afgeweken van de in het wetsconcept-
Koopmans geïntroduceerde structuur, zij het dat de toelichting op diverse plaatsen ambivalent is 
en tevens ruimte biedt voor de oorspronkelijke begripsvorming. 

Op basis van het voorgaande kan worden geconstateerd, dat de verbijzondering van het 
houderschap in de parlementaire stukken dogmatisch onvoldoende is doordacht. Dit geldt in het 
                                                      
1318 Wat volgens de parlementaire stukken als bestaande bevoegdhedenstructuur heeft te gelden is echter 
evenzeer beïnvloed door een op uitvoeringsniveau aangewezen houderschap, getuige de volgende passage: 
“Uit het voorgaande moge blijken dat het geenszins onze bedoeling is geweest om ambtenaren op eigen 
initiatief als houder van een registratie te laten optreden. De voor het houderschap noodzakelijke 
zeggenschap moet dus wel degelijk uit de bestaande externe en interne verdeling van bevoegdheden 
voortvloeien. Wij hebben er echter slechts op willen wijzen, dat het wetsvoorstel bij die verdeling 
aanknoopt en geen daarvan losstaande zeggenschap toekent. Daarom was het ook geheel juist, dat het 
wetsvoorstel geen nadere eisen stelt aan de voor het houderschap kenmerkende zeggenschap over een 
persoonsregistratie” (NMvA EK p. 12). 
1319 Zie achtereenvolgens: MvT p. 43 en MvA pp. 29 en 56, MvA EK pp. 7 t/m 9 en NMvA EK pp. 11 en 
12. 
1320 Deze vorm betreft met name de gegevensverwerking voor derden door administratiekantoren e.d. De 
figuur van het houden door/voor een ander is de ultieme vorm van de ziekenhuisconstructie, de splitsing 
in zeggenschap tussen de persoonsregistratie als zodanig en de daarin opgenomen informatie. 
1321 De parlementaire stukken geven niettemin blijk van duidelijke twijfel aan de werkbaarheid van dit 
concept aan de zijde van de Eerste en Tweede Kamer. De concretisering van het houderschap is 
vragenderwijs bij elke gelegenheid in de schriftelijke en mondelinge behandeling van het wetsontwerp aan 
de orde gesteld. 
1322 Dat de aanname van het subjectief bepaalbaar houderschap van ondergeschikten hier tegen grenzen 
aanloopt, blijkt uit de volgende passage in de toelichting: “Hierbij valt uiteraard in de eerste plaats te 
denken aan de houder. Omdat het echter, in het bijzonder bij niet-aangemelde registraties, moeilijk kan zijn 
één bepaalde houder aan te wijzen, wordt de strafsanctie gericht tegen degene die de niet aangemelde 
persoonsregistratie in werking heeft” (MvT p. 51). Blijkbaar is deze strafbepaling zowel gericht tot de 
aangewezen houder op ambtelijk of functioneel niveau als tot het “bevoegd gezag”. 
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bijzonder voor de incorporatie van het gemandateerde houderschap van diensthoofden in de 
Aanwijzingen van 1975. Daardoor is het begrip houder een koepelterm voor uiteenlopende 
vormen van zeggenschap en verantwoordelijkheid inzake de gegevensverwerking geworden, 
waarbij onvoldoende is onderscheiden tussen de sturings- en de uitvoeringsdimensie. Vergeleken 
met het oorspronkelijke begrippenkader, zoals ontwikkeld in het wetsconcept-Koopmans, heeft 
het houderschap in de toelichting op de WPR derhalve (partieel) een belangrijke 
karakterverandering ondergaan. 

Daarmede hangt samen dat, naar uit de toelichting blijkt, het houderschap zowel een sequeel van 
de voorgegeven bevoegdheidsstructuur, als object van zelfregulering kan zijn. Naar de 
uitvoeringspraktijk toe is daarmee de suggestie van zelfbeschikking gewekt, met inbegrip van het 
aan het houderschap gekoppelde materiële informatieregime. De concretisering van het 
houderschap is daarmee onderhandelbaar geworden als uitvoeringstrategie. De eerder in 
hoofdstuk 6 beschreven conflicten in de uitvoeringspraktijk inzake het houderschap in 
concernverband vinden hier hun oorzaak. Naar reeds eerder is beschreven, is de door 
ambivalenties gekenmerkte parlementaire toelichting in de uitvoeringspraktijk een bron van 
rechtsonzekerheid en conflicten geworden. 

Door het houderschap in de wetsgeschiedenis als containerbegrip te begrijpen, is de noodzaak 
toegedekt om op wetsniveau in verdergaande mate te differentiëren naar 
zeggenschap/bevoegdheid en verantwoordelijkheid van de verschillende participanten in het 
informatieproces. Afgezien van het onderscheid in houderschap en beheer, geldt dit vooral voor 
de splitsing in zeggenschap tussen het functioneren van de persoonsregistratie als zodanig en de 
verantwoordelijkheid voor de hierin opgenomen gegevens (ziekenhuisconstructie). De rechten en 
verplichtingen zijn in de WPR primair gekoppeld aan het houderschap, met inbegrip van die 
inzake de rechtspositie van de geregistreerde. De gegevensleverancier/opdrachtgever blijft in 
deze constructies echter voor de geregistreerde buiten beeld. Deze kan immers niet rechtstreeks 
op basis van de WPR door de geregistreerde worden aangesproken1323. Vanuit deze optiek kan 
derhalve worden geconcludeerd, dat het begrippenkader in de WPR onvoldoende is uitgewerkt. 

11.3 Het karakter van de WPR in relatie tot de hoofdgebieden 
van het positieve recht 
De verbijzondering van het houderschap houdt onder meer verband met de rubricering van de 
Wet persoonsregistraties, in het licht van de indeling van het positieve recht in hoofdgebieden 
met een specifieke betekenisstructuur. Vanuit deze optiek, blijkt de WPR kameleontische trekken 
te hebben door van kleur/karakter te verschieten al naar gelang het toepassingsgebied. 

Wordt gelet op het in de considerans van de WPR geformuleerde doel en de functie van deze 
regeling, dan ligt een indeling ervan bij het staatsrecht in de rede1324. De WPR vormt immers de 
in art. 10, eerste lid, Grw. en art. 8, tweede lid EVRM vereiste wettelijke beperkingsgrondslag 
voor de informatievoorziening omtrent personen door de overheid. Tevens is met deze regeling 
uitvoering gegeven aan de in het grondrecht op privacy begrepen regelingsverplichtingen1325. Zie 

                                                      
1323 Vgl. wat de gegevensverwerking door derden betreft het onderscheid tussen de inschakeling van een 
bewerker bij het voeren van een personeelsadministratie, dan wel de uitbesteding ervan aan een 
administratiekantoor. In het eerste geval blijft de werkgever als houder verantwoordelijk. In het tweede 
geval kan het administratiekantoor zowel houder als bewerker zijn. Zie in dit verband ook de 
verantwoordelijkheid van publieke netwerkhouders (Internet en CompuServe). Deze bieden (onder meer) 
een elektronisch publicatiemedium. Hiervan kan gebruik worden gemaakt als derdenverstrekkingsvariant 
voor persoonsregistraties. 
1324 Zie in deze zin: Van der Pot-Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, Zwolle 1989, p. 319 
e.v., C.A.J.M. Kortmann, De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Deventer 1987, p. 93 e.v. 
1325 Zie de uitdrukkelijke regelingsopdracht in het tweede en derde lid van art. 10 Grw. Een vergelijkbare 
regelingsverplichting, mede in relatie tot privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen, is mijns inziens, in het licht 
van de jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens inherent aan art. 8 EVRM. De 



 

G.Overkleeft-Verburg 379 www.overkleeft-verburg.nl 

art. 10, tweede en derde lid Grw. Naast de verbijzondering van grondrechtsaanspraken in de 
relatie overheid-burger1326, is aldus tevens beoogd aan dit grondrecht horizontale werking te 
geven, via doorwerking ervan in privaatrechtelijke (rechts)betrekkingen tussen burgers onderling. 

Met uitzondering van de bepalingen betreffende de in civilibus geldend te maken aanspraken, kan 
de WPR echter ook – althans voor zover betrokken op de uitvoering van de overheidstaak – als 
bestuursrecht worden gekwalificeerd1327. De WPR heeft immers betrekking op het bij de publieke 
taakvervulling door het openbaar bestuur te hanteren instrumentarium en is derhalve, als 
verbijzondering van het legaliteitsbeginsel1328, complementair aan de (wettelijke) toekenning van 
taken en bevoegdheden. Traditioneel is de registratiebevoegdheid in de (bij wet) aan 
overheidsorganen opgedragen algemene en specifieke (taken- en) bevoegdheden begrepen geacht. 
De WPR geeft uitdrukking aan een gewijzigd rechtsbesef en wel in die zin, dat het 
uitvoeringsinstrumentarium binnen het bestuursrechtelijke kader zelf een nadere legitimatie 
behoeft1329. Art. 18, eerste lid, WPR, betreffende de registratiebevoegdheid van de houder, 
vervult een koppelingsfunctie in die zin, dat de rechtmatigheid van een persoonsregistratie in de 
overheidssector is begrensd door de aan de informatievoorziening en relatie tot een goede 
taakvervulling door de houder te stellen eisen1330. Zie in dit verband tevens de – 
corresponderende – informatiebepalingen in de Algemene wet bestuursrecht, met name de artt. 
4:7 t/m 4:121331. 

De consequentie van deze indeling van de WPR bij het bestuursrecht is, dat het publiekrechtelijk 
organisatierecht van toepassing is. Niet de rechtspersoon is hierin rechtssubject, maar het 
krachtens het geldende staats- en bestuursrecht competente orgaan1332. Dit is slechts anders, 

                                                                                                                                                        
regelingsopdracht in het Europees Dataverdrag 1981 kan als explicitering hiervan worden begrepen. Zie 
ook hoofdstuk 2. 
1326 Deze grondrechtsaanspraken gelden in alle situaties waarin de overheid contacten met burgers 
onderhoudt, derhalve ook in door het privaatrecht beheerste (rechts)betrekkingen. De overheid heeft de 
grondrechten immers in alle soorten relaties volledig en rechtstreeks te eerbiedigen. Zie Algehele 
grondwetsherziening, deel Ia Grondrechten, ‘s-Gravenhage 1979, p. 15. 
1327 Zie P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, Deel I, 
Deventer 1986, p. 397 e.v. Deze auteurs karakteriseren de informatievoorziening van de overheid als 
bestuursinstrument en de (ontwerp-)WPR als onderdeel van het administratieve recht. Andere handboeken 
op het terrein van het administratieve recht behandelen de WPR daarentegen niet, in tegenstelling tot de (in 
belangrijke mate complementaire) Wob. Eerder is reeds opgemerkt, dat de WPR in deze sector min of 
meer als corpus alienum wordt ervaren, met name door de oorsprong en vormgeving van deze regeling. 
1328 De rechtsontwikkeling in de afgelopen decennia tendeert naar een prevalerende interpretatie van het 
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als een recht op vrijwaring van administratieve 
beeldvorming ofwel een zelfbeschikkingsrecht betreffende het al dan niet prijsgeven of voor derden 
beschikbaar zijn van persoonsinformatie. Het legaliteitsbeginsel als grondslag van het bestuursrecht 
impliceert, dat ingrijpen van de overheid in vrijheid en eigendom van de burger een specifieke wettelijke 
grondslag behoeft. De naar de huidige rechtsopvattingen op basis van dit beginsel aan de 
informatievoorziening door overheidsorganen gestelde rechtmatigheidseisen, lopen grotendeels parallel 
met die uit hoofde van grondrechtsaanspraken ingevolge de artt. 10 Grw. en 8 EVRM. 
1329 Vgl. voorts het rechtskarakter van beslissingen omtrent inzage- en correctieverzoeken. Deze zijn als 
beschikkingen te kwalificeren, immers hebben rechtsgevolg als uitvloeisel van een declaratoire beslissing 
van een daartoe bevoegd orgaan. Zie ook de reeds genoemde uitspraak van de Afd. rechtspraak van 11 
augustus 1981, Gemeentestem nr. 6702, in het verlengde van het door de Afdeling aanvaarde 
beschikkingskarakter van (deels) parallelle beslissingen op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. 
1330 Hier past de kanttekening, dat de overheidstaak niet steeds is geëxpliciteerd in het bestuursrechtelijke 
wetgeving. Of een overheidstaak in het geding is, kan tevens worden ontleend aan grondwettelijke 
zorgverplichtingen, begrotingsposten, parlementaire besluitvorming e.d. 
1331 Vgl. de complementaire functie van art. 4:3 Awb in relatie tot art. 5 WPR. 
1332 Zie de differentiatie in houderschap in § 1, tweede lid van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz van 
1990 (BGBl. I S. 2954). Hierin wordt onderscheiden tussen: öffentliche Stellen des Bundes, öffentliche 
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indien in rechte aan de WPR te ontlenen aanspraken worden geldend gemaakt. Zie de artt. 9 en 
10 en art. 34, met uitzondering van het derde lid. De WPR heeft de rechtsbescherming immers 
opgedragen/overgelaten aan de gewone rechter1333. In dat geval is het openbaar lichaam/de 
rechtspersoon – het rijk, de provincie of de gemeente – materiële procespartij1334 en is derhalve 
de term houder in de genoemde bepalingen in deze functionele zin te verstaan. Een verzoek om 
bemiddeling, advies en/of onderzoek aan de Registratiekamer ingevolge de artt. 34, derde lid, en 
46, eerste lid, WPR kan daarentegen door het administratiefrechtelijke karakter van deze 
ombudsvoorziening, tegen het betreffende orgaan zijn gericht. Dit geldt ook voor (alternatieve) 
bestuursrechtelijke basis-procedures. Uit de jurisprudentie blijkt, dat de Centrale Raad van 
Beroep privacy-kwesties op basis van de Ambtenarenwet beslecht1335, terwijl de civiele rechter 
inmiddels in een tweetal uitspraken heeft vastgesteld, dat de procedure ex art. 34, eerste lid, WPR 
niet bedoeld is om onderliggende rechtsvragen te beslechten, derhalve slechts soelaas kan bieden 
in geval van “eenvoudige” inzage- en/of correctiegeschillen1336. 

Voorzover de WPR buiten de overheid van toepassing is, is deze regeling aan te merken als 
dwingend privaatrecht, waarvan dus niet (op onderdelen) bij overeenkomst kan worden 
afgeweken, tenzij de wet die mogelijkheid uitdrukkelijk biedt. Afgezien van inhoud en systeem 
van deze regeling, houdt deze kwalificatie tevens verband met het openbare orde-karakter ervan, 
met name voortvloeiend uit het aspect van doorwerking van grondrechtsbescherming in 
privaatrechtelijke (rechts)betrekkingen1337. Dit betekent, dat voor zover de WPR als 
privaatrechtelijk regime heeft te gelden, de hierin gebruikte begrippen eveneens in dit perspectief 

                                                                                                                                                        
Stellen der Länder en nicht-öffentliche Stellen, nader verbijzonderd in § 3, overeenkomstig het geldende 
publiekrechtelijke en privaatrechtelijke (rechts)personenrecht. 
1333 Gesteld zou nog kunnen worden, dat de gewone rechter in tegen de overheid aangespannen procedures 
optreedt als administratieve rechter, deze visie verdraagt zich echter niet met het in art. 34, zesde en 
zevende lid voorgeschreven procesrecht, terwijl de privaatrechtelijke afwikkeling van nalevings- en 
schadevorderingen ex artt. 9 en 10 een voortzetting is van de onder art. 1401 BW gegroeide praktijk. 
1334 Hiervan moet de vraag wie formele procespartij is worden onderscheiden. Bij rechtspersonen gaat het 
dan met name om de vraag wie bevoegd is deze in rechte te vertegenwoordigen. Zie met betrekking tot de 
overheid als procespartij: C.P.J. Goorden, Rechtsbevoegdheid in het bestuursrecht, Zwolle 1990, p 125 e.v. 
Vgl. voorts HR 27 juni 1986, NJ 1987, 898 (Methadonbrief), met name de conclusie van A-G Ten Kate. 
1335 CRvB van 16 juli 1991, TAR 1991, 170. De bepalende overweging luidt als volgt: “Geheel daargelaten 
de vraag welke betekenis aan deze bepalingen in een gemeentelijke verordening kan worden toegekend, 
moet worden vastgesteld dat daarmee in elk geval geen inbreuk kan worden gemaakt op de uit de 
Ambtenarenwet 1929 voortvloeiende beroepsrechten van de ambtenaar.” Vgl. de vernietigde uitspraak van 
het Ambtenarengerecht Amsterdam van 28 juli 1989, TAR 1989, 205. 
1336 Zie de beschikking van de Rb. Utrecht van 21 april 1993, rekestnummer 12352/FA RK 92-3673, 
inzake F. tegen de hoofddirecteur van de Informatiseringsbank betreffende een verzoek tot correctie ex art. 
31 WPR. De betreffende passage luidt als volgt: “De verzoekschriftprocedure van artikel 34 WPR is in 
beginsel bedoeld voor verzoeken gericht op verbetering van gegevens waarvan op zichzelf eenvoudig is 
vast te stellen dat zij feitelijk onjuist zijn. De verzoekschriftenprocedure is niet bedoeld om daaraan 
voorafgaande rechtsvragen ten gronde te behandelen. (...) Nu hij deze beschikkingen nog niet heeft 
verkregen en nu de weigering van de Hoofddirecteur tot wijziging van de gegevens als een beschikking in 
de zin van de Wet AROB kan worden beschouwd, staat voor hem de weg naar de AROB-rechter open. (...) 
Anders dan F. heeft aangevoerd valt niet in te zien dat de procedure van artikel 34 WPR in het onderhavig 
geval aan de AROB-rechtsgang in de weg staat. Ten opzichte van artikel 34 WPR is de AROB-procedure 
in het onderhavige geval aan te merken als de lex specialis die de rechtsgang van artikel 34 WPR in zoverre 
afsnijdt.” Zie in vergelijkbare zin de beschikking van de Rb. Utrecht van 15 juni 1994, rekestnummer 
26644/FA RK 93-6159, inzake SdR tegen de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht. 
1337 Zie hieromtrent D.W.F. Verkade, Afwijken van de Wet persoonsregistraties bij (standaard-)contract? in 
Computerrecht 1988, nr. 1, p. 17 e.v. en van dezelfde auteur het onderdeel Dwingend of regelend recht in 
de (losbl.) uitgave WPR, Voorwerk, p. 47 e.v. (mei 1989). Zie over het karakter van de normstelling voorts 
de parlementaire behandeling, met name MvA EK p. 12: “Naar onze mening zijn de bepalingen van het 
wetsvoorstel naar hun aard als dwingend recht te beschouwen.” Uit deze kwalificatie blijkt, dat het 
kameleontische karakter van de WPR in de parlementaire toelichting niet is onderkend. 
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moeten worden geconcretiseerd. Wie als houder is aan te merken wordt derhalve bepaald door 
het civiele (rechts)personenrecht, dat slechts natuurlijke en rechtspersonen als rechtssubject kent. 

11.4 Functie en betekenis van het houderschap in het 
systeem van de wet 
Het houderschap vervult in de WPR een zestal functies. Achtereenvolgens zijn te onderscheiden: 

1. de houder als belanghebbende bij de registratie, wiens redelijk belang of (publiekrechtelijke) 
taak in de vereiste – de rechtmatigheid van de informatievoorzieningen bepalende – 
belangenafweging in concreto moet worden afgewogen tegen het belang van de 
geregistreerde bij vrijwaring van registratie c.q. administratieve beeldvorming (zie met name 
de artt. 4, eerste lid, 18, eerste lid en 30 sub e WPR en art. 8, eerste lid, sub f BGG); 

2. de houder als normadressaat van de in de WPR aan het functioneren van een 
persoonsregistratie verbonden rechten en verplichtingen; 

3. de houder en diens organisatie als onderscheidend criterium met rechtsgevolg, bepalend met 
betrekking tot de van toepassing zijnde verstrekkingsbepaling(en): het interne gebruiksregime 
ex art. 6 WPR òf de regeling betreffende gegevensverstrekking aan derden in de artt. 11, 13, 
14 en 18, derde lid, WPR en de hieraan gekoppelde protocollerings- en 
informatieverplichting in de artt. 13, vijfde lid, 32 en 35 WPR; 

4. de vestigingsplaats van de houder als mede-bepalend element voor de werkingssfeer van de 
WPR (artt. 47 en 48 WPR); 

5. de houder als beslissende instantie inzake de rechtspositie van de geregistreerde, onder meer 
in relatie tot de belangen/rechten van derden (artt. 28 t/m 31); 

6. De houder als subject van in civilibus afdwingbare, aan de WPR c.a. te ontlenen aanspraken, 
met name als materiële procespartij en als financieel draagplichtige (artt. 9 en 10 en art. 34, 
eerste lid, WPR). 

Het voorgaande bevestigt, dat het houderschap een spilfunctie in de WPR vervult als 
belanghebbende, normadressaat en primair beslissende instantie, terwijl hieraan tevens, als 
bepalend voor het toepasselijke gebruiks-/verstrekkingenregime, rechtsgevolgen zijn gekoppeld. 

Dat het houderschap in de WPR op het niveau van de natuurlijke/rechtspersoon en het 
bevoegde bestuursorgaan is te verbijzonderen, blijkt voorts op onderdelen uit de wet en de 
uitvoeringsregelingen. Zo voorziet art. 13 WPR in een bijzonder regime voor persoonsregistraties 
in de particuliere sector met commerciële informatie-exploitatie als doelstelling1338. Het 
houderschap is in het eerste lid verbijzonderd via de volgende zinsnede: “persoonsregistraties 
gehouden of mede gehouden met het oog op deze werkzaamheid door een natuurlijke of 
rechtspersoon.” Zie voorts de afbakening tussen de overheids- en de particuliere sector in art. 17 
WPR en de publiekrechtelijke taak van een tot de overheidssector behorende verzoeker als 
bepalend element voor de toelaatbaarheid van een (doeldoorbrekende) derdenverstrekking in art. 
18, derde lid, WPR. 

In de uitvoeringsregelingen is deze lijn consequent volgehouden. Zie in dit verband de 
verschillende standaardregelingen in het Besluit genormeerde vrijstelling. Zonder uitzondering is 
het houderschap van de hierdoor genormeerde persoonsregistraties – rechtstreeks of indirect – 
bepaald op het niveau van de natuurlijke en rechtspersoon of, binnen de overheid, het 
bestuursorgaan1339. Eenzelfde uitleg is af te leiden uit het Besluit gevoelige gegevens1340. Deze 

                                                      
1338 Vgl. adressenhandel, handelsinformatiebureaus, databanken e.d. 
1339 Vgl. ledenadministraties van verenigingen, stichtingen, kerkgenootschappen of andere genootschappen 
op geestelijke grondslag (artt. 2 en 3), abonnees van de houder (art. 4), personen in dienst van of werkzaam 
ten behoeve van de houder (artt. 4 en 5), aanspraken van personen jegens de houder op uitkeringen (art. 8), 
debiteuren en crediteuren van de houder (art. 9), afnemers of leveranciers van de houder (art. 10), 
instellingen van onderwijs (artt. 11 en 12), het door de houder ingevolge een wettelijk voorschrift verlenen 
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interpretatie van het houderschap is voorts opgenomen in de toelichting op vraag 3 van de door 
de Registratiekamer uitgegeven aanmeldingsformulieren. In deze toelichting heeft de 
Registratiekamer haar interpretatie van het houderschap in de zin van de WPR vastgelegd1341. De 
Kamer heeft hiermee uitdrukkelijk afstand genomen van het in de wetsgeschiedenis 
gesuggereerde aangewezen houderschap van ondergeschikten1342. Deze toelichting is voorts in de 
Staatscourant gepubliceerd, als bijlage bij de hierin opgenomen, bij ministerieel besluit 
vastgestelde model-aanmeldingsformulieren (Stcrt. 1989, 252). Ook overigens heeft de 
Registratiekamer vastgehouden aan deze uitgangspunten. Hieruit blijkt, dat de (te) ruime uitleg 
van het houderschap in de toelichtende stukken op het wetsontwerp, in de uitvoeringsregelingen 
en bijbehorende toelichting, voorafgaande aan het van kracht worden van de aanmeldingsplicht, 
evenals via het voorlichtingsbeleid van de Registratiekamer belangrijk is bijgesteld. 

11.5 Het houderschap in verdragsrechtelijk perspectief 
Een subjectieve aanwijzingsbevoegdheid inzake het houderschap verdraagt zich niet met de 
grondrechtsbeschermende waarborgfunctie van de WPR. Zie met name de ingevolge art. 8, 
tweede lid, EVRM, in de uitleg van het Europees Hof voor de Rechten van de mens, aan de 
WPR als rechtmatige beperkingsgrondslag te stellen voorwaarden. Naast het vereiste van een 
materieel gestructureerde belangenafweging in concreto, worden tevens voorwaarden gesteld aan 
de kwaliteit van de wettelijke grondslag. Vanuit deze optiek moet de uitleg van de WPR in het 
bijzonder voldoen aan vereisten van kenbaarheid en voorzienbaarheid, als elementen van 
rechtszekerheid en rechtsbescherming. 

Van de belanghebbende kan niet worden gevergd de betekenis van uiteenlopende 
houderschapsvarianten en de daaraan gekoppelde rechtsgevolgen te doorzien. Aan een 
beperkingsgrondslag moet uit een oogpunt van rechtmatigheid derhalve de eis worden gesteld, 
dat rechtsbetrekkingen zijn vastgelegd overeenkomstig eenduidige, objectieve gezichtspunten, dus 

                                                                                                                                                        
van vergunningen, ontheffingen of machtigingen, danwel met het oog op een wettelijk voorgeschreven 
meldingsplicht (art. 15), instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek (art. 18) en 
persoonsregistraties uitsluitend gehouden ten dienste van het interne beheer van de organisatie van de 
houder (art. 20). 
1340 Vgl. de in het Besluit genoemde kerkgenootschappen, genootschappen op geestelijke grondslag, 
instellingen op politieke grondslag (politieke partijen e.d.), instellingen voor onderwijs, gezondheidszorg en 
maatschappelijke dienstverlening en door de wet met bepaalde taken belaste organen diensten of 
instellingen. Zie voorts de toelichting. 
1341 De toelichting op het aanmeldingsformulier voor de particuliere sector luidt als volgt: “De houder is 
volgens de wet degene die de zeggenschap heeft over een persoonsregistratie. Dit is degene die bevoegd is 
het doel, de inhoud en het gebruik daarvan te bepalen en die beslist over de beëindiging ervan. In de 
particuliere sector is dit als regel een rechtspersoon, een n.v., een b.v., een vereniging of stichting. Soms is 
de houder een natuurlijke persoon, nl. bij eenmansbedrijven of vrije beroepsbeoefenaren.” De toelichting 
inzake het houderschap op het aanmeldingsformulier voor de openbare sector is uitgebreider. Zie de 
volgende passage: “Bij het rijk, de provincies, gemeenten en andere openbare lichamen is de houder in de 
regel het orgaan ten dienste van wiens taakuitoefening de persoonsregistratie functioneert of het orgaan aan 
wie het voeren van de persoonsregistratie uitdrukkelijk als (wettelijke) taak is opgedragen. Vgl. 
bestuursorganen als de minister, gedeputeerde staten de commissaris van de Koningin, burgemeester en 
wethouders en de burgemeester. Bij privaatrechtelijke rechtspersonen (...) met een publiekrechtelijke taak is 
de vraag wie als houder geldt gekoppeld aan de inhoud van de wettelijke taakopdracht. Is de 
(bestuurs)bevoegdheid toegekend aan een bepaald orgaan, dan geldt deze tevens als houder. Noemt de 
betreffende wettelijke regeling echter geen specifiek uitvoeringsorgaan, dan geldt de rechtspersoon zelf als 
houder. De houder-rechtspersoon is eveneens de gebruikelijke figuur bij als zodanig aangewezen 
instellingen en voorzieningen voor onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.” 
1342 De Kamer heeft haar interpretatie met name gebaseerd op het systeem van de WPR, de uitleg van het 
begrip “controller of the file” in het Europees Dataverdrag 1981 en de in de vorige paragraaf beschreven 
plaatsbepaling van de WPR in het licht van het staats-, bestuurs- en privaatrecht. Zie voorts de beschrijving 
van het beleid van de Registratiekamer – vooral inzake het houderschap in concernverband – in hoofdstuk 
6, met name in het onderdeel betreffende de gedragscodes van banken en verzekeraars. 
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overeenkomstig aan het positieve recht te ontlenen maatstaven. Een subjectief bepaalbaar 
houderschap, zelfs al is dat kenbaar uit het reglement of aanmeldingsformulier, is met deze 
uitgangspunten niet in overeenstemming. 

Dat hiërarchisch ondergeschikte functionarissen op grond van de wetsgeschiedenis als houder in 
de zin van de WPR kunnen worden aangewezen, is voorts in strijd met de betekenis van het 
begrip “controller of the file” als centrale normadressaat in het Europees Dataverdrag 1981. 
Zoals uit de toelichting op de verdragstekst blijkt, ziet deze aanduiding specifiek op de 
uiteindelijke zeggenschap op bestuurlijk niveau: “By ‘controller of the file’ the convention means 
only the person or body ultimately responsible for the file, not the persons who carry out the 
operations according to the instructions given by the controller of the file”1343. Bovendien moet 
de wet volgens deze toelichting: “contain precise criteria for determining who is the competent 
person”1344. Ook daar schort het derhalve aan1345. 

De definitie van de centrale normadressaat in het Europees Dataverdrag 1981 is materieel 
overgenomen uit de Guidelines on the protection of Privacy and Transborder Flows of Personal 
Data van de OECD (Parijs 1981). De hierin opgenomen toelichting op het begrip “data 
controller” luidt als volgt: “It attempts to define a subject who, under domestic law, should carry 
ultimate responsibility for activities concerned with the processing of personal data” (nr. 40). De 
Guidelines gaan uit van een functioneel houderschapsbegrip: “It is for his benefit that the 
processing of data is carried out” (nr. 62). 

Het Europees Dataverdrag 1981 ligt voorts ten grondslag aan de ontwerp EG-Richtlijn 
bescherming persoonsgegevens. De houder is hierin in art. 2, onder d, aangeduid als “de voor de 
verwerking verantwoordelijke” (processor), nader gedefinieerd als: “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.”1346 In de richtlijn 
vervult deze eenzelfde spilfunctie als de houder in de WPR. Dat de “voor de verwerking 
verantwoordelijke” ziet op de uiteindelijke zeggenschap, derhalve een houderschap van 
                                                      
1343 Vgl. ook de aan het Europees Dataverdrag 1981 ten grondslag liggende aanbevelingen van het Comité 
van Ministers van de Raad van Europa: Protection of the privacy of individuals vis-a-vis electronic data 
banks in the private sector, Resolution (73)22 van 26 september 1973 en Protection of the privacy of 
individuals vis-a-vis electronic data banks in the public sector, Resolution (74) 29 van 20 september 1974. 
1344 Vgl. de hiervoor weergegeven definitie van het begrip “controller of the file” in art. 2, sub d, van de 
verdragstekst en de toelichting hierop in het Explanatory report on the Convention for the Protection of 
Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, Straatsburg 1981, pp. 14 en 15. Zie 
voorts de implementatie hiervan in de tot het verdrag toegetreden lidstaten. 
1345 In het Duitse Bundesdatenschutz van 1977/1990 is de reikwijdte van de regeling in § 1 aangehaakt bij 
de gegevensverwerking van “öffentliche und nicht-öffentliche Stellen”, nader verbijzonderd in § 2 in 
bevoegde organen, publiek- en privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen. In de Franse Loi 
relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés van 1978 is geopteerd voor een neutrale normering, 
primair aangehaakt bij het gegevensverwerkend systeem, aldus aansluitend op het civiel- en 
publiekrechtelijk organisatierecht. De Britse Data Protection Act van 1984 onderscheidt in art. 1 de “data 
user”, omschreven als: “a person who holds data” als centrale normadressaat. Het begrip “data user” is 
(partieel) als volgt verbijzonderd door de Data Protection Registrar: “A data user must be a ‘person’ – ie. a 
legal person. This term comprises not only living individuals but also companies and other corporate and 
unincorporated bodies of persons” (Guideline 2, The Definitions van februari 1989, p. 9 e.v.) 
1346 De definitie bevat voorts nog de volgende bepaling: “Wanneer het doel van en de middelen voor de 
verwerking worden vastgesteld bij nationale of communautaire wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, 
kan in het nationale of communautaire recht worden bepaald wie de voor de verwerking verantwoordelijke 
is, of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.” De betekenis van deze, als zodanig wat duistere 
voorziening blijkt uit de preambule. Hiermee is nog eens onderstreept, dat het houderschap inzake de 
gegevensverwerking de taaktoedeling volgt en niet andersom. Dit blijkt uit de volgende interpretatieve 
passage in de preambule: “dat de Lid-Staten moeten vaststellen of de voor de verwerking 
verantwoordelijke die belast is met een taak van algemeen belang dan wel met een taak die deel uitmaakt 
van de uitoefening van het openbaar gezag, een openbaar bestuur of een andere publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke persoon, zoals een beroepsvereniging moet zijn.” 
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aangewezen, hiërarchisch ondergeschikten uitsluit, blijkt uit de definitie in samenhang met 
aanwijzingen in andere bepalingen1347. Voorts is duidelijk, dat een aangewezen houderschap in 
concernverband van de (top)holding, met voorbijgaan van de feitelijke inrichting van de 
informatievoorziening, niet is toegestaan1348. De ontwerp-richtlijn voorziet voorts in een 
specifieke aanwijzing van de meldingsplichtige. In de artt. 18 en 19 is dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke (de houder) of diens vertegenwoordiger (de feitelijk beheerder). 

Gezien de gewekte verwarring op dit punt1349 hebben de Europese Data Protection 
Commissioners in 1991, naar aanleiding van een eerdere versie van de ontwerp-richtlijn inzake 
het houderschap en gegevensverstrekking in concernverband, als unaniem standpunt aan de 
Europese Commissie doen weten, dat het gegevensverkeer in concernverband naar hun oordeel 
als derdenverstrekkingen moet worden gekwalificeerd, hetgeen impliceert, dat het houderschap in 
concernverband de feitelijke inrichting van de informatievoorziening en de zeggenschap 
daaromtrent volgt, derhalve als regel bij de (registrerende) dochtermaatschappij zal berusten. 
Deze conclusie van de data protectioners is overigens gezien als een bevestiging en continuering 
van het reeds thans in de verschillende EG-lidstaten met eigen privacywetgeving geldende recht, 
mede in het licht van het Europees Dataverdrag 19811350. 

In het licht van het voorgaande krijgt het zeggenschapsvereiste in de definitie van het begrip 
houder in art. 1 WPR nader zin en betekenis. Een ambtelijk houderschap als resultaat van een 
(subjectieve) aanwijzing door een beslissingsbevoegd “hoger gezag” of van de (top)holding in 
concernverband is niet in overeenstemming met de wetssystematiek en de hieraan ten grondslag 
liggende (dwingende) verdragsteksten. Het element zeggenschap moet derhalve in 
objectiefrechtelijke zin worden begrepen in samenhang met de feitelijke inrichting van de 
informatievoorziening. In deze context kan tevens worden vastgesteld, dat de 
zelfreguleringsplicht in de artt. 19 en 24 (in beginsel) op de als “uiteindelijk verantwoordelijke” 
begrepen houder rust, tevens subject van de strafbaarstelling in art. 50, eerste lid, sub a, WPR. 

11.6 Houderschap en zelfregulering 
De WPR haakt in beginsel aan bij het bestaande taken- en bevoegdhedenpatroon. De vraag welke 
instantie binnen de overheid zeggenschap heeft en daarmede als houder is aan te merken, moet 
dus worden beantwoord in het licht van de bestaande bevoegdheidsstructuur, toegesneden op de 
hiervoor onderscheiden functies van het houderschap. Binnen de overheid is dat het bevoegde 
bestuursorgaan. 

Zeggenschap kan niet alleen worden ontleend aan algemene of specifieke taken en/of 
bevoegdheden, met name te vinden in de Grondwet en het bestuursrecht, maar tevens aan de 
algemene inrichting-/beheersbevoegdheid, waaronder de hiërarchische bevelsbevoegdheid ten 

                                                      
1347 Zie in dit verband de definities van het begrip derde in art. 2, onder f, en van het begrip ontvanger in 
art. 2, onder g, van de ontwerp-richtlijn. Zie voorts de verbijzondering van gevoelige organisaties in art. 8, 
tweede lid, sub d, en de onderscheiding van de voor de verwerking verantwoordelijke en diens 
vertegenwoordiger (de feitelijk beheerder) in de artt. 10, 11, 18 en 19 van het ontwerp alsmede de figuur 
van de door de houder aangewezen bestandstoezichthouder in art. 18, tweede lid van het ontwerp. 
1348 Zie echter het door het Europese Parlement m.b.t. de besluitvorming inzake het gemeenschappelijk 
standpunt op 14 juni 1995 aanvaarde amendement betreffende de definitie van het begrip “controller” in 
art. 2 sub d van de richtlijn. Door invoeging van de woorden: “alone or jointly with others” voorziet de 
richtlijn nu tevens in de mogelijkheid van een houderschap van samenwerkingsverbanden. 
1349 Het gaat hier met name om de lobbyactiviteiten bij het Europees Parlement. 
1350 First European Conference of Data Protection Commissioners, The Hague, 28-29 November 1991, 
Conclusions on EC Directive. De betreffende (eerste) conclusie luidt als volgt: “Holding companies. A 
definition of “third party” would be useful. However, data transfer between different legal entities within 
the same group or falling under the same holding company should be considered as communication to a 
third party.” Hierin participeerden de data protection commissioners van de volgende EG-lidstaten met 
veelal specifieke eigen privacywetgeving: België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, 
Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. 
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opzichte van het ambtelijk apparaat. De feitelijke zeggenschap van deze bestuursorganen 
correspondeert met hun politieke verantwoordingsplicht ten opzichte van vertegenwoordigende 
organen. Bestuursvoegdheid wordt in de regel opgedragen aan organen die tevens zeggenschap 
hebben over het uitvoeringsinstrumentarium. Binnen de overheid zijn met name als houder te 
kwalificeren: de afzonderlijke ministers op rijksniveau, het college van gedeputeerde staten en de 
commissaris van de Koningin op provinciaal niveau en het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester op gemeentelijk niveau1351. Uitgaande van de functie van het 
houderschap in het systeem van de wet, zijn deze organen tevens als reglementsplichtig aan te 
merken. 

Soms is dat anders en gaat de bestuursbevoegdheid gepaard met een formeel beperkte of zelfs 
ontbrekende beheersmatige zeggenschap. De zelfstandige bestuursorganen op rijksniveau en de 
functionele commissies op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn hiervan voorbeelden. Ook in 
deze gevallen is het orgaan, belast met de taken/bevoegdheden ten dienste waarvan de 
persoonsregistratie functioneert als houder aan te merken, mits dit orgaan over een zodanige 
mate van feitelijke zeggenschap over de gegevensverwerking beschikt, dat het redelijkerwijs op 
adequate wijze aan de verplichtingen uit hoofde van de WPR kan voldoen1352. 

In enkele gevallen is de bestuursbevoegdheid geattribueerd aan hiërarchisch ondergeschikte 
ambtenaren1353. Ook dan is de hiervoor geformuleerde hoofdregel toe te passen, zij het mede in 
relatie tot de hiërarchische zeggenschap in de vorm van instructiebevoegdheid, en dus 
verantwoordelijkheid, van de betreffende minister. Om die reden zal als regel een houderschap 
van de minister in de rede liggen1354. Een vergelijkbare relativering van de materiële zeggenschap 
met betrekking tot bepaalde gegevensverzamelingen doet zich voor, indien de ministeriële 
aanwijzingsbevoegdheid de facto is ingeperkt, door aan de ambtelijke uitvoerders van de 
betreffende overheidstaken persoonlijk gestelde eisen van objectiviteit en specifieke professionele 
deskundigheid, veelal versterkt door extern, via tuchtrecht gehandhaafde beroepsregels1355. Zie 

                                                      
1351 Vgl. ook het via deze lijn geconcretiseerde houderschap in de Wet politieregisters. Ingevolge art. 1, 
aanhef en sub f, van deze wet zijn onder meer als beheerder, derhalve houder, aan te merken: 1. met 
betrekking tot een register bij een regionaal politiekorps, de als korpsbeheerder aangewezen burgemeester; 
2. betreffende registers bij het Korps landelijke politiediensten, de minister van justitie en 3. terzake van 
registers bij de Koninklijke marechaussee, de minister van defensie. 
1352 Hier wordt gedoeld op het verschijnsel, dat de materiële taakopdracht als regel -(indirecte) zeggenschap 
over het uitvoeringsinstrumentarium impliceert. Zo zal er geen twijfel aan bestaan, dat de Registratiekamer 
zeggenschap heeft over het door haar gehouden aanmeldingenbestand, als uitvloeisel van haar wettelijke 
taak, terwijl het secretariaat van de Kamer beheersmatig deel uitmaakt van het ministerie van justitie. 
1353 Vgl. de bevoegdheid van de belastinginspecteur in art. 11 Algemene wet inzake rijksbelastingen om 
belastingaanslagen vast te stellen. De ministeriële, algemene en specifieke instructiebevoegdheid is in de 
literatuur niet onomstreden. Zie hieromtrent het Rapport Algemene bepalingen van administratief recht, 
Alphen aan den Rijn 1984, p. 15 e.v., A.M. Donner, Nederlands bestuursrecht, algemeen deel, Alphen aan 
den Rijn 1987, p. 151 e.v. en Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van administratief recht, Utrecht 
1991, p. 57 e.v. (pro) en P. de Haan, Th.G. Drupsteen en R. Fernhout, Bestuursrecht in de sociale 
rechtsstaat, Deel 1, Deventer 1986, p. 147 e.v. (contra instructiebevoegdheid in concrete gevallen). 
1354 Hiermee kom ik terug op een eerdere stellingname waarbij zeggenschap over de informatievoorziening 
min of meer standaard aan de bevoegdheid werd gekoppeld, resulterend in een houderschap van de 
betreffende ambtenaar. Zie Privacy-aspecten 1988 a.w., p. 21. Verschillende argumenten pleiten tegen een 
dergelijke aanname. Door de betreffende ambtenaren qua informatievoorziening “te verzelfstandigen”, zou 
verder afbreuk worden gedaan aan de reeds gemitigeerde (politieke) verantwoordingsplicht van het 
hiërarchisch bevoegde orgaan. Bovendien zouden interne zeggenschapsproblemen kunnen ontstaan, mede 
in het licht van beleid, toezicht en verantwoording van de betreffende taakuitvoering, terwijl de 
zeggenschapsverdeling er voor de burger ondoorzichtiger op wordt. Wel zal de bijzondere 
bevoegdheidscomponent verdisconteerd moeten worden in de – bindend vast te leggen – organisatie van 
de informatievoorziening. 
1355 In deze gevallen moet de beslissingsbevoegdheid omtrent de gegevensverzameling nader worden 
gedifferentieerd in die zin, dat de betreffende functionaris is belast met de zeggenschap over de specifieke 
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bijvoorbeeld de doorwerking van het medisch tuchtrecht op artsen in dienstverband. Ook in die 
gevallen zal het houderschap als regel moeten worden gekoppeld aan het hoogste bestuursniveau. 

In bepaalde gevallen kan een dergelijke interne “verzelfstandiging” echter zodanig zijn 
geïnstitutionaliseerd, dat sprake is van een situatie, min of meer vergelijkbaar met die van de 
zelfstandige bestuursorganen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de binnen de rijksoverheid werkzame 
instellingen, zoals het Centraal bureau voor de statistiek1356, het Centraal Planbureau, het Sociaal 
en Cultureel Planbureau, het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en het KNMI, gezien de 
hieraan naar professionele maatstaven te stellen eisen van objectiviteit en (wetenschappelijke) 
deskundigheid. In de meeste gevallen is via instellingsbesluiten c.a. de gemitigeerde zeggenschap, 
tevens juridisch verankerd, steeds in combinatie met de instelling van een externe commissie van 
deskundigen ter bewaking van het niveau van vakbeoefening1357. In de hiervoor genoemde 
gevallen is niet te ontkomen aan een analyse van de feitelijke zeggenschapsverhoudingen in relatie 
tot de aard van de in het geding zijnde persoonsregistratie. Het houderschap is hierin een sequeel 
van dominante zeggenschap en een daarmede verband houdende externe verantwoordingsplicht. 
Mijns inziens moet bij de hiervoor genoemde instellingen derhalve tot een houderschap op 
instellingsniveau worden geconcludeerd1358. 

Het hiervoor geformuleerde uitgangspunt, houderschap als sequeel van uit bevoegdheid 
voortvloeiende zeggenschap, staat er niet aan in de weg, dat de uitvoering van de WPR binnen de 
overheid geheel of gedeeltelijk wordt gemandateerd aan ambtenaren. Mandaat is geen titel van 
bevoegdheidsoverdracht/-verkrijging, doch slechts een vertegenwoordigingsgrondslag1359. Voor 
de overdracht van bevoegdheden biedt de WPR immers geen mogelijkheden omdat de wet niet 
in de daartoe vereiste, specifieke delegatie-grondslag voorziet. Een als “houder” aangewezen 
hoofd van dienst geldt derhalve niet als houder in de zin van de WPR, maar is beheerder of in de 
terminologie van het aanmeldingsformulier: functioneel verantwoordelijke1360. De 
mandaatsbeschikking is geïncorporeerd in het bevoegd vastgestelde reglement1361. Hieruit blijkt, 
dat er in de rijksdienst veelal sprake zal zijn van getrapte mandatering: (a) de op een algemene of 
specifieke mandateringsgrondslag berustende bevoegdheid om namens de minister het 
privacyreglement bindend vast te stellen (een ministeriële regeling) en (b) de op het reglement 

                                                                                                                                                        
gegevens, terwijl het bevoegde orgaan geldt als houder van de persoonsregistratie, begrepen als de 
informatie-infrastructuur. 
1356 Zie de bekendmaking van de bij de Registratiekamer aangemelde persoonsregistraties van het CBS, 
Stcrt. 1990, 124. Hierin is de Directeur-Generaal van de Statistiek als houder aangemerkt. 
1357 Zie ook het Wetsontwerp op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek, TK 
1993-1994, 23576, nrs. 1-3, ter voorziening in een zelfstandige wettelijke grondslag van het CBS, ter 
vervanging van het Instellingsbesluit van 9 januari 1899, Stb. 1899. 
1358 Vgl. het element maatschappelijke toerekening in de toelichting op het houderschap. (MvA EK p. 8). 
Dit criterium is zodanig subjectief, dat het niet als objectieve maatstaf kan gelden. Het is derhalve als 
onderscheidende factor niet geschikt. Voor zover mij bekend is het ook niet als grondslag van houderschap 
gebruikt. Zie de eerder geconstateerde verwarring met de toerekening van onrechtmatige daden aan de 
rechtspersoon. 
1359 Vgl. het eerder genoemde beschikkingenkarakter van beslissingen inzake inzage en correctie conform 
de WoB. Zie ook de eerdergenoemde uitspraak van de Afd. rechtspraak RvSt. inzake Leenderts vs. de 
minister van Defensie van 11 augustus 1981, Gemeentestem 1981, 6702. 
1360 Zie bijvoorbeeld de mandaatsregeling WPR/WPolR van het ministerie van justitie van 15 februari 1994 
(kenmerk 425943/94/CSI): “Hoewel in beginsel de minister van Justitie houder (WPR) of beheerder 
(WPolR) is van deze registraties, is een meer praktische mandateringsstructuur wenselijk. In bijgevoegd 
overzicht (...) is deze mandateringsstructuur nader uitgewerkt. Zonder expliciete doormandatering geldt het 
hoofd van de betrokken beleidsdirectie als gemandateerde houder/beheerder.” 
1361 Vgl. art. 14 van de Wet openbaarheid van bestuur, grondslag voor het stellen van nadere 
uitvoeringsregels. Op basis hiervan zijn tal van regelingen vastgesteld waarin de organisatie van de 
uitvoering van de Wob, onder meer door aanwijzing van bevoegde Wob-ambtenaren, is vastgelegd. 
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gebaseerde – geclausuleerde – uitvoeringsbevoegdheid van de hierin aangewezen functioneel 
verantwoordelijke, in het bijzonder met betrekking tot de rechtspositie van de geregistreerde. 

Het hiervoor bepleite uitgangspunt waarbij in de regel het competente orgaan tevens houder is in 
de zin van de WPR, immers zeggenschap heeft over de operationele gegevensverwerking, staat er 
niet aan in de weg, dat diens wijze van uitvoering van de WPR onderworpen kan zijn aan 
beïnvloeding door andere organen, met name via de bestaande publiekrechtelijke toezichts- en 
verantwoordingsrelaties1362. Zie ook de mogelijkheid van beïnvloeding van de taakvervulling door 
regelgeving, delegatievoorschriften of via de zilveren koorden. Zo kan een gemeenteraad zich 
indringend bezig houden met de naleving van de WPR door burgemeester en wethouders en de 
burgemeester, waaronder de (tijdige) opstelling van reglementen. Ook de vele provinciale en 
gemeentelijke privacyverordeningen zijn als beïnvloedingsinstrumenten aan te merken. De 
bestaande bevoegdheidsverdeling moet daarbij echter wel in acht worden genomen. De 
vaststelling van privacyreglementen door de gemeenteraad ligt derhalve niet in de rede, omdat de 
reglementering van persoonsregistraties een uitvoeringstaak van B en W of van de burgemeester 
betreft1363. Ook voor andere overheidsorganisaties geldt, dat de vaststelling van 
privacyreglementen een bestuurstaak is en daarmede een verplichting van de houder als bevoegd 
orgaan. Deze verplichting kan derhalve niet door een ander orgaan of toezichtsinstantie worden 
overgenomen. Wel kan druk worden uitgeoefend binnen het bestaande systeem van checks and 
balances. 

In de private sector levert de vaststelling van het houderschap minder vragen op. Ook hier is 
weer het uitgangspunt, dat de WPR de bestaande structuur in de vorm van het civiele 
(rechts)personenrecht respecteert. Volgens het privaatrecht kunnen slechts de natuurlijke persoon 
of, in georganiseerd verband, de rechtspersoon rechtssubject zijn. Is dat de natuurlijke persoon, 
dan vallen belang, zeggenschap, toerekening en aansprakelijkheid samen. De rechtspersoon 
participeert als normatieve abstractie in het rechtsverkeer, echter via organen1364. Deze zijn 
derhalve bevoegd namens de rechtspersoon op te treden en deze ook rechtens te binden. De 
uitvoering van de WPR behoort tot de bestuursfunctie, is derhalve de primaire 
verantwoordelijkheid van het in wet en statuten hiertoe aangewezen orgaan, in de regel het 
bestuur. Deze uitvoering kan door middel van organisatorische voorzieningen, waaronder 
toedeling van uitvoeringsverantwoordelijkheid aan bepaalde medewerkers, nader worden 
gestructureerd. Door middel van volmachtverlening, kan voorts (partiële) 
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan bepaalde functionarissen zijn toegekend. Deze 
organisatorische voorzieningen doen echter niet af aan het houderschap van de rechtspersoon, 
hebben immers betrekking op de feitelijke uitvoering van de WPR. Voor zover derhalve organen 
of functionarissen in een aanmeldingsformulier zijn aangewezen, moeten deze worden geduid in 
het licht van de hier geschetste vertegenwoordigingsrelatie1365. 

                                                      
1362 De Registratiekamer heeft met de in de najaar 1992 gehouden zgn. gemeente-actie, een onderzoek naar 
de gemeentelijke naleving van de wettelijke reglementsplicht, direct ingespeeld op deze achterliggende 
beïnvloedingsmechanismen. In een latere fase werd het verslag van bevindingen tevens toegezonden aan de 
gemeenteraad en aan gedeputeerde staten, bedoeld om de “bestuursinterne” druk op naleving van de 
aanmeldingsplicht in de WPR op te voeren. 
1363 Vgl. de aanhef bij de door de VNG opgestelde Model-verordening persoonsregistraties: “De raad, het 
college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente ..., ieder voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft “. Zie Gemeente en persoonsregistratie, VNG Groene reeks nr. 118, Den Haag 
1993, p. 67. 
1364 Zoals hierna nog zal blijken, komt een aangewezen houderschap van functionarissen in de particuliere 
sector vrijwel niet voor. Wel is het bestuur, de directie of de directeur in een aantal gevallen als houder 
aangewezen. Deze verbijzondering van het houderschap houdt mede verband met de aan het begrip 
houder inherente suggestie van persoonlijke zeggenschap. 
1365 Vertegenwoordigingsbevoegdheid is essentieel. Beslissingen inzake de rechtspositie van de 
geregistreerde moeten immers als eenzijdige rechtshandelingen worden gekwalificeerd, zijnde de 
concretisering van een uit de wet voortvloeiende rechtsbetrekking tussen de registratiehouder en de 
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Het voorgaande geldt evenzeer in concernverhoudingen. Het houderschap is gekoppeld aan de 
rechtspersoon onder wiens hoede de operationele gegevensverwerking plaatsvindt1366. Dat die 
door de moeder- of een dochtermaatschappij aangehouden gegevensbestanden mogelijkerwijs ten 
dienste staan van het concern als zodanig, is niet relevant voor het houderschap1367, wel echter 
voor het materiële informatieregime. Vergelijk de doorwerking van het concernverband in de 
doelstelling van de persoonsregistratie (art. 4, eerste lid) en via deze lijn in het 
verstrekkingenregime ex art. 11, eerste lid WPR1368. Is echter sprake van gezamenlijke 
gegevensverwerking, dan kan het houderschap worden bepaald overeenkomstig een van de 
varianten voor samenwerkingsconstructies. 

Ook in de private sector geldt, dat de uitvoering van de bestuursfunctie binnen een 
rechtspersoon in de regel plaatsvindt als onderdeel van een systeem van checks and balances. 
Onder omstandigheden kunnen derhalve andere organen invloed uitoefenen op de wijze van 
naleving van de wet, met name door bestaande toezichtsrelaties. De behoefte daartoe zal groter 
zijn, naarmate de informatievoorziening het hart van de bedrijfsvoering uitmaakt en/of het 
functioneren van de instelling of onderneming gevoelig is voor (potentiële) beeldvorming in de 
publieke opinie. Ook hier geldt echter, dat de naleving van de zelfreguleringsverplichting door 
het bestuur, wel door een ander orgaan beïnvloed, maar niet kan worden overgenomen. 

De beïnvloedingsvraag is specifiek gekleurd in concernverhoudingen. De inrichting van de 
informatievoorziening, met name de architectuur ervan, is bij uitstek een door de 
moedermaatschappij in een holdingstructuur gehanteerd middel, zowel als sturingsinstrument in 
relatie tot de bedrijfsvoering van de dochterbedrijven, als om synergie in concernverband te 
bewerkstelligen. Deze moet worden onderscheiden van de operationele gegevensverwerking. In 
de jurisprudentie en literatuur wordt aangenomen, dat de moedermaatschappij het bestuur van de 
dochtermaatschappijen wat het informatiebeleid betreft kan instrueren via op aandelenbezit jo. 
benoemings- en ontslagrechten gebaseerde zeggenschap. Hoever deze beïnvloeding in concreto 

                                                                                                                                                        
geregistreerde. Zie voorts de instructiebevoegdheid ex art. 1639 h BW, als element van de 
arbeidsovereenkomst. 
1366 Het rechtspersonenrecht kent het concern niet als juridische entiteit. Expliciete elementen van 
concernrecht zijn tot op heden slechts met betrekking tot een beperkt aantal onderwerpen gerealiseerd. 
Vgl. het jaarrekeningenrecht, de regeling van de inkoop van eigen aandelen en de structuurregeling in Boek 
2 BW alsook de Wet op de ondernemingsraden. Voor zover de wet niet in een regime voorziet, moeten 
vragen omtrent concernbetrekkingen worden bezien in het licht van het algemene rechtspersonenrecht en 
de in dat verband bestaande bevoegdheids- en zeggenschapsrelaties. De WPR voorziet niet in een 
afzonderlijke regeling van concern-interne informatiebetrekkingen, zij het dat de realiteit van het 
samenwerkingsverband door kan werken in de toepassing van in het bijzonder de gebruiks-en 
verstrekkingsregeling. De WPR werpt derhalve in beginsel geen hindernissen op met betrekking tot het 
reguliere informatieverkeer in concern-verband. 
1367 Zie ook de derde Nota van wijziging van 12 april 1995, met betrekking tot het wetsvoorstel Wet 
energiedistributie, TK 1994-1995, 22160, nr. 14. De hierin opgenomen mededingingsregeling in art. 23i 
beperkt de commerciële activiteiten van de energiedistributiebedrijven. Deze regeling kent een verbod op 
de bevoordeling van een dochtermaatschappij of de holding waarvan men deel uitmaakt (tweede lid). Uit 
de toelichting op deze bepaling blijkt, dat deze bevoordeling kan bestaan uit het medegebruik van de 
afnemersadministratie (p. 14). Uit de regeling blijkt, dat de beslissingsbevoegdheid en dus de 
aansprakelijkheid omtrent deze informatieverstrekking bij de betreffende rechtspersoon/distributiebedrijf 
ligt. 
1368 Zie ook de parlementaire stukken omtrent de doorwerking van concernverhoudingen: MvA p. 44 
betreffende situatie dat verschillende rechtspersonen binnen een concern hun persoonsgegevens in één 
registratie verenigd hebben en p. 56 betreffende de betekenis van de term “organisatie van de houder” in 
art. 1 onder de definitie van gegevensverstrekking aan derden. Vgl. de volgende passage: “In de particuliere 
sector ware aan te sluiten bij de rechtspersoon. Dit leidt er toe, dat de verstrekking van een gegeven aan 
een andere rechtspersoon binnen een concern als een verstrekking aan een derde moet worden 
aangemerkt. (...) Bij de toepassing van de materiële normen kan met concernverhoudingen worden 
rekening gehouden.” 
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mag gaan, hangt af van de specifieke situatie. De zelfstandigheid van de dochtermaatschappijen 
zal echter tot op zekere hoogte gerespecteerd moeten worden1369. 

Hiervoor is reeds aangegeven, dat het houderschap en de bijbehorende organisatie een resultante 
zijn van bestaande competenties, nader begrensd door de formele grenzen van de rechtspersoon 
als toerekeningsfactor. 

Overeenkomstig deze lijnen is het houderschap in het openbaar bestuur op orgaan-niveau 
bepaald, terwijl in de private sector is aangehaakt bij de natuurlijke of rechtspersoon. Daarnaast is 
echter nog een derde categorie te onderscheiden, bestaande uit publiekrechtelijke rechtspersonen 
met publiekrechtelijke taken en bevoegdheden en privaatrechtelijke rechtspersonen die volledig 
of partieel zijn belast met de uitvoering van bestuurstaken1370. De vraag doet zich voor of in deze 
gevallen het houderschap orgaangebonden, dan wel een hoedanigheid van de rechtspersoon is. 
Wat de publiekrechtelijke rechtspersonen betreft, is geen eensluidend antwoord te geven. Het 
antwoord op deze vraag is immers afhankelijk van taken, bevoegdheden en het organisatie-
statuut in de betreffende wet. Met name is bepalend wie als normadressaat in de specifieke wet 
geldt. Is dat de rechtspersoon of een of meer organen in onderling verband. Beide vormen 
komen voor. Ook bij het hier bedoelde type privaatrechtelijke rechtspersonen kan het antwoord 
onder omstandigheden mede afhankelijk zijn van het opgedragen takenpakket, de toegekende 
bevoegdheden en de invulling van de bestuursorganisatie1371. In de regel zal het houderschap 
echter gekoppeld zijn aan de rechtspersoon, als belast met de taak ten dienste waarvan de 
persoonsregistratie functioneert. 

11.7 De organisatie van de houder 
Naast de term houder, hanteert de WPR in de definitie van de zinsnede “verstrekken van 
gegevens aan een derde” in art. 1 WPR en het regime voor interne gegevensverstrekking in art. 6, 
tweede lid, WPR nog de aanduiding “organisatie van de houder”. Dit niet afzonderlijk 
gedefinieerde begrip fungeert als afbakeningscriterium tussen het interne en het externe 
verstrekkingenregime in de WPR. Wat niet als derdenverstrekking – derhalve als 
gegevensverstrekking buiten de organisatie van de houder – is aan te merken, geldt als intern 
gegevensgebruik. In het eerste geval moet de rechtvaardiging voor de gegevensverstrekking 
gevonden worden in de artt. 11 t/m 14 en 18, derde lid. De interne gegevensverstrekking wordt 
beheerst door art. 6, tweede lid, WPR. 

Buiten de organisatie van de houder betekent volgens de toelichting: “buiten het organisatorisch 
geheel waarover de houder zeggenschap heeft en ten dienste waarvan de registratie wordt 
gehouden” (MvT p. 36). In een latere fase van de schriftelijke behandeling van het wetsontwerp 
is deze toelichting als volgt verduidelijkt: “Hierbij is wat de overheid betreft gedacht aan 
onderdelen waar aparte taken worden verricht. In de particuliere sector ware aan te sluiten bij de 
rechtspersoon. Dit leidt er toe, dat de verstrekking van een gegeven aan een andere 
rechtspersoon binnen een concern als een verstrekking aan een derde moet worden aangemerkt” 
(MvA p. 56). Dit organisatiebegrip heeft derhalve een hulpfunctie met betrekking tot het 
houderschap, waarbij wat de particuliere sector betreft, de (feitelijk registrerende) rechtspersoon 
als uitgangspunt wordt genomen, ook in concernverband1372. 

                                                      
1369 Zie de handboeken rechtspersonenrecht en meer specifiek S.M. Bartman en A.F.M. Dorresteijn, Van 
het concern, Arnhem 1991, met name het onderdeel centrale leiding en bestuursautonomie, p. 87 e.v., 
alsmede de aldaar aangehaalde literatuur en jurisprudentie. 
1370 De vraag wie als houder heeft te gelden is niet gekoppeld aan de vraag welk regime voor de betreffende 
persoonsregistratie van toepassing is, dat voor de overheidssector of dat voor de particuliere sector. Zie 
voor de specifieke WPR-afbakening tussen beide sectoren: art. 17 WPR jo. het Afbakeningsbesluit. 
1371 Vgl. de publiekrechtelijke component in de inrichting van de bedrijfsverenigingen als 
uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid. 
1372 Vgl. ook de volgende passage in de toelichting op art. 6: “Gegevens uit een personeelsregistratie zullen 
dan ook in beginsel slechts in handen mogen komen van medewerkers die belast zijn met de behandeling 
van personeelsaangelegenheden en functionarissen die daaromtrent beslissingen moeten kunnen nemen. 
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De in de WPR gehanteerde term “organisatie van de houder” is ontleend aan het begrippenkader 
in § 2 van het voormalige Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) van 27 januari 19771373. 
Hierin is het begrip “speichernde Stelle” als onderdeel van de definitie van derdenverstrekking, 
gedefinieerd als: elk van de in § 1 van de wet als houder genoemde (rechts)personen, organen en 
instellingen, “die Daten für sich selbst speichert oder durch andere speichern läßt.”1374 Dat het 
hier gaat om synoniemen, zij het elk van uit een specifiek gezichtspunt gedefinieerd, blijkt tevens 
uit het commentaar van Dammann: “Der Begriff “speichernde Stelle” steht daher im öffentlichen 
Bereich für eine Behörde oder eine sonstige öffentliche Stelle, im nicht-öffentlichen Bereich für 
eine natürliche Person oder für eine juristische Person, eine Gesellschaft oder eine andere 
Personenvereinigung des privaten Rechts.”1375 In de Duitse wetsgeschiedenis is expliciet 
vastgelegd, dat het element “speichernde Stelle” niet op concernniveau kan worden 
geconcretiseerd. De Duitse wetgever heeft daarmee een eventuele, aan dit begrip inherente 
“Konzernklausel” uitdrukkelijk afgewezen1376. 

Deze systematiek is in de paragrafen 1 en 2 van het nieuwe Bundesdatenschutzgesetz van 20 
december 1990 ongewijzigd overgenomen1377. Uit het vernieuwde commentaar van Dammann 
blijkt, dat de herziening van deze privacywet geen verandering heeft gebracht in de opvattingen 
omtrent het begrip “speichernde Stelle” en evenmin in het standpunt van de wetgever inzake de 
doorwerking van bestaande concernverbanden: “Wirtschaftliche Verflechtungen haben, selbst 
wenn sie bis zur Eingliederung (...) gehen, auf die Beurteilung keinen Einfluß. Verbundene 

                                                                                                                                                        
Dit is ook in overeenstemming met de bestaande praktijk op dit gebied in de meeste bedrijven en 
instellingen” (MvA p. 57). Ook hieruit blijkt, dat de WPR aansluit bij de feitelijke constellatie. 
1373 BGBl. I 1977 S. 201. Bij de totstandkoming van de WPR is op essentiële punten geput uit de Duitse, 
Franse en Britse privacywetgeving. Een deel van het begrippenkader is ontleend aan het 
Bundesdatenschutzgesetz. Bovendien heeft Spiros Simitis, destijds Hessischer Datenschutzbeauftragter, in 
het WPR-wetgevingsproces als materie-deskundige een klankbordfunctie vervuld. Vgl. echter de 
“bijmenging” van het BDSG-begrippenkader met het andersoortige houderschapsbegrip in de 
Aanwijzingen 1975. Het vrijstellingsregime met betrekking tot de meldings- en zelfreguleringsplicht (BGV) 
is in belangrijke mate gebaseerd op het Franse systeem van de “normes simplifiées” (art. 17), terwijl de 
regeling van de privacygedragscode in de Britse Data Protection Act eveneens als inspiratiebron heeft 
gediend. Het Europees Dataverdrag 1981, noch de Franse en de Britse privacywet kennen een 
“hulpbepaling” als “organisatie van de houder” of “speichernde Stelle”, synoniem met het houderschap. 
De uitvoeringsorganisatie wordt derhalve als regel in het houderschap begrepen geacht, gerelateerd aan 
het/de verantwoordelijke orgaan/rechtspersoon. Zie ook het eerder vermelde standpunt van de Europese 
Data Protection Commissioners m.b.t. de expliciete afwijzing voor heden en toekomst van een inherente 
concern-clausule in die vorm, dat het houderschap een subjectieve aanwijzingsbevoegdheid impliceert, los 
van de feitelijke inrichting van en zeggenschap over de informatievoorziening, met de mogelijkheid van 
situering op het niveau van de (top)holding. 
1374 Vgl. de definitie van het begrip derde in het derde lid van § 2 BDSG: “Dritter jede Person oder Stelle 
außerhalb der speichernden Stelle, ausgenommen der Betroffene oder diejenigen Personen und Stellen, die 
in de Fällen der Nummer 1 im Geltungsbereich diesen Gesetzes im Auftrag tätig werden.” 
1375 Spiros Simitis, Ulrich Dammann, Otto Mallmann, Hans-Joachim Reh, Kommentar zum 
Bundesdatenschutzgesetz, Baden-Baden 1981, p. 192 e.v. 
1376 Zie de volgende passage uit het commentaar van Dammann, a.w. 1981, p. 194: “Noch so enge 
wirtschaftliche Zusammenhänge und Verbindungen rechtfertigen nicht, daß mehrere solcher rechtlichen 
Einheiten (rechtspersonen, schr.) zu einer speichernden Stelle, und damit zu einer datenschutzrechtlichen 
Einheit, zusammengefaßt werden. Von der Einführung einer Konzernklausel, wie sie aus dem Bereich der 
Wirtschaft gefordert worden war, hat der Gesetzgever aus sachlichen Gründen abgesehen. Entscheidend 
war dabei vor allem die Tatsache, daß wirtschaftliche Verflechtungen und damit der Datenfluß durch den 
Betroffenen nicht kontrollierbar sind.” 
1377 BGBl. I S. 2954. Het begrip “speichernde Stelle” is in § 3, achtste lid, BDSG gedefinieerd als: “jede 
Person oder Stelle, die personenbezogene Daten für sich selbst speichert oder durch andere im Auftrag 
seichern läßt”, terwijl het begrip “Dritter” in het negende lid is omschreven als: “jede Person oder Stelle 
außerhalb der speichernde Stelle.” 
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Unternehmen bleiben zueinander Dritte, solange sie rechtlich selbstständig sind. Eine nach dem 
Grad der Verbindung differenzierende Beurteilung sieht das Gesetz nich vor (...).”1378 

Gezien de herkomst van dit afbakeningscriterium, alsook de overeenstemming in systematiek van 
en toelichting op het begrippenkader, mag worden aangenomen, dat het begrip “organisatie van 
de houder” in de WPR eenzelfde betekenis heeft als het element “speichernde Stelle” in het 
BDSG. Om die reden is de Duitse verbijzondering van dit element in jurisprudentie en literatuur 
sinds 1977 ook voor ons recht van betekenis. Dit nog eens temeer, omdat het Duitse 
privacyrecht spoort met de internationale uitleg op dit punt van het Europese Dataverdrag 1981. 

Zoals opgemerkt, heeft de term “speichernde Stelle” louter een hulpfunctie als 
afbakeningscriterium met betrekking tot de toepasselijke norm voor gegevensverstrekking/-
gebruik. De vraag wie als derde in de zin van de wet heeft te gelden staat hierin centraal. Volgens 
Dammann werkt dit criterium als volgt1379. Tot de organisatie van de houder behoren alle niet 
juridisch verzelfstandigde onderdelen van de onderneming of organisatie. Tevens behoren hiertoe 
de in dienst zijnde/werkzame personen, althans voor zover deze functioneel bij de 
informatievoorziening zijn betrokken: “dies allerdings nur soweit, als sie für die speichernde 
Stelle handeln.”1380 Bedrijfsartsen met een dienstverband worden derhalve niet als derden 
gekwalificeerd, evenmin als andere personen met een bijzondere toezichts- en/of 
vertrouwensfunctie en een daarmee samenhangende, min of meer onafhankelijke positie binnen 
de betreffende organisatie. Dat geldt ook voor (leden van) medezeggenschapsorganen e.d. als 
“unselbständiger Teil der speichernden Stelle.” Vertrouwenspersonen van de vakbonden zijn 
daarentegen wel als derde te kwalificeren. Deze zijn niet als “Organe der speichernden Stelle” aan 
te merken, vertegenwoordigen immers een vakbond en daarmee een derde. De beoordeling is 
derhalve toegespitst op twee kernbegrippen: (a) het element “funktionsbezogen” en (b) de vraag 
of de betreffende activiteit is toe te rekenen aan de rechtspersoon, dat wil zeggen niet “rechtlich 
verselbständigt” is. 

In het licht van het voorgaande zal het organisatiebegrip moeten worden geduid als de 
(juridische) zeggenschap (instructiebevoegdheid) over personen en middelen, nader begrensd 
door de formele organisatiestructuur. Wat tot de beïnvloedingssfeer van de natuurlijke persoon 
behoort, met name ook van eenmansbedrijven, moet in concreto worden vastgesteld, in het 
bijzonder aan de hand van bestaande, op juridische relaties (eigendom, bezit, arbeidscontracten 
e.d.) gebaseerde zeggenschap. 

Bij privaatrechtelijke rechtspersonen is de zeggenschapsstructuur betrokken op datgene wat 
toebehoort aan/deel uitmaakt van de rechtspersoon. Dit betekent, dat naast de houder in strikte 
zin, nog andere organen tot de organisatie van de houder kunnen behoren, zoals de 
ledenvergadering en de ondernemingsraad. 

Binnen de overheid moet het organisatiebegrip in relatie tot het bevoegde orgaan worden 
bepaald, dat wil zeggen dat aansluiting moet worden gezocht bij de organisatorische 
hoofdstructuur, begrensd door het openbaar lichaam als rechtspersoon. Is een minister als 
houder aan te merken, dan geldt het betreffende ministerie in beginsel als diens organisatie, 
terwijl het gemeentelijk apparaat als organisatie is te kwalificeren bij een houderschap van 
burgemeester en wethouders. In dat geval worden echter ook andere gemeentelijke organen tot 
de organisatie van de houder gerekend, zoals de gemeenteraad en functionele commissies. 

Wordt een houderschap van niet-collegiaal samengestelde bestuurdsorganen (de burgemeester en 
de commissaris van de Koningin) en andere zelfstandige bestuursorganen (zonder eigen 
rechtspersoonlijkheid) aangenomen, dan zal de aangehaakte organisatie voor zoveel mogelijk in 
samenhang met de bestaande functionele relaties moeten worden omlijnd. Voor zover een 
                                                      
1378 Spiros Simitis, Ulrich Dammann, Hansjörg Geiger, Otto Mallmann, Stefan Walz, Kommentar zum 
Bundesdatenschutzgesetz, Losebl., Baden-Baden, 1992, p. 82 e.v. 
1379 Zie Dammann, a.w. 1992, p. 79 e.v. 
1380 Dammann formuleert het vereiste van functionaliteit in de informatievoorziening kernachtig als volgt: 
“Betriebsklatsch” gehört zur privaten Sphäre” (a.w. 1991, p. 83). 
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openbaar lichaam of rechtspersoon meerdere houders in de zin van de WPR kent, zal echter in 
de regel sprake zijn van overlappende zeggenschap/taakuitoefening en daarmee 
corresponderende informatieregimes. Zo geldt het Kabinet van de commissaris van de Koningin 
wat diens bemoeienis met burgemeestersbenoemingen betreft in de zin van de WPR als diens 
organisatie. Hier vloeit uit voort, dat op de functionele informatievoorziening inzake deze 
bestuurstaak binnen het Kabinet het interne verstrekkingenregime ex art. 6, tweede lid, WPR van 
toepassing is, terwijl een eventuele gegevensverstrekking inzake sollicitatieprocedures van het 
Kabinet naar andere onderdelen van het provinciale apparaat wordt beheerst door het WPR-
regime inzake derdenverstrekkingen. Onder omstandigheden zal het Kabinet als dienstonderdeel 
echter ook taken verzorgen, waarmee het gerekend kan worden te behoren tot de organisatie van 
gedeputeerde staten, zodat een met deze taken verband houdende informatie-uitwisseling tussen 
dienstonderdelen volledig door het interne gebruiksregime wordt beheerst1381. 

Anders dan binnen de overheid het geval is, zal het probleem van meerdere houders binnen één 
organisatie en de noodzaak van een hiermee samenhangende informatiescheiding op 
organisatieniveau zich in de particuliere sector minder snel voordoen. Conform de analoog toe te 
passen inzichten in de Duitse jurisprudentie en literatuur, behoren de organen van de 
rechtspersoon tot de organisatie van de houder. Dit kan echter anders zijn, indien tevens aan een 
specifiek orgaan opgedragen bestuurstaken worden vervuld. In dat geval zal een afbakening 
moeten plaatsvinden via een afgezonderd informatiecircuit als hiervoor aangegeven1382. 

In tegenstelling tot de WPR, kent de Duitse privacywetgeving geen zelfreguleringsverplichting op 
uitvoeringsniveau. Wel is voorzien in (openbare) registerverplichtingen op organisatieniveau. Op 
grond van het oude BDSG was deze verplichting in de openbare sector gekoppeld aan de 
bevoegde organen en publiekrechtelijke rechtspersonen (§ 15), en in de particuliere sector aan de 
betreffende natuurlijke en rechtspersonen (§§ 28 en 29). Niet de “speichernde Stelle” is derhalve 
normadressaat, maar de (rechts)persoon of bevoegd orgaan. In het huidige BDSG zijn deze 
interne registerverplichtingen uitgebreid met externe meldingsplichten. In de overheidssector 
moeten geautomatiseerde “Dateien” nu tevens aan de Bundesdatenschutzbeauftragten worden 
gemeld ten behoeve van opneming in een openbaar register (§ 26). In de particuliere sector geldt 
een beperkte meldingsplicht aan de per deelstaat aan te wijzen Aufsichtsbehörde (§§ 38 jo. 32)1383. 
De normadressaat van deze verplichtingen is in alle gevallen de houder (c.q. diens 
vertegenwoordiger) 

11.8 Het beleid van de Registratiekamer 
Hiervoor is reeds beschreven, dat de Registratiekamer de verbijzondering van het begrip houder 
in de uitvoeringspraktijk actief beoogt te sturen via de toelichting op de aanmeldingsformulieren. 
Uitgangspunt hierbij is het houderschap van het bevoegd orgaan in de overheidssector1384 en van 

                                                      
1381 Vgl. voorbeelden in de sfeer van voorlichting en personeelszaken. Bepalend is de vraag of het Kabinet 
fungeert als uitvoeringsorganisatie ten behoeve van de bestuurstaken van de commissaris van de Koningin, 
zoals opgenomen in de Instructie Commissarissen des Konings in de provinciën (Besluit van 12 januari 
1966, Stb. 25), dan wel dat andere taken worden verricht. 
1382 Vgl. art. 1, tweede lid, van het Afbakeningsbesluit (Stb. 1989, 569). 
1383 In de meeste gevallen is dit (het ministerie van Binnenlandse Zaken van) de betreffende 
deelstaatsregering of de president hiervan, terwijl in enkele gevallen (Bremen, Hamburg en Saarland) de 
betreffende Landesbeauftragte für den Datenschutz als zodanig is aangewezen. 
1384 Zie als illustratie de volgende passage in de brief van de Registratiekamer met betrekking tot een 
reglement voor een persoonsregistratie woningzoekenden van 21 oktober 1993, kenmerk 93.E.123: “De 
invulling van het houderschap in de publieke sector sluit aan op de bestaande taak- en 
bevoegdheidsstructuur. De registratiebevoegdheid en dus het houderschap volgt de taakopdracht en de 
toekenning van bestuursbevoegdheid. Houder is dan het orgaan waaraan taken en bevoegdheden zijn 
geattribueerd of gedelegeerd.” 
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de natuurlijke of rechtspersoon in de particuliere sector1385. Een houderschap van hiërarchisch 
ondergeschikten, zoals ambtelijke diensthoofden, is hiermee afgewezen, terwijl de uitleg van de 
Kamer evenmin ruimte laat voor een niet met de feitelijk uitgeoefende zeggenschap op 
gegevensniveau sporend houderschap van de (top- of sub-) holdingmaatschappij in 
concernverband1386. 

In aansluiting hierop wordt het intra concern-gegevensverkeer – met een beroep op de 
wetsgeschiedenis – door de Kamer aangemerkt als gegevensverstrekking aan derden en daarmee 
onderworpen aan het daarop van toepassing zijnde WPR-regime1387. Wel is in deze context 
ruimte voor samenwerkingsvormen, conform de in de wetsgeschiedenis aangeduide 
mogelijkheden1388De toepassing van de WPR geeft problemen in die gevallen, dat de feitelijke, 
veelal op afspraken, samenwerkingsovereenkomsten of convenanten en/of subsidievoorwaarden 
gebaseerde, coördinatie en integratie van werksoorten vooruit loopt op de aanpassing van de 
formeel-juridische organisatie. Vgl. ook de behoefte aan beleidsexperimenten en 
interventieprojecten, die veelal de beschikbaarheid van multifunctionele registratiesystemen 
veronderstellen. De WPR haakt daarentegen aan bij de formele organisatie, terwijl de gevolgen 
                                                      
1385 Vgl. echter de mogelijkheid van het houderschap van een (bestuurs)orgaan indien (een orgaan van) een 
privaatrechtelijke rechtspersoon is belast met een publiekrechtelijke taak. Zie het standpunt van de 
Registratiekamer van 2 augustus 1993, kenmerk 92.C.158.3: “Bij privaatrechtelijke rechtspersonen is de 
vraag naar het houderschap gekoppeld aan de inhoud van de wettelijke taakopdracht. Is hierin geen 
specifiek uitvoeringsorgaan genoemd, dan geldt de rechtspersoon (...) zelf als houder.” 
1386 Deze benadering staat echter niet in de weg aan een houderschap van een moedermaatschappij met 
betrekking tot de voor eigen of gezamenlijke doelen aangehouden persoonsregistraties of aan 
samenwerkingsvormen, zoals een gezamenlijk of deel-houderschap van de holding en één of meer 
dochtermaatschappijen. Voorwaarde voor het houderschap is echter steeds een daadwerkelijke, aan het 
doel ervan gerelateerde bemoeienis met de gegevensverwerking, derhalve een zeggenschap op 
gegevensniveau. Zeggenschap met betrekking tot de inrichting van de informatievoorziening op 
hoofdlijnen, dat wil zeggen de architectuur daarvan, is niet voldoende voor het aannemen van een 
houderschap in de zin van de WPR. 
1387 Zie als illustratie van dit standpunt de brief van de Kamer van 5 januari 1995, kenmerk 94.V.197.01, 
inzake de status van de (internationale) gegevensuitwisseling tussen de Amerikaanse moeder en de 
Nederlandse dochter van de Pepsi-organisatie: “De Registratiekamer heeft ten aanzien van aan haar 
voorgelegde vragen steeds het standpunt ingenomen dat in concernverband de afzonderlijke 
rechtspersonen ten opzichte van elkaar als derden dienen te worden aangemerkt.” Voor zover een 
moedermaatschappij als houder geldt, is de gegevensverstrekking aan de dochtermaatschappijen derhalve 
onderworpen aan het regime voor derdenverstrekkingen. Zie ook de brief van de Kamer van 3 januari 
1995, kenmerk 94.D.32.02, inzake een persoonsregistratie van een Stichting Aandelen Beheer, een holding 
van een AA Accountants en Adviseurs BV. Dit standpunt heeft als consequentie, dat een door een centrale 
concernregie opgeroepen (internationale) gegevensuitwisseling tussen concernonderdelen, in Nederland 
wat de betreffende persoonsregistratie betreft, veelal de toepasselijkheid/herleving van de 
aanmeldingsplicht impliceert. De in het BGV opgenomen standaardregimes bevatten immers slechts in 
zeer beperkte mate voorzieningen met betrekking tot dit type gegevensverkeer, door een stringente 
verbijzondering van de doelverstrekkingen in art. 11, eerste lid, WPR. 
1388 Er is sprake van een sterke toeneming van samenwerkingsverbanden in de zorgsector, het onderwijs en 
de maatschappelijke dienstverlening door een groeiende behoefte aan geïntegreerde gevalsbehandeling. Zie 
ook de verplichte samenwerking van arbeidsvoorziening uitvoeringsorganen sociale zekerheid en de 
gemeentelijke sociale diensten. Een aan de nieuwe uitgangspunten dienstbare herstructurering van de 
informatievoorziening is hiervan het gevolg. Zie hieromtrent de brief van de staatssecretaris van SZW van 
30 mei 1995, TK 1994-1995, 24215, nr. 1, betreffende de toekomstige uitvoeringsorganisatie 
werknemersverzekeringen. De hierin vastgelegde uitgangspunten van het kabinet voorzien onder meer in: 
(a) regionale uitvoering en (b) integrale gevalsafhandeling en onafhankelijke claimbeoordeling. In de regio 
dienen de werkzaamheden van de uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen afgestemd te worden 
op de werkzaamheden van de gemeentelijke sociale diensten en de arbeidsvoorzieningsorganisatie. De 
hoofdlijnen van deze procesgerichte samenwerking zal in de wet worden vastgelegd, uitgaande van de één 
loket-benadering: “Uitgangspunt blijft dat nu de individuele werknemer voor zijn gevalsbehandeling 
(binnen dat front-office) terecht kan bij één loket.” De samenwerking tussen de arbeidsvoorziening en de 
uitkeringsorganen dient te worden ondersteund door een actueel cliënt-volgsysteem (pp. 9 en 10). <N 
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van de verschillende samenwerkingsvormen voor het van toepassing zijnde informatieregime c.a. 
niet of nauwelijks zijn geëxpliciteerd.>. Hierin kan, al naargelang de specifieke omstandigheden, 
worden onderscheiden tussen: (a) een houderschap van een persoonsregistratie voor 
gemeenschappelijk gebruik (ziekenhuisconstructie)1389, (b) een afzonderlijk houderschap van een 
in een groter geheel onderscheiden deelregistratie1390 en (c) een gemeenschappelijk houderschap 
van één persoonsregistratie1391. 

De Kamer koppelt aan dit onderscheid gevolgen voor de aanmeldingsplicht. Is sprake van een 
enkelvoudig houderschap of een gezamenlijk houderschap, dan behoeft – behoudens een 
eventuele toepasbaarheid van de vrijstellingsregeling – slechts één persoonsregistratie te worden 
aangemeld. Bij een gezamenlijk houderschap zijn alle in het samenwerkingsverband 
participerende houders immers hoofdelijk aansprakelijk. Is daarentegen sprake van een 
afzonderlijk houderschap van deelregistraties, dan is elke houder in beginsel meldingsplichtig 
voor zijn inbreng1392. Bovendien benadrukt de Kamer ingeval van samenwerkingsvormen nog 
eens extra de informatieplicht ex art. 28 WPR1393. 

                                                      
1389 De Kamer heeft een voorkeur voor deze constructie, eventueel door vorming van een afzonderlijke 
houder-rechtspersoon. Dit blijkt onder meer uit een brief aan een psychiatrisch ziekenhuis inzake de 
consequenties van de WPR voor de beoogde geïntegreerde informatievoorziening, als uitvloeisel van de 
vorming van een Multi Functionele Eenheid op basis van een samenwerkingsovereenkomst met een Riagg. 
De vraag is wie als houder is aan te merken van de op basis van de gegevensverzameling van Zon en Schild 
en de Riagg nieuw op te zetten persoonsregistratie: “Het is naar de mening van de Registratiekamer 
wenselijk dat Multi Functionele Eenheden een duidelijke rechtsvorm – bijvoorbeeld als afzonderlijke 
stichting – krijgen.” Tot dat moment is sprake van een ad hoc voorziening: “De Stichting Riagg Flevoland 
en de Stichting Psychiatrisch Centrum Zon en Schild zijn beide mede-houder van de persoonsregistratie”, 
aldus de Kamer. Zie wat de oprichting van afzonderlijke houder-rechtspersonen betreft ook de Stichting 
Landelijk Houderschap ZRS. Het Zorg Registratie Systeem omvat de landelijke (en regionale) registratie 
van vraag, indicatiestelling en zorgtoewijzing van zorg- en dienstverlening aan mensen met een 
verstandelijke handicap. Zie voor het Mandaatbesluit Zorgregistratiesysteem Stcrt. 1995, 12. 
1390 Zie als illustratie het door de Kamer aangenomen afzonderlijk houderschap van een deelregistratie met 
betrekking tot de geïntegreerde informatievoorziening van een samenwerkend ziekenfonds en een 
particuliere ziektekostenverzekeraar (brief van 12 januari 1995, kenmerk 94-T-018) en van de geïntegreerde 
informatieverwerking door een moeder-en een dochtermaatschappij in concernverband (brief van 3 januari 
1995, kenmerk 94.T.046.1). Het is mogelijk, dat de Kamer recent een voorkeur heeft opgevat voor een 
afzonderlijk houderschap van deelregistraties. Bij een beoordeling van het reglement van de gezamenlijke 
Kamers van Koophandel met betrekking tot een gemeenschappelijke persoonsregistratie 
“Ondernemersbeurs”, gingen de Kamers uit van een gezamenlijk houderschap. In het reglement was als 
houder aangewezen: “de in de Ondernemingsbeurs samenwerkende Kamers van Koophandel en 
Fabrieken”, zoals afzonderlijk vermeld in de bijlage bij het reglement. De Registratiekamer nam echter een 
echter een houderschap van de afzonderlijke Kamers van Koophandel aan voor hun eigen, in de 
persoonsregistratie “Ondernemingsbeurs” ingebrachte segment. In het verlengde hiervan werden alle 17 
Kamers voor hun deelregistratie meldingsplichtig verklaard (brief van 29 december 1994, kenmerk 
94.T.047.01). De juistheid van deze aanname is aan twijfel onderhevig, nu de functionaliteit van deze 
persoonsregistratie uitdrukkelijk meer is dan de som der delen. Vanuit dit gezichtspunt kan ook in andere 
gevallen worden getwijfeld aan de juistheid van een afzonderlijk houderschap van deelregistraties. 
1391 Zo heeft de Kamer onder meer een gezamenlijk houderschap aangenomen van Comfort 
Financieringen Nederland BV en Vroom & Dreesmann Warenhuizen inzake de aan de V & D Winkelpas 
ten grondslag liggende persoonsregistratie (brief van 10 maar 1995, kenmerk 95.V.110.01). Eerder heeft de 
Kamer een gedeeld houderschap aangenomen met betrekking tot de geïntegreerde gegevensverzameling in 
het verband van een Multi Functionele Eenheid, een van overheidswege gestimuleerd 
samenwerkingsverband van een psychiatrisch ziekenhuis en een Riagg (brief van 19 december 1994, 
kenmerk 94.V.139). 
1392 Zie het hiervoor reeds genoemde standpunt van de Registratiekamer inzake de aanmelding van de 
gemeenschappelijke persoonsregistratie “Ondernemingsbeurs” van de samenwerkende Kamers van 
Koophandel. De Kamers hadden in hun reglement geopteerd voor een gezamenlijk houderschap. Dit werd 
door de Registratiekamer vervangen door een houderschap van de 17 afzonderlijke Kamers voor hun eigen 
segment. Elk van hen werd daarmee meldingsplichtig verklaard, zij het dat in het aanmeldingsformulier 
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Afgezien van de hiervoor genoemde toelichting op de aanmeldingsformulieren, heeft de Kamer 
haar opvattingen inzake de uitleg van de wet voorts actief uitgedragen in de (vele) bijeenkomsten 
met branche- en koepelorganisaties en grote ondernemingen tijdens de invoeringsfase van de 
WPR (maatwerk-advies), standpuntbepaling inzake interpretatieverzoeken (model-)reglementen 
en aanmeldingsformulieren), de behandeling van klachten en bemiddelingskwesties, advisering en 
voorlichtingsactiviteiten1394. Zoals in hoofdstuk 6 is beschreven, heeft het door de betreffende 
sectororganisaties gewenste houderschap op holdingniveau van de volledige gegevensverwerking 
in concernverband tevens een belangrijke rol gespeeld in de goedkeuringsprocedure van de 
gedragscodes van banken en verzekeraars. De Kamer heeft steeds geweigerd om een dergelijke 
voorziening goed te keuren omdat deze in strijd met de WPR werd geoordeeld1395. 

Wat de uitleg van het houderschap betreft heeft de Kamer zich gebaseerd op de functie hiervan 
in de afzonderlijke WPR-bepalingen en het systeem van deze wet, in samenhang met de aan de 
verschillende rechtsgebieden ten grondslag liggende organisatieprincipes, de grondrechtsdimensie 
van het privacyrecht en de (nationale) ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip houder, een en 
ander mede in internationaal verdragsrechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief, derhalve met 
name bezien tegen de achtergrond van de betekenis van het overeenkomstige begrip “controller 
of the file” in het Europees Dataverdrag 1981 en de implementatie daarvan in de Duitse, Franse 
en Britse privacy-wetgeving. Een bepaalbaarheid van het houderschap volgens objectieve 
gezichtspunten was daarbij het uitgangspunt, evenals het streven om aan te sluiten bij de 
zeggenschapsstructuur in het bestuurs- en privaat-/handelsrecht. Dat de WPR een nieuwe 
informatie-ordening zou introduceren met zelfstandige zeggenschapsrelaties inzake de 
gegevensverwerking, is hiermee door de Kamer expliciet verworpen1396. 

De Registratiekamer heeft het element “organisatie van de houder” voorts uitgelegd in de 
hiervoor beschreven zin, dat wil zeggen in overeenstemming met de aan dit begrip gegeven uitleg 
in de parlementaire stukken jo. de in het Duitse privacyrecht aan het begrip “speichernde Stelle” 
gegeven betekenis, met inbegrip van de Europese – op het gemeenschappelijke verdragsrecht 
gebaseerde – opvattingen omtrent de afwijzing van een instrumenteel aangewezen houderschap 
op concernniveau. Het begrip “organisatie van de houder” heeft derhalve in de visie van de 

                                                                                                                                                        
verwezen kon worden naar het gemeenschappelijke reglement. Brief van 29 december 1994, kenmerk 
94.T.047.01. 
1393 Zie als illustratie de brieven van de Registratiekamer van 3 januari 1995 in de zaken 94.D.32.02 en 
94.T.046.1. 
1394 De problematiek van het houderschap c.a. heeft echter in de Jaarverslagen nog geen aandacht gekregen. 
1395 Naar verwachting zal de Registratiekamer in het najaar van 1995 een goedkeuringsverklaring afgeven 
voor de in mei 1995 door de Nederlandse Vereniging van Banken vastgestelde Privacy Gedragscode 
Banken. De tekst waaromtrent in het vooroverleg tussen NVB en Registratiekamer overeenstemming is 
bereikt, bevat enkele concernbepalingen. Zo voorziet de doelstelling van de gegevensverwerking in art. 3 
onder meer in: “het leveren van een bijdrage aan het belang van de organisatie waartoe de instelling 
behoort door te streven naar uitbreiding van de dienstverlening en vergroting van het cliëntenbestand en 
andere activiteiten.” Uit deze doelbepaling in samenhang met art. 11, eerste lid, WPR jo. andere 
voorzieningen in gedragscode en Privacyregels vloeit voort, dat het intra-concern gegevensverkeer binnen 
de sub- en topholding in belangrijke mate als doelverstrekking is gekwalificeerd en daarmee is onttrokken 
aan de bijzondere checks and balances in art. 14 WPR. Vgl. de discussie over de beoogde synergie door de 
fusie van banken en verzekeraars met betrekking tot het gebruik van elkaars cliëntenbestanden. Tevens 
kent de NVB-regeling een ruimhartige regeling betreffende de uitwisseling van strafrechtelijke informatie in 
het kader van de bedrijfsbeveiliging (gegevensuitwisseling op basis van incidentenregisters. Zie hieromtrent 
hoofdstuk 6. 
1396 Evenmin stelt de WPR eisen aan de formele organisatiestructuur. Vgl. de eisen hieromtrent van de 
toezichthouders met betrekking tot fusies van banken en verzekeraars. Zie de Afspraken tussen de 
Nederlandse Bank NV en de Verzekeringskamer, Stcrt. 1994, 125. Zie echter de eerder gesignaleerde 
ontwikkeling om afzonderlijke houder-rechtspersonen op te richten met betrekking tot landelijke en 
regionale informatiesystemen in de zorgsector. Het aanhaken van de WPR bij de formeel-juridische 
organisatie, lokt derhalve wel een instrumenteel gecreëerd houderschap uit. 
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Kamer een van het houderschap afgeleide hulpfunctie, als afbakeningscriterium tussen het 
interne en het externe verstrekkingenregime in de WPR, waarbij de reikwijdte van het interne 
gebruiksregime inherent beperkt is tot de formeel-juridische organisatie van de houder c.q. de 
rechtspersoon. Een eventuele juridische verzelfstandiging van activiteiten in de vorm van eigen 
rechtspersoonlijkheid, werkt derhalve naar het oordeel van de Kamer rechtstreeks door in het op 
basis van de WPR van toepassing zijnde informatie-regime. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de Registratiekamer de concernorganisatie niet als organisatie van 
de houder – i.c. de moedermaatschappij – heeft willen kwalificeren1397. Afgezien van dit 
vraagstuk, heeft de concretisering van dit begrip in de uitspraken van de Kamer vooral een rol 
gespeeld bij de beoordeling van de gegevensverstrekking in verenigingsverband, met name 
betreffende de vraag of leden recht kunnen doen gelden op informatie omtrent hun medeleden 
en zo ja in welke omvang. Voorts is de afbakening van dit hulpbegrip aan de orde gekomen bij de 
beoordeling van de informatiebetrekkingen tussen gemeentelijke organen. 

De Kamer volgt op dit punt een vaste lijn. Als organisatie van de houder wordt aangemerkt de 
organisatie van de rechtspersoon of het openbaar lichaam1398, bestaande uit de formele 
bestuursstructuur en de onder de rechtspersoon ressorterende uitvoeringsorganisatie1399. 
Informatievoorziening in die context wordt genormeerd door het interne gebruiksregime ex art. 6 
WPR jo. de overigens van toepassing zijnde specifieke wetgeving, waaronder het op de 
betreffende rechtspersoon in de particuliere sector van toepassing zijnde organisatierecht in Boek 
2 BW, statuten, reglementen en bestuursbesluiten of in de openbare sector het publiekrechtelijk 
organisatierecht in de Gemeentewet, Provinciewet e.d. 

Wat verenigingen betreft geldt het volgende. Leden kunnen in beginsel aanspraak maken op 
informatie omtrent hun medeleden. Hoever deze informatieplicht reikt is afhankelijk van de 
interne besluitvorming in het licht van doel en statuten van de vereniging, specifieke wettelijke 
voorschriften en overwegingen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer van geregistreerden (mede-leden). Ging de Kamer in het geval van een 
woningbouwvereniging, vanwege het karakter van de vereniging en de aard van de gevraagde 
informatie, akkoord met de verstrekking van de gevraagde ledenlijst1400, in het geval van een 
                                                      
1397 De opstelling van de Kamer is echter in die zin ambivalent, dat de aanmeldingen van enkele 
handelsbanken op concernniveau zonder bezwaar zijn geaccepteerd. Zie de brieven van 27 juni 1995 aan 
de ABN-AMRO Bank NV (kenmerk 95.O.018.01) en van 29 juni 1995 aan de ING Bank NV (kenmerk 
95.O.25.01) 
1398 Met betrekking tot de concretisering van het begrip “organisatie van de houder” in een gemeentelijke 
context argumenteerde de Kamer als volgt: De gemeente is een openbaar lichaam en heeft 
rechtspersoonlijkheid. Van dit openbare lichaam maken verschillende bestuursorganen, diensten en 
instellingen deel uit. Het dagelijks bestuur wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en 
wethouders. Dit college dient in de regel als houder van de gemeentelijke persoonsregistraties te worden 
aangemerkt, omdat dit orgaan binnen de gemeente in de regel is belast met de taak en bevoegdheid ten 
dienste waarvan de persoonsregistratie functioneert. De gemeente als rechtspersoon is de organisatie van 
de houder. (...) De gemeenteraad behoort naar het oordeel van de Registratiekamer dan ook tot de 
organisatie van de houder.” In een volgende alinea wordt in verband met de uitleg van art. 6 WPR, het 
begrip “organisatie van de houder” nog voorzien van een materiële definitie: “Met het begrip organisatie 
van de houder wordt het geheel van personen bedoeld, die tezamen de organisatie van de houder vormen. 
De gegevens zullen slechts mogen worden verstrekt aan personen wier taak objectief met zich meebrengt, 
dat zij van die gegevens moeten kunnen kennis nemen.” Zie de brief van de Registratiekamer aan het 
gemeentebestuur van Hilvarenbeek van 9 maart 1995, kenmerk 94.E.044.02. 
1399 In die zin is de organisatie-doorbrekende werking van het element “ressorteren onder” (vgl. art. 17 
onder a WPR) hier niet van toepassing. Zie ook de brief van de Registratiekamer aan het gemeentebestuur 
van Hilvarenbeek van 9 maart 1995, kenmerk 94.E.044.02. Hierin wordt gesproken over diensten en 
instellingen die deel uitmaken van de gemeente als openbaar lichaam. 
1400 Zie als illustratie de beslissing van de Registratiekamer van 21 december 1994 inzake de afgifte van een 
ledenlijst aan een lid van een woningbouwvereniging, kenmerk 94.K.64-01. In casu hechtte de Kamer 
vooral belang aan het voor woningbouwverenigingen geldende Besluit sociale-huursector, dat er op is 
gericht om bewoners bij zaken van beleid en beheer van de vereniging te betrekken. De conclusie luidt als 
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vereniging van appartementseigenaren, waarvan de administrateur elk lid periodiek voorzag van 
een lijst met en namen van alle leden en hun respectievelijke voor- en achterstand in betalingen, 
was de Kamer echter beduidend kritischer1401alle leden van de vereniging van een lijst met de 
namen van alle eigenaren, en hun respectievelijke voor- en achterstand in de betalingen in 
overeenstemming is met het bepaalde in artikel 6 van de WPR en eventueel artikel 2 van het 
BGV. Dat zou zo zijn als <W0U>alle leden  die gegevens voor hun <W0U>taak nodig zouden 
hebben, hetgeen de Registratiekamer voorshands niet aannemelijk acht.”>. De Kamer heeft haar 
opvattingen voorts uitvoerig uitgewerkt in een reactie op een vraag van een gemeentebestuur of 
aan individuele raadsleden informatie kan worden verstrekt uit de registratie van gegadigden voor 
bouwgrond voor koopwoningen1402. De gemeente als rechtspersoon werd hierin aangemerkt als 
organisatie van de houder, nader omschreven als het geheel van personen, die tezamen de 
organisatie van de houder vormen. De informatieverstrekking door B en W aan individuele 
raadsleden valt daarmee onder het beslag van art. 6 WPR, nader te verbijzonderen op basis van 
de bevoegdhedenstructuur in de Gemeentewet, met name via de doorwerking van de 
informatieregeling in art. 169 Gemeentewet. Tegen deze achtergrond werd de 
gegevensverstrekking aan individuele raadsleden rechtmatig geoordeeld1403. 

De hiervoor beschreven (juridische) invulling van de begrippen “houder” en “organisatie van de 
houder” door de Registratiekamer, stond zoals opgemerkt mede in het teken van doel en 
strekking van de wet, met name van de grondrechtelijk ingekleurde rechtspositie van de 
geregistreerde. 

Vanuit deze optiek moet de uitleg van de WPR in het bijzonder voldoen aan vereisten van 
kenbaarheid en voorzienbaarheid, als elementen van rechtszekerheid en rechtsbescherming. Deze 
benadering veronderstelt dus een bepaalbaarheid van het houderschap overeenkomstig objectief 
vaststelbare gezichtspunten. Op basis van dit uitgangspunt heeft de Kamer de volgende 
toetsingscriteria geformuleerd. De eerste is dat de geregistreerde niet afhankelijk mag zijn van de 
concretisering van het houderschap in het reglement of aanmeldingsformulier en dus ook niet 
mag worden belast met het daarmee samenhangende interpretatie- en procesrisico1404. Een 
tweede beginsel betreft het niveau van sturing, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. In geen 
geval mag de concrete aansturing van de gegevensverwerking in de relatie met de geregistreerde 
worden verdrongen door juridische constructies met de mogelijkheid van een afschuiven van 
verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid en een hieruit voortvloeiend risico van de geregistreerde 

                                                                                                                                                        
volgt: “Voor een beperking van een verstrekking binnen een woningbouwvereniging in de sociale 
huursector van uitsluitend naam- en adresgegevens bedoeld voor onderlinge communicatie van de leden 
zal dan ook op grond van de WPR niet licht aanleiding bestaan. Dergelijke gegevens zijn immers in het 
algemeen niet als zeer privacy-bedreigend te beschouwen.” 
1401 Beslissing van 5 januari 1995, kenmerk 94.V.155.01. De conclusie luidt als volgt: “In casu is het de 
vraag of de verstrekking aan <W0U 
1402 Brief aan het gemeentebestuur van Hilvarenbeek van 5 maart 1995, kenmerk 94.E.044.02. 
1403 De conclusie luidt als volgt: “Gegeven de hierboven geschetste bevoegdhedenstructuur op basis van de 
Gemeentewet en de daarbij behorende verantwoordingsplicht van de leden van het college van 
burgemeester en wethouders, vormt artikel 6, tweede lid, van de Wet persoonsregistraties geen beletsel 
voor het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan een of meer leden van de raad en brengt de taak 
van de raad met zich mee dat zij kunnen kennis nemen van in gemeentelijke registraties opgenomen 
persoonsgegevens, voor zover dat voor de uitoefening van hun functie als volksvertegenwoordiger 
redelijkerwijs noodzakelijk is.” De bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan voorts nog 
doorwerken in de aard van de gegevensverstrekking. I.c. gaf het gemeentebestuur wel inzage, maar geen 
afschrift van de betreffende informatie, een beleidslijn die de instemming van de Kamer kreeg (brief van 9 
maart 1995, kenmerk 94.E.044.02). 
1404 Vgl. het risico van niet-ontvankelijkheid wegens het instellen van een vordering tegen de verkeerde 
procespartij. Dat het hier om een reëel risico gaat, is inmiddels meermalen gebleken. Zie ook paragraaf 
11.11. 
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te “verdwalen” in een Kafkaesk labyrint1405. Het houderschap moet kortom staan voor een 
functionele, daadwerkelijke betrokkenheid bij de operationele gegevensverwerking in plaats van 
te fungeren als aanknopingspunt voor als zodanig ervaren virtuele informatiebetrekkingen1406. 

Dat met name het in de wetsgeschiedenis gesuggereerde houderschap van hiërarchisch 
ondergeschikten risico’s voor een verstoring van de bestaande zeggenschaps- en 
verantwoordingsstructuur impliceert, bleek de Kamer al snel in haar contacten met het veld in de 
introductiefase van de wet. Zo dreigde het houderschap in bepaalde gevallen te worden 
geïnstrumentaliseerd om de zeggenschap van deskundigen in professionele organisaties te 
vergroten en hun werkzaamheden af te schermen van interne sturing en controle door directie en 
bestuur1407. De Kamer was zich er voorts van bewust, dat een houderschap van ondergeschikten, 
door de daaraan in de wet verbonden rechten en verplichtingen, de werking van de WPR zou 
kunnen frustreren, betrokkenen deze regeling en de daarin voorgeschreven belangenafweging en 
aansprakelijkheid immers als persoonlijke (financiële) risico’s zouden ervaren1408. Deze factoren 
droegen ertoe bij, dat de Registratiekamer steeds strikt heeft vastgehouden aan de primair op een 
juridische argumentatie gebaseerde afwijzing van het houderschap van ondergeschikten. 
Daarentegen werd het wettelijk begrippenkader door de Kamer op de aanmeldingsformulieren 
aangevuld met de functie van “functioneel verantwoordelijke”. Op deze wijze werd tegemoet 
gekomen aan de bestaande behoefte om de verschillende dimensies van (interne) zeggenschap en 
verantwoordelijkheid (dwingend) vast te leggen en (extern) zichtbaar te maken. 

De afwijzing van een houderschap op concernniveau in combinatie met een zodanige uitleg van 
het element “organisatie van de houder”, dat de gegevensverwerking van zowel de 
moedermaatschappij als de dochters tot één – door het interne gebruiksregime ex art. 6 WPR 
genormeerd – informatiecircuit zou zijn te rekenen, stoelde tevens op een doordenking van de 
juridische uitgangspunten op te verwachten effecten bij een loslaten ervan. Afgezien van de 
consistentie in de behandeling van het houderschap in samenwerkingsrelaties, waaronder die in 
concernverband, in de wetsgeschiedenis, op basis waarvan een duidelijke wil van de wetgever kan 
worden geconstrueerd, speelden in de besluitvorming van de Kamer de volgende overwegingen 
een rol. 

Allereerst de grote diversiteit in concernbetrekkingen, mede verband houdend met verschillen in 
bestuurscultuur, aard en omvang van participatie, de (al dan niet uiteenlopende) aard van de 

                                                      
1405 Vgl. de hiervoor weergegeven, op het belang van de geregistreerde toegesneden motivering van de 
(beperkende) interpretatie van het begrip “speichernde Stelle” in de Duitse privacywetgeving. 
1406 Vgl. het afwegingskader in de artt. 4, 5, eerste lid, en 18, eerste en tweede lid, WPR alsmede de 
verbijzondering daarvan in het BGG. Zie in dit verband tevens de rechtmatigheidscriteria voor de 
gegevensverwerking in art. 7 van het ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. 
Toetsingscriteria als: een ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene, de noodzaak van 
gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst, met inbegrip van de precontractuele fase, 
de nakoming van wettelijke informatieverplichtingen, de vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene 
alsmede de aanwijsbaarheid van overigens gerechtvaardigde belangen, impliceren een belangenafweging op 
uitvoeringsniveau. Weliswaar is hierin te voorzien via (concern-interne) vertegenwoordigingsconstructies, 
de hiermee gepaard gaande ruis staat echter in de weg aan doel en strekking van de regeling: de 
bescherming van de rechtspositie van de geregistreerde. 
1407 Vgl. de werking van informatiemonopolies in organisaties (kennis is macht). 
1408 Hier kan tegenin worden gebracht, dat het begrip houder in de WPR steeds in de context van de 
betreffende voorziening moet worden verbijzonderd. In de praktijk is deze vorm van hogere uitlegkunde 
echter niet uitvoerbaar. Een als persoon aangewezen houder zal de uitleg van de WPR en de daarin 
voorgeschreven belangenafweging onontkoombaar personaliseren. Vgl. in dit verband de gesignaleerde 
knelpunten met betrekking tot informatievoorziening in het justitiële veld, onderwerp van de op 18 mei 
1994 gehouden Werkconferentie “Spelregels voor vrije Justitiële Informatie-uitwisseling”, georganiseerd 
door de Voorlopige Raad voor de Justitiële Informatievoorziening. Zie het rapport Knelpunten en het 
verslag van de werkconferentie van 19 december 1994. Een deel van de gesignaleerde knelpunten in de 
vorm van een tekortschietende informatie-uitwisseling, is rechtstreeks herleidbaar op de sterk persoons-
/functiegebonden implementatie van de WPR door het ministerie van Justitie. 
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bedrijfsactiviteiten en de mate van intensiteit van samenwerking1409. De juridische en de 
operationele structuur kunnen daardoor uiteenlopen. De dynamiek in deze 
samenwerkingsverbanden leidt er voorts toe, dat de operationele organisatie regelmatig 
belangrijke wijzigingen kan ondergaan, immers ad hoc wordt aangepast aan de 
marktomstandigheden1410. Deze elementen staan in de weg aan een extern, volgens objectieve 
gezichtspunten bepaalbaar1411 – en door de Registratiekamer controleerbaar – houderschap in 
concernverband1412. 

Een acceptatie van het primaat van de sturingsbevoegdheid van de holding zou voorts tot 
consequentie hebben, dat het houderschap in het bedrijfsleven in belangrijke mate 
geïnternationaliseerd en daarmee voor het nationale recht deels ongrijpbaar zou worden. Ons 
land kent immers vele bedrijfsvestigingen als dochters van internationale concerns1413. Een derde 
overweging bij de afwijzing had betrekking op het risico van uitholling van de werking van de 
WPR, met name door een combinatie van definiëring van het houderschap op concernniveau jo. 
de hiermee samenhangende aanduiding van de concernorganisatie als “organisatie van de 
houder”, in combinatie met een abstrahering van het begrip persoonsregistratie van de 
informatiewerkelijkheid1414. Bovendien bleek de Kamer in haar gesprekken met grote 

                                                      
1409 Vgl. de leer van de economische eenheid in de jurisprudentie betreffende het EG-mededingingsbeleid. 
Zie M.A. Fierstra, Europees mededingingsrecht, Deventer 1993, p. 60 e.v. Fierstra concludeert als volgt: 
“Behoudens indien sprake is van een 100%-dochter, lijkt de rechtspraak slechts een concernverhouding te 
aanvaarden voor zover daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de instructiemogelijkheid. Een louter 
financiële band zonder een op basis van instructies gecoördineerd marktbeleid, is onvoldoende om van een 
concerneenheid te spreken” (p. 61). 
1410 Vgl. de, mede door de introductie van de besloten vennootschap veroorzaakte, hausse in de juridische 
verzelfstandiging van onderdelen van de onderneming in een holdingstructuur in het midden- en 
kleinbedrijf in de jaren zeventig en tachtig (risicospreiding en fiscus). Zie ook het gebruik van lege BV’s, 
rechtspersonen zonder materiële organisatie, in het economisch verkeer. Volgens opgave van de NV 
Databank stonden per 3 februari 1995, 140.604 besloten vennootschappen met 0 werknemers in het 
Handelsregister opgenomen, op een totaal van 862.446 per die datum hierin ingeschreven ondernemingen. 
1411 De informatieverplichting ex art. 28 WPR biedt op dit punt geen oplossing, al was het maar dat een 
eenmalige voorlichtingsactiviteit bij de betrokkene nog geen wetenschap vestigt. Het idee van de 
geïnformeerde geregistreerde als uitgangspunt van de wettelijke regeling is grotendeels (wettelijke) fictie. 
1412 Vgl. de relatieve onbepaaldheid van het concern als economisch samenwerkingsverband. Zie de 
definitie van het begrip “groep” in art. 2:24b BW in samenhang met de definities van dochtermaatschappij 
en deelneming in de artt. 2:24a en 2:24c BW. Het BW bevat echter geen concernrecht in eigenlijke zin, zij 
het dat het bestaan van een dergelijk economisch samenwerkingsverband doorwerkt in bepaalde 
onderdelen van het rechtspersonenrecht. Vgl. ook de casuïstiek in de zgn. leer van de economische 
eenheid, de doorwerking van concernbetrekkingen in het EG-mededingingsrecht. Zie M.A. Fierstra, 
Europees mededingingsrecht, Deventer 1993, p. 60 e.v. 
1413 Met name de Amerikaanse moedermaatschappijen staan bekend om hun rechtstreekse aansturing van 
de bedrijfsactiviteiten van hun West-Europese dochtermaatschappijen via (geïntegreerde) 
informatievoorziening. In deze gevallen is dan sprake van één centraal management, een nauw verband 
tussen de verschillende concernonderdelen en een externe presentatie als één organisatie. Vgl. de actuele 
herstructurering via zgn. “lines of business”, een internationale produkt-/dienst- en/of 
functiegeoriënteerde organisatie van bedrijfsactiviteiten dwars door geografische grenzen heen 
(globalization) en een aansturing van de bedrijfsvoering via een combinatie van centrale en decentrale 
gegevensverwerking. In de afgelopen jaren heeft de Registratiekamer verschillende interpretatie-verzoeken 
inzake het op het intra-concern gegevensverkeer van toepassing zijnde WPR-regime ontvangen. Vrijwel 
steeds ging het daarbij om de toelaatbaarheid en gevolgen uit hoofde van de WPR van 
gegevensverstrekking van Nederlandse dochtermaatschappijen aan een in een ander Europees land 
gevestigde subholding en/of rechtstreeks aan de Amerikaanse moedermaatschappij. Een belangrijk deel 
van het grensoverschrijdende gegevensverkeer draagt een intra-concern karakter. 
1414 Dat deze constructie binnen de sector banken en verzekeraars is toegepast, is in hoofdstuk 6 
vastgesteld. Vgl. de drijfveren van het pleidooi voor een houderschap op concernniveau in paragraaf 11.9. 
Deze komen neer op een behoud van speelruimte inzake het gebruik van persoonsinformatie door een 
optimaliseren van de reikwijdte van het interne gebruiksregime in art. 6 WPR en een reductie van 
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ondernemingen al snel, dat de in de wetsgeschiedenis onderscheiden samenwerkingsvormen 
voldoende ruimte boden voor een adequate toepassing van de WPR op bestaande en nieuwe 
vormen van een gemeenschappelijke informatievoorziening, ook in concernrelaties1415.  

11.9 Het houderschap in de literatuur 
In zijn toelichting op het begrip houder in het Commentaar op de Wet persoonsregistraties heeft 
Berkvens, uitgaande van een functioneel, op de maatschappelijke werkelijkheid aansluitend 
houderschap1416, de uitwerking ervan in de parlementaire stukken overgenomen, met 
uitzondering van het onderdeel concernbetrekkingen1417. In het verlengde hiervan introduceert 
hij voor de overheid de term “natuurlijk houderschap”. Uitgangspunt is de vraag welk orgaan of 
welke daaronder ressorterende dienst, instelling of bedrijf in maatschappelijk opzicht als houder 
van de betreffende persoonsregistratie is te kwalificeren. Is dat niet direct duidelijk, dan moet het 
houderschap nader via aanwijzing worden geregeld. Twee opties staan hierbij in zijn visie open: 
(a) het houderschap wordt expliciet overgedragen aan het lagere niveau of (b) het bevoegde 
orgaan blijft formeel houder, wijst echter een lager niveau als beheerder aan1418. Deze 
uitgangspunten past hij ook in de private sector toe1419. Zo is advies opgenomen om het 
houderschap met betrekking tot de gegevensverzameling van een bedrijfsgezondheidsdienst aan 
het hoofd ervan te delegeren1420. 

                                                                                                                                                        
uitvoeringslasten, met name verband houdend met een beperking van de protocolplicht (art. 32) en de 
meldingsplicht. Dit laatste via een verbreding van toepassing van het BGV en een oprekken van het begrip 
persoonsregistratie. Zie ook David Bainbridge e.a. An evaluation of the financial impact of the proposed 
European Data Protection Directive, Report to the European Commission, Final report, 1994, p.57 e.v. 
1415 Vgl. de mogelijkheden van een door de holding gehouden persoonsregistratie voor gemeenschappelijke 
informatievoorziening, dus van moedermaatschappij en dochters, en het gezamenlijk houderschap van één 
persoonsregistratie. In de introductiefase van de wet heeft de Kamer enkele grote concerns in deze richting 
geadviseerd. 
1416 Het begrip “functioneel” is als zodanig multi-interpretabel, immers ingekleurd door de aangeduide 
relatie. Bij de uitleg van de WPR staat een evenwichtige belangenafweging en rechtsbescherming als 
onderdeel van de privacy-rechtspositie van de geregistreerde centraal. Het begrip “functioneel” ziet 
derhalve primair op de functionaliteit van de gegevensverwerking in samenhang met de op overeenkomst 
en/of de WPR gebaseerde rechts-/informatiebetrekkingen tussen de registratiehouder en de geregistreerde. 
Berkvens gebruikt de term functioneel echter in een primair op de bedrijfsvoering betrokken instrumentele 
betekenis. 
1417 J.M.A. Berkvens, R.J.M. van der Horst en D.W.F. Verkade, Wet persoonsregistraties, Leidraad voor de 
praktijk (losbl.), Deventer 1989. De auteurs van de verschillende onderdelen zijn in het voorwoord 
aangegeven. Zie voor het commentaar op art. 1 WPR met betrekking tot het houderschap de 
aantekeningen 30 t/m 35, eerste deel, van mei 1989 en de aantekeningen 35, tweede deel, t/m 41 van juni 
1990. 
1418 Vgl. de hiervoor bekritiseerde bronnen van houderschap in de MvA EK pp. 7 en 8. De opvatting in het 
WPR-Commentaar wordt mede gemotiveerd met een verwijzing naar art. 18, eerste lid, WPR: de taak van 
de houder. Deze wordt ten onrechte, want met voorbijgaan van de uitgangspunten van het 
bestuursrecht/publiekrechtelijk organisatierecht, vereenzelvigd met de taak van de betreffende 
maatschappelijke organisatie. 
1419 Zie de volgende passage: “Ook in de private sector geldt dat de formele structuur van een organisatie 
lijkt te dwingen naar een juridische structuur, waarin het hoogste orgaan van de organisatie houder van een 
persoonsregistratie is, terwijl in het maatschappelijk verkeer het lagere orgaan als houder wordt gezien. Dit 
is bijvoorbeeld het geval indien een bedrijf landelijk meerdere vestigingen heeft. (...) Ook in die gevallen 
waar het in maatschappelijk opzicht minder vanzelfsprekend is dat het houderschap op een lager niveau 
ligt, kan desalniettemin ervoor gekozen worden om dat in bepaalde gevallen expliciet te doen (aant. 35). 
1420 De motivering, dat hiermee het dilemma zou zijn opgelost tussen het medisch beroepsgeheim en de 
hiërarchische aanwijzingsbevoegdheid, op basis waarvan een werkgever een bedrijfsarts tot 
gegevensverstrekking zou kunnen dwingen, snijdt geen hout. Vgl. de doorwerking van het medisch 
beroepsgeheim in art. 6 WPR met betrekking tot de informatievoorziening van artsen in dienstverband. 
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Het houderschap in concernverband krijgt in zijn commentaar bijzondere aandacht1421. 
Gesuggereerd wordt dat de holding als houder is te kwalificeren via een definiëring van de 
gezamenlijke, in een concern participerende rechtspersonen als “organisatie van de houder”1422. 
Berkvens meent, dat deze uitleg spoort met de feitelijke omschrijving van het houderschap in de 
WPR en de hieruit voortvloeiende functionele betekenis van het niet afzonderlijk in de wet 
gedefinieerde begrip “organisatie van de houder”. 

De voordelen van deze benadering worden uitvoerig toegelicht. Hiermee zou te bereiken zijn, dat 
het intra concern-gegevensverkeer onder een minder beperkend informatie-regime valt, want als 
intern gegevensgebruik ex art. 6 WPR is aan te merken. Dat enkele specifieke passages in de 
wetsgeschiedenis zich nadrukkelijk tegen deze instrumentele uitleg verzetten, legt geen gewicht in 
de schaal: “De MvA lijkt (...) te miskennen dat in de wet zelf wordt gewerkt met de functionele 
organisatie van de houder in plaats van de formeel juridische organisatie waartoe de MvA zich 
(op enkele plaatsen) lijkt te beperken.”1423 

Uit het voorgaande blijkt, dat Berkvens de bepaling van het houderschap in de WPR primair ziet 
als een min of meer discretionaire aanwijzingsbevoegdheid 1424. Gesuggereerd wordt immers, dat 
aldus voor een bepaald informatie-regime kan worden geopteerd1425, terwijl de aanwijzing als 
houder van hiërarchisch ondergeschikte c.q. de holding in concernverband consequenties zou 
hebben uit een oogpunt van aansprakelijkheid1426. 

                                                      
1421 Het begrip concern wordt zowel gebruikt als aanduiding van een door één rechtspersoon gevoerde 
onderneming met bijkantoren als voor: “verbanden waar de deelnemers juridisch zelfstandig zijn, maar 
waarvan de structuur uit functioneel opzicht met die van een NV of BV gelijk gesteld kan worden” (aant. 
35). Juridisch niet verzelfstandigde bijkantoren worden derhalve ook, anders dan in de gangbare typologie, 
als concernonderdeel aangemerkt. Deze ruime invulling van het concernbegrip werkt nogal verwarrend. 
Zie onder meer de passage met betrekking tot het in concernverhoudingen van toepassing zijnde 
informatieregime in aant. 35. Hierna zal het begrip concern gebruikt worden in de gangbare betekenis, 
namelijk als synoniem van het begrip groep in art. 2:24b BW, derhalve als economisch 
samenwerkingsverband waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. 
1422 De betreffende passage luidt als volgt: “Wat wel mogelijk is (en materieel hetzelfde effect heeft), is dat 
de onderdelen van een concern worden beschouwd als de organisatie van de houder, waarbij de holding als 
houder figureert van een persoonsregistratie die mede ten dienste van de andere concernmaatschappijen 
wordt gehouden. Het begrip houder veronderstelt namelijk de aanwezigheid van een ‘organisatie van de 
houder’ (zie MvT blz. 36 inzake ‘het verstrekken van gegevens aan een derde’). De wet stelt nergens de eis, 
dat de organisatie zou moeten bestaan uit natuurlijke personen. Derhalve wordt niet uitgesloten dat ook 
rechtspersonen deel kunnen uitmaken van de organisatie van de houder” (aant. 39). 
1423 Zie aant. 39. Zoals in eerdere paragrafen is uitgewerkt, gaat het hier om passages met betrekking tot het 
houderschap in samenwerkingsverbanden, met inbegrip van het concern, een innerlijk consistent onderdeel 
van de wetsgeschiedenis. Zie de MvA pp. 42 e.v. (in het bijzonder p. 44) en 56. Vgl. voorts de eerder 
geschetste verdragsrechtelijke grondslag van het wettelijk begrippenkader jo. de implementatie ervan door 
andere verdragspartijen, de functie van het houderschap in het systeem van de WPR alsmede de 
doelgeoriënteerde betekenis van het begrip “functioneel” in de wetsgeschiedenis. 
1424 Elders heeft Berkvens een overeenkomstige uitleg van het houderschap in concernverband bepleit jo. 
een verzelfstandigde uitleg van de organisatie van de houder. Zie: J.M.A. Berkvens, De privacy-
gedragscode voor het bankwezen in Bank- en Effectenbedrijf van april 1989, p. 22 en van dezelfde auteur: 
Van normen en waarden, Computerrecht 1993/6, pp. 6 en 7; Van Heerendiensten naar Informatiediensten 
in P.H.A. Frissen, A.W. Koers en I.Th.M. Snellen (red.), Orwell of Athene?, Democratie en 
informatiesamenleving (NOTA), Den Haag 1992, p. 119 en 120 en De Wet persoonsregistraties in J.M.A. 
Berkvens en J.E.J. Prins (red.), Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer 1994, p. 101. Vgl. voorts 
de betrokkenheid van Berkvens bij de gedragscode van de banken, als (mede-)onderhandelaar namens de 
Nederlandse Vereniging van Banken. 
1425 Zie de aantekeningen 36 en 39. 
1426 Zie met betrekking tot de aansprakelijkheid van een als houder aangewezen hoofd van een 
bedrijfsgezondheidsdienst aant. 37: De consequentie van deze constructie is wel dat het betrokken hoofd 
volledig aansprakelijk wordt als houder. Dat werpt dan weer de vraag op of hij als persoon kan worden 
aangesproken op basis van art. 9 van de WPR, dus in zijn privé-vermogen kan worden geraakt, of dat 
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Met betrekking tot de vraag wie reglements- c.q. formulier- en aanmeldingsplichtig is, volgt het 
Commentaar daarentegen de toelichting in de parlementaire stukken. De vraag wie als 
zelfreguleringsplichtig is aan te merken, wordt derhalve min of meer in het midden gelaten1427. 

Nog opgemerkt zij, dat de rechtsopvattingen van de Registratiekamer inzake het houderschap in 
de WPR in dit commentaar slechts ten dele en dan nog zijdelings aan de orde komen, want 
beperkt tot overneming van de toelichting op het houderschap in de openbare sector op het 
betreffende aanmeldingsformulier1428. 

In hoofdstuk 6 is beschreven, dat de hiervoor weergegeven concernopvatting mede ten grondslag 
lag aan de eerste versie van de gedragscodes van banken en verzekeraars. In verband met de 
bezwaren van de Registratiekamer heeft de Nederlandse Vereniging van Banken vanuit de optiek 
van het concernrecht een “second opinion” over deze figuur aan Van Schilfgaarde gevraagd. De 
vraag was hoe het in de WPR voorkomende begrip houder dient te worden geïnterpreteerd, 
indien (enig onderdeel van) een concern een persoonsregistratie in de zin van de WPR onder zich 
heeft. Van Schilfgaarde baseert zich in zijn advies1429 primair op een wetssystematisch 
verzelfstandigde, op het concernverband betrokken functionele (feitelijke) uitleg van de 
begrippen “houder” en “organisatie van de houder”, resulterend in de stelling, dat een 
“organisatie” in de zin van de WPR ook rechtspersonen kan omvatten1430. 

Het aanknopingspunt met betrekking tot de toepassing van de WPR is derhalve volgens Van 
Schilfgaarde de hiërarchische, operationele structuur, te onderscheiden van de formeel-juridische 
organisatie van de (bedrijfs-)activiteiten. Het element zeggenschap vervult in deze opvatting een 
dubbele functie. Allereerst moet aan de hand van dit criterium worden bepaald, of over de 
                                                                                                                                                        
desalniettemin het bedrijf waarvoor hij werkzaam is, voor eventueel te betalen schadevergoedingen 
opdraait. Goede afspraken vooraf zijn noodzakelijk.” Vgl. tevens aant. 34. Zie ook aant. 39 betreffende de 
aansprakelijkheid van de holding in concernverband: “In de derde plaats leidt het gehanteerde 
organisatiebegrip tot aansprakelijkheid van de holding voor de activiteiten van de dochtermaatschappijen.” 
Vgl. echter aant. 35, waarin op basis van de kamerstukken wordt opgemerkt, dat de keuze welke gemaakt 
wordt voor hetzij een expliciete overdracht van houderschap aan het lagere niveau, dan wel dat het hoogste 
orgaan binnen een bedrijf formeel houder blijft, de bevoegde organen van het lagere niveau echter 
beheerder worden, geen invloed op de aansprakelijkheid heeft, immers in alle gevallen de rechtspersoon ex 
artt. 9, 10 en 34 WPR aansprakelijk is. 
1427 Zie de aantekeningen 1 en 5 m.b.t. art. 19 en aantekening 2 met betrekking tot art. 24. 
1428 De discrepantie van de verbijzondering van het houderschap in de overheidssector door de 
Registratiekamer en het concept van het “natuurlijk” houderschap, heeft evenwel geen aandacht gekregen. 
Wel wordt in aantekening 36 gewaarschuwd voor het risico van doorprikken van schijnconstructies door 
de rechter of de Registratiekamer. 
1429 Advies van P. van Schilfgaarde d.d. 24 april 1990, aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging van 
Banken. Van Schilfgaarde heeft dit advies uitgebracht in zijn hoedanigheid van advocaat. 
1430 De opvattingen van Van Schilfgaarde zijn derhalve herleidbaar op twee, uit hun context gelichte 
elementen in de wet en de parlementaire toelichting: (a) een verzelfstandigde interpretatie van het niet in de 
wet als zodanig gedefinieerde begrip “organisatie van de houder” en (b) de aanname, dat het begrip 
“organisatie” in de artt. 1 en 6 WPR, conform de aanduiding van het begrip “houder” op p. 42 van de 
MvA, functioneel van aard zou zijn. Ook aan dit laatste criterium komt in de visie van Van Schilfgaarde 
derhalve een verzelfstandigde betekenis toe, toegesneden op de feitelijke situatie. Hij begrijpt de 
functionaliteit van het houderschap als volgt: “dat het steeds gaat om de entiteit die feitelijk zeggenschap 
uitoefent, enerzijds over de persoonsregistratie, anderzijds over de organisatie ten dienste waarvan de 
registratie wordt gehouden.” Zie echter de volgende zinsnede in de MvA: “Het begrip “houder” is dus 
primair functioneel van aard. Dit sluit aan op de maatschappelijke werkelijkheid, omdat een 
persoonsregistratie meestal ten dienste staat van een bestaande rechtsverhouding tussen de houder en de 
geregistreerden. Deze verhouding bepaalt grotendeels het doel en de werking van een registratie, en het ligt 
dus voor de hand ook bij de bepaling van het houderschap met deze omstandigheid rekening te houden” 
(MvA p. 42). Hierin wordt derhalve uitgegaan van een anders ingekleurd functionaliteitsbegrip, terwijl een 
verzelfstandigde betekenis van de term “organisatie van de houder” in wet noch toelichting aan de orde is. 
Dit element vervult in de wet immers een hulpfunctie, hetgeen mede blijkt uit het achterwege laten van een 
wettelijke definitie ervan. 
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concernmaatschappijen (ten dienste waarvan de registratie wordt gehouden1431) feitelijk 
zoveel/voldoende zeggenschap wordt uitgeoefend, dat deze geacht kunnen worden te behoren 
tot een organisatie in de zin van de WPR1432. Vervolgens dient binnen deze organisatie te worden 
bepaald, wie deze zeggenschap feitelijk uitoefent en mitsdien als houder in de zin van de WPR 
kan gelden. Op dit punt komt de holding in beeld: “Nu de WPR voorschrijft dat de houder van 
een persoonsregistratie zeggenschap daarover moet hebben lijkt mij buiten twijfel dat de 
moedermaatschappij voor zich een dergelijke zeggenschap kan opeisen.”1433 Deze zeggenschap 
kan desgewenst worden vastgelegd/voorbehouden in een document. De conclusie is dan ook, dat 
het heel goed mogelijk en met de WPR verenigbaar is, dat in een concern een 
moedermaatschappij als houder van de persoonsregistratie binnen de concern-organisatie heeft te 
gelden, waarbij dan de – nader op basis van feitelijke zeggenschap afgebakende – concern-
organisatie het “organisatorisch geheel” is, waarover de MvT spreekt1434. Ook een sub-holding 

                                                      
1431 Dit betekent, dat in de visie van Van Schilfgaarde onderscheid moet worden gemaakt tussen 
persoonsregistraties ten dienste van het concern als zodanig en die welke primair zijn aangelegd met het 
oog op de activiteiten van de dochtermaatschappij. 
1432 Dit betekent, dat het concern niet als zodanig wordt vereenzelvigd met de organisatie van de houder. 
Feitelijke zeggenschapsverhoudingen zijn bepalend. Sterk gedecentraliseerde onderdelen vallen derhalve 
buiten deze WPR-organisatie. 
1433 Vgl. de uitoefening van zeggenschaps-/instructierechten door de moedermaatschappij in een 
gecentraliseerd concern via aandelenbezit en de daarmee samenhangende benoemings-en ontslagrechten. 
Zie in het bijzonder de uitoefening van instructierechten met betrekking tot financiering, cash 
management, personeelsbeleid, investeringsbeleid e.d. Van Schilfgaarde gaat er van uit, dat deze 
instructierechten ook de informatievoorziening kunnen betreffen. Zie ook: R.J.M. van der Horst, 
Organisatie en privacy in Privacyregulering in theorie en praktijk a.w. p. 119 e.v.: “Ter wille van de eenvoud 
zal echter bij voorkeur van een enkele houder uitgegaan worden. Hierbij kan dan het houderschap het best 
geplaatst worden daar waar de beslissingsbevoegdheid ligt voor het bepalen van de 
automatiseringsstrategie. Houderschap en de beslissingsbevoegdheid over de aanleg en/of beëindiging van 
registraties liggen dan tenminste in één hand. Dit is een praktisch advies. Het houdt geen rekening met de 
juridische consequenties” (p. 123). Hoewel dit uitgangspunt mijns inziens als zodanig juist is, meen ik dat 
hierbij een onderscheid is te maken tussen het algemene beleid, met name de architectuur van de 
informatievoorziening, en de specifieke gegevensverwerking, derhalve de informatievoorziening op 
operationeel niveau. In het laatste geval zal het zwaartepunt in de zeggenschap bij de (zelfstandig 
contracterende) dochtermaatschappijen moeten liggen. In deze visie zal in concernverhoudingen derhalve 
veelal sprake zijn van gelede zeggenschap met betrekking tot de informatievoorziening. In de 
wet(sgeschiedenis) is dit element onvoldoende verdisconteerd. 
1434 Bij zijn verkenning van de wetsgeschiedenis is tevens het wetsontwerp van 1981 (TK 1981-1982, 
17207, nrs. 1-3) betrokken. In deze voorloper van de WPR stond het onderscheid tussen meldingsplichtige, 
reglementsplichtige en vergunningsplichtige persoonsregistraties centraal. Als afbakeningscriterium tussen 
beide laatstgenoemde categorieën fungeerde de vraag of de registratie uitsluitend werd gebruikt voor 
interne doeleinden, of ook voor externe gegevensverstrekking. Wat als interne gegevensverstrekking was 
aan te merken zou nader bij AMvB worden bepaald (art. 20, tweede lid), terwijl art. 22 voorzag in een 
nadere regeling voor publiekrechtelijke lichamen en tot een concernverband behorende rechtspersonen. 
Art. 22, tweede lid, kende de Registratiekamer de bevoegdheid toe, om onder strikte voorwaarden bepaalde 
vormen van gegevensverkeer in concernverband als voor interne doeleinden aan te merken, zodat de 
vergunningsplicht hierop niet van toepassing was. Uit de toelichting blijkt, dat hierbij vooral werd gedacht 
aan geïntegreerde gegevensverzamelingen, bijv. één gemeenschappelijke personeelsvoorziening. Een 
centraal (gemeenschappelijk) schaderegister voor verzekeraars zou echter niet van de vergunningsplicht 
kunnen worden vrijgesteld. Dit onderdeel van de wetsgeschiedenis bevestigt de in vorige paragrafen 
weergegeven opvattingen. Zie de doelgroep in art. 22, tweede lid, voorwaardelijk omschreven als: “Indien 
de houder van een persoonsregistratie een rechtspersoon is die behoort tot een groep”, die het 
uitgangspunt bevestigt, dat tot een concernverband behorende maatschappijen als houder van de eigen 
persoonsregistraties zijn aan te merken. Zie voorts de volgende zin in de motivering van deze regeling, met 
name de invulling van het organisatie-begrip: “Een dergelijke opzet komt naar de inhoud gezien zozeer 
overeen met een normaal gegevensverkeer binnen eenzelfde organisatie, dat hiertegen uit een oogpunt van 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer geen bezwaar behoeft te bestaan” (MvT p. 64). Hieruit blijkt, 
dat de “organisatie” in dit wetsontwerp een afgeleide was van het houderschap op operationeel niveau, 
zodat de concernorganisatie niet als organisatie van de houder kon worden aangemerkt. Niet goed is in te 
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kan derhalve als zodanig fungeren, terwijl het creëren van een aparte houder-bv met feitelijke 
zeggenschap in concernverband eveneens tot de mogelijkheden zou zijn te rekenen. In het laatste 
geval zou de moedermaatschappij echter aansprakelijk behoren te zijn. 

Van Schilfgaarde maakt korte metten met de specifieke, andersluidende passages in de 
wetsgeschiedenis. Deze worden als misstellingen en evident misverstand gekenschetst, zijn 
immers strijdig met de in zijn visie als functioneel bedoelde organisatie in de artt. 1 en 6 WPR, 
terwijl het Europees Dataverdrag 1981 evenmin tot een aanhaken bij de formeel-juridische 
organisatie zou dwingen, gegevensverstrekking aan derden hierin immers niet is geregeld1435. 

Uit het voorgaande blijkt, dat Van Schilfgaarde zich in zijn advies vooral heeft beperkt tot het 
concernrechtelijke aspect van zeggenschap over de informatievoorziening. Aan andere aspecten, 
met name de (internationale) regelingssystematiek van de privacyregulering en de daaraan 
inherente grondrechtsdimensie is hij vrijwel geheel voorbij gegaan. Echter ook vanuit de optiek 
van het concernrecht zijn kanttekeningen op z’n plaats. Volgens Van Schilfgaarde heeft een 
centraal geleid concern te gelden als één bedrijfsorganisatie, waarin de holding als houder geldt. 
Uit de – als zodanig niet betwiste potentiële – zeggenschap van de holding met betrekking tot de 
architectuur van de informatievoorziening1436, benut als middel tot stroomlijning en centrale 
aansturing van de bedrijfsvoering in concernverband, wordt derhalve tevens de zeggenschap 
inzake de operationele gegevensverwerking door de (juridisch zelfstandige) 
dochtermaatschappijen afgeleid. 

Deze opvatting heeft als consequentie, dat de dochtermaatschappijen als feitelijk beheerder, 
derhalve als hiërarchisch ondergeschikten voor hun aandeel in de informatievoorziening zouden 
zijn aan te merken. Derhalve ook in die gevallen, dat de gegevensverwerking uitsluitend 
betrekking heeft op de eigen bedrijfsvoering (cliëntenbestanden en personeelsadministraties). De 
holding zou zich derhalve qua zeggenschap op basis van de WPR, als materiële concernregeling, 
een informatiemonopolie verwerven. Deze consequentie gaat veel verder dan op basis van het 
huidige (partiële) concernrecht in Boek 2 BW, de jurisprudentie en de literatuur verdedigbaar is. 
Het tegendeel is zelfs het geval. Het onderbrengen van bedrijfsactiviteiten en de daaraan 
inherente informatievoorziening in afzonderlijke rechtspersonen wordt bij uitstek als middel 
gezien en gehanteerd om informatiescheiding te bewerkstelligen, met name om aldus uit een 
oogpunt van goede marktwerking onwenselijke belangenverstrengeling en informatiemonopolies 
te doorbreken en te voorkomen1437. Deze benadering staat derhalve haaks op het door Van 
Schilfgaarde betoogde. 

                                                                                                                                                        
zien op welke gronden Van Schilfgaarde meent, dat deze regeling zijn visie inzake de WPR ondersteunt. 
Gezien de continuïteit in regulering is het tegendeel het geval. 
1435 Het Europees Dataverdrag 1981 differentieert inderdaad niet tussen intern gegevensgebruik en 
derdenverstrekking. Dat is dan ook niet de essentie van de invulling van het houderschap. De betekenis 
van het verdrag betreft het hierin gehanteerde begrippenkader, in het bijzonder de als centrale 
normadressaat gedefinieerde “controller of the file”. Aan dit aspect is Van Schilfgaarde in zijn advies 
voorbij gegaan. 
1436 Ook deze zeggenschap is echter relatief. Vgl. het aantal wettelijke informatieverplichtingen dat direct of 
indirect tot gestructureerde informatievoorziening dwingt. 
1437 Vgl. de aan de fusies van banken en verzekeraars door de Nederlandsche Bank en de 
Verzekeringskamer gestelde voorwaarden met betrekking tot de juridische vormgeving. Vgl. voorts de 
discussie met betrekking tot de juridische vormgeving van verzelfstandigingsoperaties, met name op het 
grensvlak van publieke taakvervulling en commerciële bedrijfsvoering. Zie met name de privatisering van 
de PTT en de thans in gang zijnde ontvlechtingsoperatie met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie in de 
sociale zekerheid. Vgl. voorts de opneming van een verplichting voor de energiebedrijven in de nieuwe Wet 
energiedistributie, om commerciële activiteiten op afstand te plaatsen van hun distributiefunctie en onder te 
brengen in afzonderlijke rechtspersonen. De achtergrond van deze verplichting is het tegengaan van 
oneerlijke concurrentie. Nutsbedrijven hebben door hun monopoliepositie een voorsprong op 
concurrenten over potentiële klanten (FD van 12 april 1995). Deze splitsingsverplichting dwingt derhalve 
tot de gewenst geachte informatiescheiding. 
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De Nederlandse Vereniging van Banken heeft dit advies ingebracht in het vooroverleg met de 
Registratiekamer inzake de goedkeuring van de WPR-gedragscode voor de bancaire sector. 
Eerder is beschreven, dat de Kamer de hierin uitgewerkte houders- en organisatie-opvatting niet 
heeft aanvaard. Het uitgangspunt van de Kamer is derhalve steeds geweest, dat de WPR aanhaakt 
bij de formeel-juridische organisatie van de onderneming, zij het met de mogelijkheid van 
maatwerk bij samenwerkingsvormen. Het element zeggenschap in de definitie van het begrip 
houder in art. 1 WPR werd voorts nader geduid als zeggenschap omtrent het operationele 
informatieproces1438. De Kamer baseerde dit standpunt op de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
wet, doel, strekking en systematiek van de WPR, mede in het licht van de 
grondrechtsbescherming, alsmede het verdragsrechtelijk vastgelegde (internationale) 
begrippenkader en de implementatie daarvan in de buurstaten. Bovendien heeft de Kamer nog 
eens bevestigd, dat de WPR aansluit bij de bestaande, in het publiek- en civielrechtelijk 
organisatierecht vastgelegde bevoegdheden, derhalve niet als zelfstandige informatieregeling 
bedoeld is en dus ook niet kan gelden als een zelfstandige regeling van concernrecht. 

De opvattingen van Berkvens en Van Schilfgaarde zijn nader uitgewerkt en verfijnd in een artikel 
van Boswinkel1439. Uitgangspunt is ook hier, dat de WPR-begrippen houder en organisatie van de 
houder functioneel van aard zijn, dat wil zeggen dat ongeacht de wijze waarop de houder zijn 
activiteiten juridisch heeft georganiseerd, aansluiting moet worden gezocht bij de in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvatting ten aanzien van de organisatievorm. In dit verband 
betoogt Boswinkel, dat het element organisatorische verbondenheid in de omschrijving van het 
begrip groep in art. 2:24b BW, verwijst naar dezelfde rechtspersoon, organisatie-onderdelen en 
zeggenschapsverhouding als in de WPR bedoeld, namelijk naar het geheel van de 
moeder/rechtspersoon en dochter(s), waarvan het beleid door de moeder wordt bepaald. Op 
basis van dit, als economische eenheid in de wet gedefinieerde groepsbegrip, worden 
afbakeningscriteria geformuleerd betreffende het tot de “organisatie van de houder” te rekenen 
organisatorische geheel, door Boswinkel herdoopt tot “registratie-eenheid”. Zijn conclusie is, dat 
de kring, die op grond van de WPR om het organisatorische geheel wordt getrokken, bepaald 
wordt door: (a) de functionele verbondenheid en dus het gemeenschappelijke economische doel 
van de concernonderdelen en (b) het doel waartoe de desbetreffende persoonsregistratie door het 
concern wordt aangehouden. Indien beide doelstellingen nauw op elkaar aansluiten is de omvang 
van het concern identiek aan de organisatie van de houder. In dat geval vallen de economische 
eenheid en de registratie-eenheid derhalve samen. 

Dat met de hiervoor weergegeven uitleg van de WPR in concernverband aanmerkelijke financiële 
belangen zijn gemoeid, staat buiten kijf. Berkvens en Boswinkel zijn daar ook duidelijk over, zij 
het dat Berkvens vooral de consequenties van een formeel-juridische interpretatie als (niet 
terechte) lastenverzwaring voor het bedrijfsleven presenteert, terwijl Boswinkel zijn voorkeur, 
behalve als kostenvoordeel, vooral als bijdrage aan de rechtseenheid en rechtszekerheid 
motiveert1440. De verschillen tussen de enge en de ruime interpretatie van de doorwerking van de 
WPR in concernverhoudingen betreffen de volgende aspecten: (a) het van toepassing zijnde 

                                                      
1438 Vgl. in dit verband ook de zeggenschapsregeling in de Wet gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (Stb. 1994, 494), een regeling die uitvoering geeft aan de WPR met betrekking tot de 
GBA. In art. 2 is het gemeentebestuur aangewezen als houder van de geautomatiseerde basisadministratie. 
De verantwoordelijkheid voor de specificaties van het informatiesysteem in totaliteit ligt echter bij de 
Kroon. In art. 6 is bepaald, dat bij of krachtens AMvB regels worden gesteld omtrent de technische en 
administratieve inrichting en werking en de beveiliging van de basisadministraties. Deze regeling is derhalve 
een illustratie, dat bij een splitsing van inrichtings- en operationeel beheer, het houderschap gekoppeld 
wordt aan de gegevensverwerking op uitvoeringsniveau. 
1439 B.J. Boswinkel, De registratie-eenheid; de eerstvolgende aanvulling op de WPR? in Computerrecht 
1991/4, p. 176 e.v. Zie de “terugverwijizing” van Berkvens naar Boswinkel in zijn bijdrage aan de bundel 
Privacyregulering in theorie en praktijk a.w. p. 101. Berkvens en Boswinkel maken deel uit van dezelfde 
vakgroep. 
1440 Zie het meest expliciet: J.M.A. Berkvens, Van Heerendiensten naar Informatiediensten, Op weg naar 
de tweede privacy-crisis in Orwell of Athene? a.w., pp. 119 en 120. 
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informatieregime: art. 11 WPR of het (ruimere) art. 6 WPR; (b) de mogelijkheid om binnen het 
concern, met voorbijgaan van art. 14 WPR, ex art. 6 WPR gegevens te gebruiken voor direct 
marketing-activiteiten1441; (c) de gelding van de (inherente) protocolplicht, gekoppeld aan het 
gegevensverkeer met derden (artt. 32, tweede lid, en 35, tweede lid); (d) het geldingsbereik van de 
vrijstellingsregeling in de artt. 22 en 27 WPR jo. het BGV1442. Niet genoemd, maar tenminste 
even relevant is de definiëring op concernniveau van wat als persoonsregistratie heeft te gelden. 
Aldus kunnen de aan de formulier- en aanmeldingsplicht verbonden uitvoeringslasten in deze 
visie aanzienlijk worden gereduceerd1443. 

Afgezien van de kostenaspecten, is er echter nog een beweegreden te noemen voor de hiervoor 
bepleite uitleg van de WPR. Deze heeft betrekking op het risico, dat de WPR zal (kunnen) 
interfereren in de zeggenschapsrelaties in concernbetrekkingen. Met name in de inbreng van Van 
Schilfgaarde en Van der Horst1444 proef ik een dergelijk motief. Het gaat er dan om, dat het 
definiëren van het houderschap op het niveau van de dochtermaatschappij wellicht de 
sturingspotentie van de moedermaatschappij kan frustreren, ten nadele van het functioneren van 
het economisch samenwerkingsverband. Zeggenschap omtrent de informatievoorziening 
correspondeert immers met zeggenschap over de bedrijfsvoering. Dat de WPR als regulering van 
de informatievoorziening onder omstandigheden als verweer en alibi tegen de bemoeienis van de 
holding door een dochtermaatschappij wordt gehanteerd, staat vast. De informatieverzoeken aan 
de Registratiekamer laten op dit punt geen twijfel. De hiervoor geprefereerde “oplossing” via een 
toedelen van zeggenschap aan de holding, biedt hiervoor echter geen oplossing. Ook dan zal 
onder omstandigheden de neiging bestaan om andersoortige belangenconflicten te transformeren 
in privacyvraagstukken. Het is echter belangrijk voor ogen te houden, dat de WPR als zodanig 
geen wijziging brengt in het bestaande bevoegdhedenpatroon1445. 

De hiervoor bepleite uitleg van de WPR met betrekking tot economische 
samenwerkingsverbanden leidt onvermijdelijk tot grote onzekerheid en dus fricties in de 
toepassing van deze regeling. Zo moet steeds afzonderlijk worden bepaald: (a) of er sprake is van 
daadwerkelijk uitgeoefende zeggenschap via op aandelenbezit gebaseerde instructierechten 
(gecentraliseerd concern); (b) welk deel van de informatievoorziening een functie vervult ten 
behoeve van de bedrijfsuitoefening van het samenwerkingsverband en (c) wie gezien de feitelijke 
zeggenschap als houder van de persoonsregistraties met een concern-functie is aan te merken. 
Dit zijn stuk voor stuk kwesties van waarderende aard en dus met conflictspotentie. Het toezicht 
op een juiste implementatie van de WPR is daarmee kwestieus, terwijl de geregistreerde slechts 

                                                      
1441 Vgl. de plannen van enkele grote banken om een deel van het kantorennet af te stoten in combinatie 
met een uitbreiding van telebankiers- en direct writer-voorzieningen via het door direct mailing en 
telemarketing aanbieden van gestandaardiseerde produkten en diensten betreffende de financiële 
dienstverlening in ruime zin (betalingen, sparen, beleggen, verzekeringen, reizen e.d.). Zie de gedragscode-
1995 van de banken, nader beschreven in hoofdstuk 6. 
1442 Onder het regime van de richtlijn verdwijnt het normatieve onderscheid tussen intern gegevensverbruik 
en externe informatieverstrekking. Zie de ruime definitie van het begrip “verwerking van 
persoonsgegevens” (processing of personal data) in art 2, sub b, van de ontwerp-richtlijn jo. de artt. 7 en 8, 
het normatieve kader. Een deel van het belang bij een concernbetrokken uitleg van het begrip houder 
vervalt derhalve. Zie echter de betekenis ervan in verband met de nadere omlijning van de 
aanmeldingsplicht in art. 18. 
1443 Vgl. de analyse in hoofdstuk 6 van het aanmeldingspatroon van enkele grote banken en verzekeraars. 
1444 Zie R.J.M. van de Horst, organisatie en privacy in de bundel privacyregulering in theorie en praktijk, 
a.w. p. 119 e.v. 
1445 In deze verstrekkingen is het concernelement door de Kamer steeds verdisconteerd. Zie echter voor 
een aanscherping van dit beleid de beslissing van de Kamer van 19 juni 1995 betreffende de 
gegevensverstrekking omtrent bij Oracle Nederland BV werkzame consultants aan de Amerikaanse 
moedermaatschappij (kenmerk 95.V.072.01). Deze gegevensverstrekking werd niet rechtmatig geacht 
omdat de Amerikaanse moedermaatschappij geen taak zou hebben in de uitvoering van de overeenkomst 
of daarmee samenhangende wettelijke verplichtingen. Hiermee is geheel voorbijgegaan aan de achtergrond 
van deze verstrekking, de mondiale hergroepering van activiteiten in concernverband. 



 

G.Overkleeft-Verburg 407 www.overkleeft-verburg.nl 

beperkt voor zijn belangen zal kunnen opkomen, want vrijwel volledig afhankelijk wordt van de 
wijze waarop de houder/het concern uitvoering aan de WPR denkt te moeten geven. De 
geregistreerde is daarmee tevens afhankelijk geworden van de – voor derden slecht kenbare en 
zich regelmatig wijzigende – uitvoeringsorganisatie in concernverband, onder meer met 
betrekking tot de vraag wie beslist over een inzage- en/of correctieverzoek. 

De geregistreerde komt er bij Berkvens en Van Schilfgaarde inderdaad niet aan te pas en bij 
Boswinkel marginaal. Laatstgenoemde erkent, dat de door hem bepleite interpretatie van de WPR 
in concernverband, een daling van het niveau van bescherming van de geregistreerde impliceert. 
De bezwaren hebben in zijn analyse vooral betrekking op: (a) de mogelijkheid dat de 
moedermaatschappij slechts via een uitgebreid onderzoek is te traceren en (b) een verminderd 
inzicht van de geregistreerde in het concerninterne gegevensverkeer. Boswinkel meent echter, dat 
door het in zijn visie aldus verkregen (compenserend) voordeel van een verhaalsrecht van de 
geregistreerde op de moedermaatschappij, de voor de geregistreerde aan de bepleite 
concernconstructie verbonden bezwaren, afgewogen tegen de met deze uitleg voor het 
bedrijfsleven te bereiken kostenvoordelen, beperkt en dus acceptabel zijn. Aan de wezenlijke 
uitvoeringsproblemen, met name uit een oogpunt van de rechtspositie van de geregistreerde en 
het toezicht van overheidswege op de naleving van de WPR is derhalve voorbij gegaan. 

Uit het voorgaande zou de suggestie kunnen worden geput, dat de problematiek van de gelede 
zeggenschap, respectievelijk betreffende de aanleg en de inrichting van de gegevensverwerking en 
het operationele informatieproces, beperkt is tot op aandelenbezit gebaseerde invloedsrelaties. 
Dat is zeker niet het geval. Vergelijkbare situaties doen zich ook in andere constellaties voor, met 
name in franchise-verhoudingen en (ad hoc), op specifieke overeenkomsten gebaseerde – 
economische en andersoortige – samenwerkingsverbanden. Ook in deze gevallen is veelal sprake 
van externe (feitelijke) zeggenschap of coördinatie met inzake de architectuur van het 
informatiesysteem, als uitvloeisel van de beoogde samenwerking c.q. stroomlijning van de 
bedrijfsvoering/activiteiten en externe presentatie1446. Ook om die reden moet derhalve 
voorkomen worden dat, anders dan in de literatuur omtrent het houderschap het geval is, de 
specificiteit van zeggenschapsrelaties in concernbetrekkingen te sterk worden benadrukt. 

11.10 De structuur van regulering in de uitvoeringspraktijk 
Dat de Aanwijzingen inzake geautomatiseerde systemen van 19751447 bij de inwerkingtreding van 
de WPR niet zijn ingetrokken, is direct van invloed geweest op de wijze van naleving van de 
reglements- en meldingsplicht. Zoals hiervoor is toegelicht hanteren de Aanwijzingen de term 
houder, een door de minister aangewezen en gemandateerde ambtenaar, als synoniem voor de 
functioneel verantwoordelijke (beheerder) in de WPR. In het verlengde hiervan heeft de 
reglementering en aanmelding van een aantal persoonsregistraties bij de rijksoverheid, naar uit de 
considerans blijkt, met name door de ministeries van O&W en Justitie plaatsgevonden op 
grondslag van beide regelingen. De Aanwijzingen met hun specifieke houderschapsbegrip zijn 
daartoe ingelezen in de WPR. Zo heeft de minister van O&W de reglementen vastgesteld voor 
persoonsregistraties bij de Informatiseringsbank, onder aanwijzing van de hoofddirecteur van de 
Informatiseringsbank als houder1448. Bij de reglementering door het ministerie van Justitie is 

                                                      
1446 Een dergelijke centrale sturing hoeft niet steeds als zodanig kenbaar te zijn. Een aanwijzing 
(contractbepaling) inzake de te gebruiken pakketsoftware in combinatie met een onderhoudsverplichting is 
al voldoende om de informatievoorziening van de aangeslotenen/contractpartners via een centrale regie op 
hoofdlijnen te kunnen sturen. Vgl. ook de hiervoor behandelde samenwerkingsvormen, met name de 
integratie van werksoorten in de sectoren volksgezondheid en maatschappelijk welzijn. Samenwerking 
veronderstelt immers een daarop afgestemde, dus centraal geregisseerde informatievoorziening. 
1447 Aanwijzingen, vastgesteld door de minister-president op 7 maart 1975, inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin op de persoon herleidbare 
gegevens zijn opgenomen bij de rijksoverheid, Stcrt. 1975, 50 en Stcrt. 1982, 156. Het is een omissie, dat 
deze regeling tot op heden nog niet is ingetrokken. 
1448 Zie de reglementen betreffende de volgende informatiesystemen: Centraal identificatiesysteem O&W 
gerelateerde personen, Registratie centrale inning lesgelden, Registratie aanmelding en plaatsing c.q. 
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grotendeels de structuur van de Aanwijzingen gevolgd. Een substantieel deel van dit ministerie 
afkomstige privacyreglementen is derhalve bij ministeriële regeling vastgesteld, onder aanwijzing 
van een ambtelijk houder1449. 

Dat een centrale reglementering problemen oproept, is gebleken bij de Raden voor de 
Kinderbescherming. Bij ministeriële regeling zijn privacyreglementen vastgesteld voor een viertal 
persoonsregistraties van de Raden voor de kinderbescherming, onder aanwijzing van de directeur 
van het bureau van de raad als houder1450. Deze privacyreglementen werden vervolgens ter 
kennisneming toegezonden aan de Registratiekamer alwaar ze als zelfstandige aanmelding zijn 
opgenomen in het aanmeldingenbestand. Bovendien hadden enkele Raden hun 
persoonsregistraties nog zelfstandig bij de Registratiekamer aangemeld. Verwarring alom, vooral 
betreffende de vraag wie aanmeldingsplichtig was. De Raden volgens ministerie en 
Registratiekamer. De vastgestelde privacyreglementen zouden bedoeld zijn als modellen, namelijk 
instructies ingevolge het Organisatiebesluit raden voor de kinderbescherming 19821451. Toen dit 
oogmerk onvoldoende duidelijk bleek, is de voorlichting aangepast, resulterend in een groei in 
het aantal aanmeldingen van de afzonderlijke Raden1452. 

In een enkel geval is een privacyreglement bij ministeriële regeling vastgesteld voor een 
privaatrechtelijke rechtspersoon met bestuursbevoegdheid. Zie de Regeling privacybescherming 
persoonsregistratie afgifte klein vaarbewijs, vastgesteld door de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Dit reglement bevat een precieze regeling van de informatievoorziening van de sectie 
Vaardocumenten van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, belast met de afgifte 
van het klein vaarbewijs1453. In dit geval is de reglementsplicht ex art. 19 WPR door de minister 
derhalve benut als zelfstandige instructiebevoegdheid. 

Het ontbreken van een precieze aanduiding in de wet wie reglements- en aanmeldingsplichtig is, 
geeft derhalve aanleiding tot het misverstand, dat deze grondslag als (aanvullende) 
                                                                                                                                                        
toelating studenten hoger onderwijs, Registratie staatsexamens, Centrale registratie dag-/avondonderwijs, 
Registratie deeltijdstuderenden dag-/avondonderwijs, Registratie rijksstudietoelagen, Persoonsregistratie 
uitkeringen onderwijspersoneel, Registratie diplomawaardering en Persoonsregistratie uitkering 
verplaatsingskosten onderwijspersoneel. Zie Stcrt. 1990, 146, 148 en 151 
1449 Zie de Reglementen vingerafdrukken-registraties C.R.I. van 26 juni 1990, Stcrt. 1990, 141, vastgesteld 
door de minister van Justitie onder aanwijzing van het hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst 
als houder. In het bij ministeriële regeling vastgestelde Privacy-reglement DE-Pers Korps Rijkspolitie (een 
personeelsinformatiesysteem) van 29 juni 1990, Stcrt. 1990, 219, is daarentegen geen houder aangewezen, 
maar een functioneel systeembeheerder, respectievelijk: de Commandant van het district, landelijke dienst, 
de directeur van de opleidingsschool, dan wel de Algemeen Inspecteur van het Korps Rijkspolitie. Zie 
voorts de ministeriële besluiten privacyreglement verwijzingsindex politiezuiveringsdossiers en registratie 
niet-gediplomeerde beveiligingsambtenaren, Stcrt. 1990, 226. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) hield hetzelfde basispatroon aan, zij het dat 
de reglementen zijn vastgesteld door het hoofd WODC, onder aanwijzing van datzelfde hoofd als houder 
van de persoonsregistraties. Zie de publikatie van reglementen voor afzonderlijke onderzoeksbestanden in: 
Stcrt. 1993, 150 (Privacy Reglement CASHBA Rotterdam), Stcrt. 1993, 167 (Privacy Reglement 
Verplaatsingsonderzoek Rotterdam), Stcrt. 1994, 55 (Privacy Reglement WODC-onderzoek Evaluatie 
“plukze”-wetgeving), Stcrt. 1994, 66 (Privacy Reglement Evaluatie RETour Helmond) en Stcrt. 1994, 73 
(Privacyreglement WODC-onderzoek bedrijfsinbraken). Zie ook de aanwijzing van het hoofd van de 
directie Criminaliteitspreventie als houder van het geautomatiseerde gegevensbestand Vennoot, Stcrt. 1995, 
95. 
1450 Zie de privacyreglementen Algemene zaaksregistratie, JUFAR, alimentatie-administraie en het 
geautomatiseerde Zakensysteem-ARK (Stcrt. 1990, 123 en Stcrt. 1991, 126). 
1451 Deze model-functie was als zodanig echter een bron van problemen. Een van de opgestelde 
reglementen bleek niet te sporen met de gegevensverwerking op uitvoeringsniveau. 
1452 Zie de inzending van een drietal privacyreglementen bij brief van 17 juli 1990. Zie voorts de brief van 
de Registratiekamer aan de staatssecretaris van Justitie van 27 september 1991, kenmerk 90.C.004 en het 
gespreksverslag van 20 februari 1992. 
1453 Zie de Wijziging van deze regeling bij ministerieel besluit van 13 december 1993, Stcrt. 1993, 242. 
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instructiebevoegdheid kan worden gehanteerd in geval van attributie of delegatie van 
bestuursbevoegdheid aan bestuursorganen met eigen rechtspersoonlijkheid. De WPR creëert in 
de artt. 19 en 20 WPR echter geen nieuwe bevoegdheden. 

Dute heeft een dergelijk gebruik van de reglementsplicht als sturingsmiddel ook voor de 
gezondheidssector voorgesteld. Hoewel hij de houder in beginsel reglementsplichtig acht, sluit hij 
toch niet de mogelijkheid uit dat een andere instantie dan de houder het reglement vaststelt en 
kan wijzigen, met name met betrekking tot landelijk opgezette registraties, gelijksoortige 
registraties van samenwerkingsverbanden en binnen instellingen1454. Ook Dute gaat er echter aan 
voorbij, dat de WPR niet in zelfstandige (aanvullende) bevoegdheden voorziet. Voor zover het 
doel de realisering van een in breder verband geharmoniseerde – of zelfs geïntegreerde – 
informatievoorziening is, moet de grondslag voor de daartoe noodzakelijke centrale regie 
derhalve elders worden gevonden, of in een specifieke regeling danwel in een 
samenwerkingsovereenkomst. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de vaststelling van een privacyreglement door een andere instantie 
dan de houder binnen de rijksoverheid (incidenteel) om een drietal redenen heeft plaatsgevonden. 
De eerste betreft de overneming van de structuur van de Aanwijzingen, uitgaande van een 
geclausuleerde mandatering van een als houder aangewezen ambtelijke functionaris bij 
ministeriële regeling. Een tweede figuur betreft de vaststelling van een privacyreglement op basis 
van een (bestaande) specifieke instructiebevoegdheid. De derde categorie betreft de hantering van 
de WPR-reglementsplicht als een aanvullende instructiebevoegdheid inzake de 
gegevensverwerking ten behoeve van de uitoefening van een aan zelfstandige rechtspersonen 
geattribueerde of gedelegeerde bestuursbevoegdheid. De eerste en de derde vorm zijn in strijd 
met de WPR jo. het bestuursrecht. Zoals bij de Raden van de Kinderbescherming is gebleken, 
schept de tweede figuur louter verwarring. 

Zoals eerder opgemerkt, gaat de Registratiekamer er van uit, dat de reglements- en 
aanmeldingsplicht zich in beginsel richt op de houder als tot zelfregulering bevoegd orgaan1455. In 
die zin is er sprake van een wisselwerking tussen de invulling van het houderschap en de 
bevoegdheid tot zelfregulering. 

Bij de lagere overheden vindt (beperkte) sturing van de naleving van de reglementsplicht plaats 
via provinciale en gemeentelijke verordeningen. Een voorbeeld is een wel hierin opgenomen 
verbod op gegevensverstrekking voor commerciële doeleinden. Deze regelingen doen echter niet 
af aan het houderschap van gedeputeerde staten, burgemeester en wethouders, de burgemeester 
en de commissaris van de Koningin. Wel zullen deze zich bij de reglementering van 
persoonsregistraties hebben te voegen naar de aldus bepaalde randvoorwaarden, althans voor 
zover verenigbaar met de bevoegdheidsverdeling in de Provincie- en de Gemeentewet. 

Met betrekking tot de particuliere sector ontbreken specifieke gegevens. Het is aannemelijk, dat 
de opstelling van de aanmeldingsformulieren en de inzending daarvan bij de Registratiekamer via 
de gebruikelijke hiërarchische lijnen is verlopen. Zoals in paragraaf 11.11 nader zal worden 
beschreven, is het houderschap in de particuliere sector vrijwel volledig op het niveau van de 
natuurlijke en rechtspersoon bepaald. Het kwalificeren van een ondergeschikte functionaris als 
houder komt derhalve zo goed als niet voor. Daarentegen heeft wel aanmelding op 
concernniveau van operationele gegevenssystemen van dochtermaatschappijen plaatsgevonden, 
met name in de bank- en in de verzekeringssector. 
                                                      
1454 Zie J.C.J. Dute, Enkele kanttekeningen bij het privacyreglement in de gezondheidszorg, Tijdschrift 
voor Gezondheidsrecht, maart 1991, p. 77 e.v. Zie de volgende passage: “Hierdoor kunnen op eenvoudige 
wijze meerdere registraties met behoud van hun zelfstandigheid, worden gebonden aan een en hetzelfde 
reglement, hetgeen grote voordelen kan hebben voor de onderlinge gegevensuitwisseling, het centrale 
beheer van registraties, de toegankelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek enz.” (p. 79). 
1455 Vgl. ook het afsluitede onderdeel van de aanmeldingsformulieren: “Hierbij verklaar ik bevoegd te zijn 
om deze aanmelding te doen en dat de hiervoor gegeven informatie juist is”. Vervolgens wordt gevraagd 
naar plaats, datum, naam en functie van de betrokkene, terwijl deze verklaring moet worden bekrachtigd 
met een handtekening. 
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11.11 De gevolgen voor de geregistreerde 
Het aantal inzage- en correctieverzoeken op basis van de WPR is tot op heden op een enkele 
uitzondering na1456, gering gebleven. Om die reden bestaat slechts een beperkt inzicht in met het 
houderschap verband houdende uitvoeringsproblemen. Voor zover thans valt na te gaan, houden 
die vooral verband met het risico om ex art. 34 WPR een vordering in te stellen tegen de 
verkeerde procespartij en daardoor niet ontvankelijk te worden verklaard1457. Dit probleem doet 
zich in het bijzonder voor als een ambtelijk houder is aangewezen. In dat geval moet immers de 
in het civiele procesrecht voorgeschreven vertaling naar de achterliggende rechtspersoon 
plaatsvinden1458. Uit de (schaarse) thans beschikbare jurisprudentie blijkt bovendien, dat de 
rechtbanken op dit punt een uiteenlopend beleid voeren. 

Zo heeft de rechtbank Rotterdam, onder verwijzing naar vergelijkbare beschikkingen van de 
rechtbank Groningen, een vordering tot correctie ex art. 34 WPR tegen de in het 
privacyreglement als houder aangewezen hoofddirecteur van de Informatiseringsbank niet 
ontvankelijk verklaard, omdat betrokkene deze tegen de Staat had moeten instellen1459. De 
rechtbank Utrecht achtte de verzoeker in een vergelijkbare vordering tegen de hoofddirecteur van 
de Informatiseringsbank daarentegen (in beginsel) wel ontvankelijk1460, evenals de rechtbank 
Alkmaar1461. De rechtbank Alkmaar maakte evenmin bezwaar tegen de behandeling van een 
vordering tegen de Inspectie van het onderwijs1462. 

De Registratiekamer is in haar voorlichtingsbeleid steeds gespitst geweest op het signaleren van 
(mogelijke) fricties met betrekking tot de realisering van het inzage- en correctierecht door de 
geregistreerde. Dit geldt vooral ook voor de wijze waarop de geregistreerden hun rechten kunnen 
uitoefenen1463. Zo heeft de Kamer in de aanloopfase van de wet er bij het Bureau Krediet 
Registratie in Tiel met succes op aangedrongen, om persoonlijke of schriftelijke inzage- en 
correctieverzoeken rechtstreeks in behandeling te nemen, derhalve geregistreerden niet, zoals de 
opzet aanvankelijk was, te verplichten om hun verzoek persoonlijk in te dienen bij het plaatselijke 
kantoor van een aangesloten bank, ter doorzending aan het BKR. 

                                                      
1456 Vgl. de sterke stijging van het aantal inzageverzoeken bij het BKR van 8.522 in 1988 tot 19.082 in 1994. 
1457 Zie de mogelijkheid om ingevolge art. 34, zesde en zevende lid, WPR zonder verplichte rechtsbijstand 
te procederen op basis van een ingediend verzoekschrift. 
1458 Zie HR van 25 november 1983, NJ 1984, 297, betreffende de bevoegdheid om als partij in een 
burgerlijk geding op te treden. Naar het oordeel van de Hoge raad komt deze bevoegdheid in beginsel 
alleen toe aan natuurlijke personen en rechtspersonen 
1459 Zie de beschikking van de Rechtbank Rotterdam van 14 december 1992, rekestnummer 4759/92. 
Betrokkene had zich er in zijn verzoekschrift op beroepen, dat op de schouders van de (zonder 
rechtsbijstand) rechtzoekende geregistreerde een te zware last wordt gelegd als hij moet uitzoeken of de 
houder van een persoonsregistratie rechtspersoonlijkheid bezit, immers bij een zonder rechtsbijstand 
rechtzoekende burger in redelijkheid niet de kennis van een juridisch geschoolde burger kan worden 
verondersteld. Met dit beroep op onwetendheid maakte de rechtbank korte metten, omdat twee eerder 
ingestelde vorderingen bij de rechtbank Groningen om dezelfde reden ook reeds niet-ontvankelijk waren 
verklaard. Als de in het ongelijk gestelde partij werd verzoeker voorts veroordeeld in de proceskosten. 
1460 Zie de beschikking van de rechtbank Utrecht van 21 april 1993, rekestnummer 12352/FA RK 92-3673. 
1461 Beschikking van de rechtbank Alkmaar van 15 oktober 1992, rekestnummer 220/1990. In een latere 
fase heeft betrokkene opnieuw een vordering tot correctie/aanvulling van haar persoonsgegevens ingesteld, 
nu echter tegen de (inmiddels publiekrechtelijk verzelfstandigde) Informatie Beheer Groep. Zie de 
beschikking van het Hof Amsterdam van 8 september 1994, rekestnummer 302/94. 
1462 Beschikking van de rechtbank Alkmaar van 15 oktober 1992, rekestnummers 219/1992 en 408/1992. 
1463 Vgl. art. 20, tweede lid, sub i en j, WPR, de verplichting om in het reglement de wijze aan te geven 
waarop geregistreerde personen of hun wettelijke vertegenwoordigers kennisneming en verbetering van de 
over hen opgenomen gegevens kunnen verkrijgen alsmede mededeling van verstrekking van hen 
betreffende gegevens. Zie ook vraag 12 op het aanmeldingsformulier voor de particuliere sector. 
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De Kamer heeft voorts uitspraak gedaan over de organisatorische regeling met betrekking tot de 
behandeling van inzage- en correctieverzoeken bij de belastingdienst1464. Omdat betrokkene zijn 
inzageverzoek aan de houder had gestuurd, i.c. de Directeur-Generaal der Belastingen 
(ministerie), en dus niet aan de daartoe in het reglement aangewezen instantie in het veld, kostte 
het uiteindelijk 17 maanden voordat aan zijn verzoek werd voldaan. De bevindingen in deze zaak 
vormden voor de Registratiekamer de aanleiding tot een nadere clausulering van het interne 
regime. De Kamer neemt in haar beslissing de bevoegdheid van de houder om te bepalen dat een 
geregistreerde zich voor de uitoefening van zijn rechten tot een bepaalde, al dan niet onder hem 
ressorterende, instantie moet wenden, als uitgangspunt. Hieraan worden echter twee 
voorwaarden gekoppeld. In de eerste plaats dient het voor een geregistreerde volledig duidelijk te 
zijn aan wie hij zijn verzoek om inzage en/of correctie moet richten en op welke wijze dit moet 
gebeuren. In de tweede plaats dient een foutief geadresseerd verzoek (intern) te worden 
doorgestuurd naar de juiste instantie (doorzendplicht, zie art. 2:3 Awb). Op de houder rust 
derhalve een bijzondere zorgplicht, omdat deze verantwoordelijk blijft voor een juiste 
behandeling van het verzoek. 

11.12 Het houderschap in cijfers, een kwantitatieve analyse 
Op basis van het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer per 1 januari 1994 is een analyse 
gemaakt van het houderschap, zoals opgenomen in de op dat tijdstip bij dit orgaan ingezonden 
aanmeldingsformulieren1465. Hierin zijn de aangemelde persoonsregistraties onderscheiden in 
twee categorieën, respectievelijk de particuliere en de overheidssector betreffende, 
overeenkomstig art. 17 WPR jo. het Afbakeningsbesluit. 

In de particuliere sector blijkt de aangemelde houder in vrijwel alle gevallen de natuurlijke of 
rechtspersoon te zijn, samenhangend met de aanmelding op ondernemings-, instellings- of 
praktijkniveau. Zo is de houder in het commerciële segment (industrie, handel en zakelijke 
dienstverlening) veelal een naamloze of besloten vennootschap, terwijl tevens de vennootschap 
onder firma met zekere regelmaat voorkomt, evenals het eenmansbedrijf, met name onder de 
assurantietussenpersonen. Maatschappen komen in deze sector slechts weinig voor, zijn althans 
niet als zodanig herkenbaar. Voor zover van overheidswege gesubsidieerde of bekostigde 
instellingen onder het voor de particuliere sector geldende regime vallen, blijken deze het 
houderschap op instellingsniveau te definiëren in de vorm van de naam van de voorziening of de 
stichting. Voor het voorgaande geldt, dat niet steeds de juridisch correcte naam op het 
aanmeldingsformulier is opgenomen. In een aantal gevallen is volstaan met opgave van de 
gangbare (afgekorte) bedrijfs- of instellingsnaam. 

Uit een nadere analyse is gebleken, dat een aantal grote banken en verzekeraars (geclusterd) op 
concernniveau hebben aangemeld via een aangewezen houderschap van de holdingmaatschappij. 
Zie hieromtrent de behandeling van de gedragscodes van banken en verzekeraars in hoofdstuk 6. 
In hoeverre ook in andere sectoren op concernniveau is aangemeld, kon niet exact worden 
vastgesteld. 

                                                      
1464 Brief van 4 oktober 1994 aan het Ministerie van Financiën, kenmerk 90.C.103.03. Vgl. voorts de 
voorafgaande brief aan betrokkene van 21 september 1994, kenmerk 90.C.103. 
1465 In hoofdstuk 13 zal de naleving van de aanmeldingsplicht op basis van deze gegevensverzameling 
cijfermatig worden geanalyseerd. In dat verband zijn ook de beperkingen van dit bestand voor 
onderzoeksdoeleinden nader toegelicht. Hieraan moet nog het volgende worden toegevoegd. Aan de 
aanmeldingenregistratie ligt het uitgangspunt ten grondslag, dat de hierin vastgelegde gegevens (letterlijk) 
corresponderen met de via het formulier aangeleverde informatie, zij het dat slechts een deel van de 
formulier-informatie in het geautomatiseerde systeem is opgeslagen. Op dit uitgangspunt zijn enkele 
uitzonderingen gemaakt. Zo zijn uiteenlopende schrijfwijzen van veel voorkomende organen 
gestandaardiseerd. Bovendien is in een enkel geval de oorspronkelijke houderschapsaanduiding in het 
registratiesysteem aangepast, is bijvoorbeeld de genoemde functionaris vervangen door de eveneens 
genoemde rechtspersoon. De precieze omvang van deze “correcties” is niet bekend; naar mag worden 
aangenomen gaat het echter om kleine aantallen. 
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De aanwijzing van een functionaris als houder komt in de particuliere sector echter nauwelijks 
voor. Voor zover dat wel het geval is, gaat het vrijwel steeds om een houderschap van 
bedrijfsartsen/hoofden van een bedrijfsgezondheidsdienst.  

De situatie in de overheidssector is een geheel andere. De variaties zijn groot, zij het met name 
binnen de rijksoverheid en de daaronder ressorterende diensten en instellingen. 

Van de 373, per 1 januari 1994 bij de Registratiekamer vanuit de rijksoverheid aangemelde 
persoonsregistraties kennen er 73 een minister als houder, terwijl in 15 gevallen het ministerie als 
zodanig is genoemd. Voor zover het persoonsregistraties van zelfstandige (ambtelijke) 
instellingen betreft, is als regel in het houderschap voorzien op het niveau van de hoogste 
ambtelijk functionaris. Zo is de Directeur-Generaal Statistiek (EZ) als houder van 116 
gegevensbestanden van het CBS aangemerkt, de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (WVC) van 23, de Directeur-Generaal van de 
Rijksluchtvaartdienst (V&W) van 1 en de Hoofddirecteur Informatiseringsbank (O&W) als 
houder van 11 persoonsregistraties. De 40 aangemelde persoonsregistraties van de belastingdienst 
(Financiën) blijken de Directeur-Generaal der Belastingen als houder te hebben. Daarnaast is 
voorzien in een houderschap van de bevelhebbers land- en luchtstrijdkrachten (Defensie). 
Gedeconcentreerde rijksdiensten blijken eveneens een ambtelijke invulling aan het houderschap 
te geven. Dit geldt in het bijzonder voor de provinciale directies Volkshuisvesting (VROM) en de 
Inspecties (geestelijke) Volksgezondheid en geneesmiddelenvoorziening1466. 

In enkele gevallen geldt het betreffende onderdeel, een directoraat-generaal of een hoofdafdeling, 
danwel een bepaald beleidsveld als houder. Houderschap in functionele kwaliteit komt echter 
meer voor. De aanwijzing van ambtelijke houders doet zich, afgezien de hiervoor reeds 
genoemde, met name voor bij de ministeries van Justitie, Defensie, O&W (OCW) en VROM. 
Het houderschap is dan bepaald op het niveau van: de directeur-generaal, de directeur, een hoofd 
hoofdafdeling en een afdelingshoofd, met als zwaartepunt de directeursfunctie. 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd, dat binnen de 373 genoemde 
aanmeldingen van rijkswege het houderschap een driedeling kent. Ruim een derde komt voor 
rekening van zelfstandige (ambtelijke) instellingen, zij het met een forse oververtegenwoordiging 
hierin van het CBS. Eveneens meer dan een derde deel is anderszins ambtelijk ingevuld, terwijl 
slechts in 73 gevallen, de minister als houder van de persoonsregistratie geldt. Anders dan op 
voorhand vermoed, spoort deze variatie niet met de aard en het belang van de betreffende 
gegevensverzameling. 

De 217 aanmeldingen vanuit het segment rechterlijke organisatie, gevangeniswezen c.a. geven 
eenzelfde, gevarieerd beeld te zien. De instellingen kennen in belangrijke mate een houderschap 
op instellingsniveau. Zo staan 10 aanmeldingen op houders-naam van een Stichting Reclassering, 
64 op die van Raden voor de Kinderbescherming, kennen 21 een houderschap van een 
Rijksinrichting, 27 van een Penitentiaire Inrichting en 4 van een Huis van Bewaring. Daarentegen 
voorzien vergelijkbare persoonsregistraties in deze categorieën echter ook in een ambtelijk 
houderschap: bij 5 registraties van Rijkssinrichtingen is het de directeur, evenzo bij 23 bestanden 
van Penitentiaire Inrichtingen, terwijl ook bij reclasseringsinstellingen en Raden voor de 
Kinderbescherming in enkele gevallen de directeur als houder optreedt. 

Binnen het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht loopt het houderschap sterk uiteen. Het 
landelijk ontwikkelde informatiesysteem Compas, in gebruik op de parketten in de verschillende 
arrondissementen, is aangemeld met de volgende houders: arrondissementsparket, 
                                                      
1466 Wat de provinciale VHV-directies betreft, kent houderschap de nodige variatie. Zo zijn de betreffende 
persoonsregistraties aangemeld met als houder: de HID Volkshuisvesting, de Directie Volkshuisvesting, 
het Ministerie VROM DVH en DVH, steeds voorzien van de betreffende provincienaam. Bij de Inspectie 
Volksgezondheid c.a. ligt de nadruk op het houderschap van de individuele (regionale/hoofd-) inspecteurs. 
In een drietal gevallen is als houder een persoon genoemd. Zie ook de variaties in de houdernaam van de 
15, door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het MvJ aangemelde 
persoonsregistraties. Deze kennen als houder resp. het WODC als instelling, het hoofd van het WODC en 
het Ministerie van Justitie hoofd WODC. 
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arrondissementsrechtbank, Openbaar Ministerie en Hoofdofficier van Justitie. Het Hoofd 
Gerechtelijke Ondersteuning (HGO) blijkt binnen de arrondissementen de favoriete houder voor 
(24) ondersteunende persoonsregistraties. In een beperkt aantal gevallen is voor gelijksoortige 
bestanden de griffier als houder aangewezen, terwijl ook de Directeur Gerechtelijke 
Ondersteuning (DGO) soms als zodanig is opgevoerd. 

Bij de provincies en de gemeenten is de situatie een geheel andere. Begin januari 1994 waren 235 
provinciale persoonsregistraties aangemeld, met op een enkele uitzondering na, gedeputeerde 
staten of de commissaris van de Koningin als houder. Vijf aanmeldingen voorzagen in een 
houderschap van een (bestuur ) Provinciaal Overleg Gehandicaptenbeleid, terwijl in één geval het 
provinciehuis als houder werd geregistreerd. 

Bij de op dat tijdstip geregistreerde 12.500 gemeentelijke aanmeldingen, was het beeld in grote 
lijnen hetzelfde. De overgrote meerderheid van de gemeentelijke gegevensverzamelingen heeft 
het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester als houder. Dit uit een oogpunt 
van doel en strekking van de WPR positieve resultaat, is vooral herleidbaar op de 
voorbeeldwerking van de modelreglementen van de VNG. Uitzonderingen betreffen het noemen 
van de gemeente als houder of, in één geval, de gemeenteraad. In een beperkt aantal gevallen is 
de betreffende bestuurscommissie als houder aangewezen. Als zodanig zijn geregistreerd: een 
woonruimtecommissie, een beheerscommissie (bejaardenvoorzieningen), een bestuurscommissie 
Sociale Zaken, een Commissie huisvesting en een Stadsdeel. Slechts in drie gevallen heb ik een 
ambtelijk directeur of diensthoofd als houder aangewezen gezien en in één geval een 
gemeentelijke ombudsman. 

De op de peildatum bij de Registratiekamer ontvangen 149 aanmeldingen van de waterschappen 
vertonen het volgende beeld. In de meeste gevallen wordt het waterschap als houder genoemd. 
In de overige gevallen zijn het vrijwel steeds dijkgraaf en hoogheemraden. Een houderschap op 
ambtelijk niveau komt vrijwel niet voor. 

Het houderschap van bij de politieregio’s gevoerde WPR-persoonsregistraties1467, in hoofdzaak 
beheerszaken en de uitvoering van de bijzondere wetten met inbegrip van de Vreemdelingenwet 
betreffende, is op zeer uiteenlopende wijze geregeld. Van de in totaal 375 op de peildatum in 
deze categorie geregistreerde persoonsregistraties, waren er 195 met de burgemeester als 
houder1468 en 22 met een houderschap van burgemeester en wethouders aangemeld. Daarnaast is 
echter op relatief grote schaal voorzien in een houderschap van politiefunctionarissen1469. Zo 
kennen 75 persoonsregistraties de korpschef als houder, 43 een commissaris van Politie en 6 een 
hoofdcommissaris van politie. Ook komt een houderschap op organisatie-niveau voor in de 
vorm van gemeentepolitie (8) of rijkspolitie (1). Ook hier geldt weer dat min of meer identieke 
gegevensverzamelingen zijn voorzien van een uiteenlopend type houder. Vergelijk de vier 

                                                      
1467 Dat zijn alle gegevensverzamelingen die niet als politieregister in de zin van de WPolr zijn aan te 
merken, want niet specifiek aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak ex art. 2 Politiewet 
1993. Zie art. 1, aanhef en sub c WPolr. 
1468 Vgl. het houderschap op basis van de WPolr. Toegesneden op de oude situatie, dat wil zeggen 
voorafgaande aan de wijziging van art. 1 WPolr door de Invoeringswet Politiewet, Stb. 1993, 725, per 1 
april 1994, was de beheerder van een bij een korps van gemeentepolitie gevoerd politieregister: de 
burgemeester en bij het Korps Rijkspolitie: de minister van Justitie (art. 1, aanhef en sub f WPolr). Nadien 
is als beheerder met betrekking tot een register bij een regionaal politiekorps aangewezen: de ingevolge de 
Politiewet als korpsbeheerder aangewezen burgemeester en als beheerder van een gemeenschappelijk 
register van twee of meer politiekorpsen: de beheerder van het politiekorps die is belast met de feitelijke 
zorg voor het goed functioneren van dat register. 
1469 Vgl. ook hier de invloed van de Model-verordening persoonsregistratie van de VNG, Den Haag 1993, 
Groene reeks, p. 67 e.v. Het derde lid van art. 3, betreffende houderschap en toezicht, luidt als volgt: “De 
Hoofdcommissaris van politie voor zover het persoonsregistraties betreft, die ten dienste staan van het 
hoofd van de plaatselijke politie”. De argumenten voor deze keuze zijn niet uit de toelichting op te maken 
(pp. 50 en 51). 
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varianten in het houderschap van de Vreemdelingenadministratie, respectievelijk: de korpschef, 
een commissaris van Politie, de burgemeester en burgemeester en wethouders. 

De uitvoeringsorganen sociale zekerheid blijken het houderschap van de 178 op de peildatum 
aangemelde persoonsregistraties min of meer gelijkelijk verdeeld te hebben tussen de instelling, 
het bestuur en de directie. In de categorie onderwijs is het overwegend de instelling die als 
houder is aangemerkt (80 %). In een 15 % van de geregistreerde persoonsregistraties is dat het 
bestuur, terwijl in de overige gevallen de directeur als houder is aangewezen. Bij de door de 
ziekenhuizen aangemelde gegevensverzamelingen is eveneens in zo’n 80 % van de gevallen in een 
houderschap op instellingsniveau voorzien, al dan niet onder vermelding van de volledige naam 
van de rechtspersoon, dan wel de gangbare instellingsnaam. In de overige gevallen is het 
houderschap gelijkelijk toebedeeld aan het dagelijks bestuur of de directie/directeur. 

In de medische praktijkuitoefening, goed voor ruim 10.000 aanmeldingen, is het met name de 
(para-)medicus/vrije beroepsbeoefenaar die als natuurlijke persoon de houder van het 
aangemelde bestand is. Daarnaast komen in deze categorie nogal wat maatschappen in een 
houdersrol voor. 

Ook in de omvangrijke categorie maatschappelijke dienstverlening, met op de peildatum ruim 
3.000 aangemelde persoonsregistraties, is een houderschap op instellingsniveau dominant. In een 
beperkt aantal gevallen is gekozen voor het bestuur als houder, de directie/directeur of het 
college van burgemeester en wethouders. Als uitzondering op deze regel geldt het houderschap 
op functieniveau (werkgelegenheidsproject, crisisopvang, sociaal agogische samenwerking e.d.). 

Uit het voorgaande blijkt, dat het houderschap in de particuliere sector in overgrote mate wordt 
ingevuld op basis van de rechtspersoon, de vennootschap onder firma, de maatschap en de 
natuurlijke persoon (eenmansbedrijf). In zeer beperkte mate is sprake van 
aangewezen/functioneel houderschap op ondergeschikt niveau, vrijwel beperkt tot hoofden van 
bedrijfsgezondheidsdiensten. Wel blijkt aangemeld te worden op concernniveau, met name door 
banken en verzekeraars. 

Een bijzondere categorie vormt het houderschap van WPR-registraties van de politie. Het 
houderschap hiervan blijkt op uiteenlopende wijze te zijn ingevuld, in belangrijke mate via 
aangewezen politiefunctionarissen. Hiermee wordt afgeweken van de regeling inzake het 
houderschap van politieregisters in de Wet politieregisters. 

Het in de overheidssector verbijzonderde houderschap loopt zeer uiteen. Vooral binnen de 
rijksoverheid is sprake van een oververtegenwoordiging van ambtelijk houderschap, zij het 
hiërarchisch op een relatief hoog niveau. De justitiële diensten vormen hierop een uitzondering. 
In dit segment is het houderschap deels op een relatief laag beheersniveau gedefinieerd. Slechts in 
ongeveer een derde deel van de onderzochte aanmeldingen is de minister, zijnde het bevoegde 
orgaan, als houder opgenomen. Door de provincies en gemeenten wordt daarentegen vrijwel 
geheel aangemeld op naam van het bevoegde bestuursorgaan. 

In de gezondheidszorg is het houderschap vrijwel steeds vastgelegd op het niveau van de 
instelling of de directie, de (para-)medicus (natuurlijke persoon) en de maatschap. Bij de 
uitvoeringsorganen van de sociale zekerheid, onderwijsinstellingen en instellingen van 
maatschappelijke dienstverlening is het houderschap gedefinieerd op het niveau van de instelling, 
het bestuur of de directeur. Een aangewezen houderschap van (overige) individuele 
functionarissen komt zo goed als niet voor. 

11.13 Bevindingen en conclusies 
Het vertrekpunt in dit hoofdstuk was de vraag wie de normadressaat is van de zelfregulerings- en 
meldingsplicht. Volgens de wetsgeschiedenis is dit de houder of een (hoger) bevoegd gezag. 
Hiermede werd de vraagstelling verbreed tot de werking van het begrippenkader in de WPR, met 
name van de begrippen “houder”, de “organisatie van de houder” en het door de 
Registratiekamer geïntroduceerde begrip “functioneel verantwoordelijke”. Gaandeweg kwam de 
nadruk te liggen op de juistheid van de begripsvorming inzake het houderschap c.a. in de 
parlementaire toelichting, vooral afgemeten aan de ontwikkelingsgeschiedenis en de systematiek 
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van de WPR, het privaat- en publiekrechtelijke personen- en organisatierecht, de grondrechtelijke 
dimensie en het (dwingend) privacy-verdragsrecht. In dit verband is tevens van belang hoe de wet 
in de praktijk begrepen en uitgevoerd wordt. Via de normatieve spilfunctie van het houderschap, 
kan tevens inzicht worden verkregen in de normerende werking van de WPR. Vanuit deze optiek 
zijn het beleid van de Registratiekamer en de in de literatuur bepleite uitleg van het houderschap 
c.a. besproken, evenals de in het onderzoek gevonden uitvoeringsmodaliteiten en de doorwerking 
daarvan in de rechtsbescherming van de geregistreerde. Om na te gaan hoe de begripsvorming in 
de wetsgeschiedenis heeft doorgewerkt in de uitvoering, is vervolgens het volledige 
geautomatiseerde aanmeldingenbestand van de Registratiekamer geanalyseerd. De 
verbijzondering van het houderschap in de onderscheiden sectoren stond hierin centraal. De 
conclusies hebben zowel betrekking op de oorspronkelijke vraagstelling, als op de effectiviteit 
van het houderschapsbegrip in de uitvoering van de WPR. 

In dit hoofdstuk is gebleken, dat de heldere begripsvorming inzake het houderschap in het 
wetsconcept-Koopmans, dogmatisch aansluitend op de systematiek van het privaatrecht en het 
bestuursrecht, gaandeweg op drift is geraakt. De verbijzondering van het houderschap op basis 
van deze principes is in de wetsgeschiedenis aangevuld met een houderschap op basis van (a) 
subjectieve aanwijzing door het bevoegd gezag (toevertrouwde zeggenschap aan een hiërarchisch 
ondergeschikte) en (b) toerekening op basis van maatschappelijke opvattingen. Afgaande op de 
toelichting in de parlementaire stukken betreffende de WPR, kan de houder derhalve zowel een 
natuurlijke of rechtspersoon, een bestuursorgaan als een – daaraan ondergeschikte – feitelijk 
beheerder zijn. Daarmee is de term houder een homoniem geworden, als aanduiding van 
uiteenlopende vormen van betrokkenheid, zeggenschap en verantwoordelijkheid. De houder 
vervult in de WPR een spilfunctie, in het bijzonder als rechthebbende en normadressaat. De 
invulling van het houderschap c.a. is echter tevens decisief voor het geldende normatieve regime, 
de hiermee corresponderende (mate van) informatie-autonomie en de hoogte van de aan de 
naleving van de WPR verbonden uitvoeringslasten. Daarmee is de uitleg van het begrip houder 
van direct bedrijfseconomisch en financieel belang geworden. De conflictgevoeligheid van dit 
thema en de druk op acceptatie van een instrumenteel gekleurde uitleg, is hiervan een uitvloeisel. 

Om de begripsvorming in de WPR op rechtmatigheid te kunnen toetsen, is de aard van deze 
regeling nader bepaald. Deze wet vestigt immers geen zelfstandige informatie-ordening, maar 
sluit integendeel als facetregeling aan op het bestaande bevoegdhedenpatroon. De WPR is een 
kameleontische regeling, verschiet van kleur al naar gelang de aard van het toepassingsgebied. 
Naast de staatsrechtelijke dimensie ervan, is de WPR zowel als regeling van bestuursrecht alsook 
als voorziening van dwingend privaatrecht te kwalificeren. De vraag wie als houder, dus als 
centrale normadressaat, is aan te merken, is derhalve in dit perspectief te beantwoorden. Dit 
betekent dat, conform de begripsvorming in het wetsconcept-Koopmans, in de private sector de 
natuurlijke of de rechtspersoon als houder en centrale normadressaat is te kwalificeren en in de 
overheidssector, het bevoegde bestuursorgaan. Deze uitleg spoort met de grondrechtsdimensie 
van de WPR. Deze stelt immers specifieke eisen uit een oogpunt van kenbaarheid en 
voorzienbaarheid, als rechtmatigheidscriteria inzake uitvoeringswetgeving. Dit uitgangspunt vergt 
derhalve een bepaalbaarheid van het houderschap op grond van objectief vaststelbare 
gezichtspunten, i.c. de principes van het privaat- en publiekrechtelijk personen- en 
organisatierecht. 

Hieraan afgemeten blijkt, dat de begripsvorming in de toelichting op de WPR slechts ten dele met 
deze uitgangspunten overeenstemt, zich immers niet verdraagt met een houderschap van 
ondergeschikten is hiermee immers niet in overeenstemming. In het onderzoek is vastgesteld, dat 
de ambivalentie in de begripsvorming, is te herleiden tot de incorporatie van het systeem van de 
Aanwijzingen van de minister-president van 1975, beleidsregels die verplichten tot een 
reglementering van geautomatiseerde persoonsregistraties in de rijksdienst volgens een nader 
aangegeven systematiek. Hierin is een splitsing aangebracht tussen het bevoegd gezag, de 
minister, verantwoordelijk voor de vaststelling van het privacyreglement, en een daarin als houder 
aangewezen en geïnstrueerd/gemandateerd ambtelijk diensthoofd. In de Aanwijzingen is de term 
houder derhalve gedefinieerd als aanduiding van de functioneel verantwoordelijke/feitelijk 
beheerder. De toelichting op de WPR is derhalve een combinatie van het houderschap in de 
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daaraan in het wetsconcept-Koopmans gegeven betekenis en het houderschap als aanduiding van 
de functioneel verantwoordelijke in de Aanwijzingen. Het laatste model, de combinatie van 
bevoegd gezag en houder, is vervolgens doorgetrokken naar de particuliere sector. De 
Aanwijzingen 1975 zijn bovendien nog steeds van kracht, want – anders dan aangewezen – niet 
ingetrokken bij de inwerkingtreding van de WPR. De werking ervan versterkt derhalve het 
hybride karakter van het houderschap in de parlementaire toelichting. 

Vervolgens is de betekenis van het begrip houder in internationaal verdragsrechtelijk en 
rechtsvergelijkend perspectief bezien. Op basis van dit onderzoek is vastgesteld, dat de 
toelichting op de WPR slechts ten dele spoort met de uitleg van het begrip “controller of the file” 
in het Europees Dataverdrag 1981, de term “data controller” in de Guidelines van de OECD en 
het begrip “voor de verwerking verantwoordelijke” in het ontwerp-EG Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens. Uitgangspunt is in de private sector de natuurlijke of rechtspersoon en in de 
openbare sector het bevoegde bestuursorgaan. Dit wordt bevestigd bij een onderzoek naar het 
begrippenkader in de Duitse, Franse en Britse privacywetgeving. De begripsvorming inzake het 
begrip houder voldoet derhalve ten dele niet aan de daaraan verdragsrechtelijk te stellen eisen. 

In de – weinige – literatuur over de WPR, zijn de uitgangspunten met betrekking tot de 
concretisering van het houderschap in de toelichtende stukken zonder kritiek overgenomen. Met 
gebruikmaking van de hierin gesuggereerde “aanwijzingsbevoegdheid”, inconsistenties in de 
parlementaire behandeling en een functionele, op de operationele organisatie betrokken 
interpretatie van de begrippen “houder” en “organisatie van de houder”, is in aanvulling hierop 
een houderschap van de moedermaatschappij op concernniveau bepleit. Tevens is gesuggereerd, 
dat via deze – sterk instrumenteel gekleurde en eenzijdige – uitleg, de rechtswerking van de WPR 
kan worden gestuurd, vooral met betrekking tot het toepasselijke informatie-regime. Uit de 
passages in de wetsgeschiedenis over het houderschap in concernverband blijkt, dat de WPR op 
dit punt aanhaakt bij de formeel-juridische organisatie van de houder. Houder is derhalve de 
rechtspersoon met zeggenschap omtrent de operationele gegevensverwerking. Daarnaast laat de 
WPR ruimte voor samenwerkingsconstructies en doorwerking van het concernverband in het 
informatie-regime. Het begrip “organisatie van de houder” in de artt. 1 en 6 WPR heeft een 
hulpfunctie. Het is ontleend aan de Duitse Bundesdatenschutzgesetz en heeft in de WPR 
dezelfde betekenis als in deze wet. De in de literatuur bepleite concernuitleg is niet houdbaar in 
het licht van enkele duidelijke passages in de wetsgeschiedenis, het Europees Dataverdrag 1981 
en de implementatie daarvan in de Duitse, Franse en Britse privacywetgeving. De Conferentie 
van Europese Data Protection Commissioners heeft de afwijzing van een “Konzernklausel” als 
beginsel van geldend en toekomstig Europees recht voorts in 1991 nog expliciet tegenover de 
Europese Commissie bevestigd. 

De Registratiekamer heeft gepoogd om uit een oogpunt van rechtszekerheid, legitimiteit en 
rechtsbescherming van de geregistreerde, de gebrekkige begripsvorming in de wetsgeschiedenis 
door actieve voorlichting en advisering te compenseren via een verdrags- en 
rechtssysteemconforme interpretatie van de WPR. Dit was mogelijk, omdat de bewoordingen van 
de WPR niet tot de interpretatie in de toelichting dwingt. Enkele specifieke artikelen in de wet 
vormen zelfs een aanwijzing voor een uitleg in andere zin. Dit geldt evenzo voor de WPR-
uitvoeringsregelingen, het Besluit genormeerde vrijstelling en het Besluit gevoelige gegevens. De 
Kamer was op dit punt te meer gemotiveerd, omdat een adequate begripsvorming een absolute 
voorwaarde is voor de uitvoerbaarheid en nalevingsbereidheid van deze wet.  

Het beleid van de Kamer is gebaseerd op de hiervoor weergegeven uitgangspunten inzake de 
betekenis van het begrip houder, aanhakend bij de structuur van het civielrechtelijke en 
bestuursrechtelijke personen- en organisatierecht. Om die reden heeft de Kamer op de 
aanmeldingsformulieren, in aanvulling van het wettelijke begrip houder, de figuur van de 
“functioneel verantwoordelijke” geïntroduceerd, in de uitvoeringspraktijk ook wel aangeduid met 
de term “feitelijk beheerder”. In de rechtsopvatting van de Kamer heeft het element zeggenschap 
in de definitie van het begrip houder immers betrekking op de sturingsdimensie in de 
gegevensverwerking, in tegenstelling tot (gestuurde) “zeggenschap” op uitvoeringsniveau van 
functioneel verantwoordelijken in een hiërarchisch verband. Derhalve werd geen houderschap 
van (ambtelijke) functionarissen geaccepteerd. In het begrippenkader van de Kamer waren deze 
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immers als functioneel verantwoordelijke aan te merken. De Kamer gaat er tevens van uit, dat de 
WPR aanhaakt bij de formeel-juridische organisatie van de onderneming, waarbij het 
houderschap is gedefinieerd op het niveau van de zeggenschap/sturing van de operationele 
gegevensverwerking. Op basis van deze principes verwierp de Kamer de vanuit de bancaire en 
verzekeringssector sterk bepleite optie van een houderschap van de holding in concernverband 
met betrekking tot de operationele gegevensverwerking bij de dochtermaatschappijen. 

Afgezien van de systematisering van het begrippenkader op de aanmeldingsformulieren, heeft de 
Kamer deze opvattingen vanaf de start van haar functioneren actief uitgedragen. Vooral via 
voorlichting en ondersteuning, advisering inzake uitvoeringsregelingen, de behandeling van 
klachten en bemiddelingsverzoeken en – niet in het minst – in het goedkeuringsbeleid inzake 
gedragscodes, met name die van de banken en verzekeraars. In haar opzet is de Kamer echter 
slechts ten dele geslaagd. 

De vraag wie zelfreguleringsplichtig is, is in de WPR bewust open gelaten. Gepoogd is ruimte te 
bieden voor twee, als zodanig onverenigbare regelingsmodellen, respectievelijk het 
splitsingsmodel en het bestuursmodel. Het eerste model resulteert in een hiërarchisch 
ondergeschikte houder, in reglement of aanmeldingsformulier naar voren geschoven door een – 
overigens onzichtbaar blijvend – bevoegd orgaan. In het tweede model is sprake van een 
samenloop van bevoegdheden. De houder is rechtssubject en uit dien hoofde tevens 
regelingsbevoegd. In die zin is sprake van wisselwerking, omdat het houderschap een kwaliteit is 
van een – buiten de WPR gefundeerde – bevoegdheid. 

Bij de inwerkingtreding van de WPR per 1 juli 1989 is verzuimd om de Aanwijzingen van 1975 in 
te trekken. Als beleidsregels hebben deze ook nu nog gelding, zij het dat ze geleidelijk in onbruik 
lijken te raken. De verplichting tot privacy-reglementering kent derhalve in de rijksdienst een 
dubbele grondslag. In het onderzoek is geconstateerd, dat blijkens de aanhef een substantieel 
aantal privacy-reglementen in de rijksdienst zowel gebaseerd is op de WPR als op de 
Aanwijzingen van 1975. Voor zover viel na te gaan aan de hand van in de Staatscourant 
gepubliceerde regelingen, werd het reglement in deze gevallen vastgesteld door of namens het 
bevoegd orgaan, de minister, onder aanwijzing van een ambtelijke functionaris als (gemandateerd) 
houder. In deze gevallen is de reglementering gebaseerd op de hiërarchische bevelsbevoegdheid 
van de minister inzake het ambtelijk apparaat. Tevens is gevonden, dat een (model-
)privacyreglement, gebaseerd op de bestaande instructiebevoegdheid, is gehanteerd als 
sturingsmiddel met betrekking tot een categorie zelfstandige bestuursorganen. De WPR-
reglementsverplichting is voorts in een enkel geval – ten onrechte – begrepen als een zelfstandige 
bron van bestuursbevoegdheid, gebruikt als extra ministeriële instructiebevoegdheid met 
betrekking tot de taakuitoefening van een extern bestuursorgaan. 

De geregistreerde blijkt nadeel te ondervinden van de aldus gecreëerde onzekerheid. Het 
procesrisico, met name de kans op een niet-ontvankelijkheidsoordeel vanwege het aanspreken 
van de verkeerde procespartij, springt hierbij in het oog. Dit temeer, omdat de procesregeling in 
art. 34 WPR, met name de ontheffing van de verplichte rechtsbijstand, suggereert, dat de 
zelfwerkzaamheid van de geregistreerde voorop staat. Bovendien is geconstateerd, dat de 
verschillende rechtbanken inzake het ambtelijk houderschap een uiteenlopend 
ontvankelijkheidsbeleid voeren. 

De Registratiekamer heeft zich op het standpunt gesteld, dat de houder in de hiervoor bedoelde 
zin, verplicht is tot zelfregulering. In de particuliere sector is dat de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon, de laatste via zijn bestuur. Bij rechtspersonen is de uitvoering van de WPR 
immers een bestuurstaak. In de openbare sector is de zelfreguleringsbevoegdheid een sequeel van 
de bestuursbevoegdheid, ten dienste waarvan de gegevensverwerking is aangelegd. Wel kan deze 
privacyregulering nog onderworpen zijn aan de invloed van bestuurlijke checks and balances of 
zelfs van derden. In het laatste geval is vooral te denken aan externe instructiebevoegdheid inzake 
de architectuur van informatievoorziening, met name als uitvloeisel van structurele of incidentele 
samenwerkingsverbanden, met inbegrip van concerns, en/of contractuele verplichtingen. Naast 
de eerder genoemde argumenten, vloeit deze opvatting van de Kamer voort uit een van de 
functies van zelfregulering, de internalisering van privacy-normering. Op basis van de 
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grondrechtelijke dimensie van de WPR, met name de aan regelgeving te stellen eisen van 
kenbaarheid en voorzienbaarheid (art. 8 EVRM), heeft de Kamer voorts als voorwaarde 
geformuleerd, dat het houderschap op grond van objectieve gezichtspunten vaststelbaar is. De 
geregistreerde mag dus niet afhankelijk zijn van de concretisering van het houderschap in het 
reglement/aanmeldingsformulier. Daarmee hangt samen, dat de geregistreerde niet belast mag 
zijn met het interpretatie- en procesrisico. 

Voorts is in het onderzoek gebleken, dat de WPR niet het instrumentarium biedt om 
patstellingen inzake dit type interpretatiekwesties te doorbreken. Weliswaar heeft de 
Registratiekamer vanaf de inwerkingtreding van de WPR een consistente lijn gevolgd, dit 
toezichtsorgaan is er echter niet in geslaagd om haar zienswijze volledige ingang te doen vinden 
en daarmee de door de wetsgeschiedenis veroorzaakte verwarring te compenseren. Specifieke 
rechterlijke procedures op dit punt zijn niet voorhanden. Voor zover op basis van de bestaande 
procedures een rechtsingang kan worden gecreëerd, moet rekening worden gehouden met een 
uiteenlopend beleid van de verschillende rechterlijke colleges. Bovendien ontbreekt de animo om 
te procederen. Enerzijds vanwege de kosten en het financiële procesrisico, de (reële) kans op een 
kostenveroordeling. Anderzijds echter simpelweg, omdat het belang bij de verwerving van 
rechtszekerheid ontbreekt. Een omstreden wet is immers een niet-effectieve wet. En ook dat is 
een (niet te onderschatten) belang. 

In de ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens is voorzien in een uitbreiding van de 
bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaten. In art. 28, derde lid, is onder 
meer een zelfstandige procesbevoegdheid van deze organen opgenomen, de bevoegdheid om in 
rechte op te treden in geval van inbreuken op ter uitvoering van de richtlijn vastgestelde nationale 
bepalingen. Weliswaar is de introductie van een dergelijke bevoegdheid positief te waarderen, van 
rechterlijke interventie mogen evenmin wonderen worden verwacht wanneer de rechtsbasis 
consistentie ontbeert. 

De analyse van het geautomatiseerde aanmeldingenbestand van de Registratiekamer heeft 
belangrijke informatie over de implementatie van de WPR inzake het houderschap in de 
verschillende sectoren opgeleverd. Op basis hiervan is vastgesteld, dat de aanmeldingen in de 
particuliere sector vrijwel geheel op ondernemings-, instellings- of praktijkniveau plaatsvinden. 
Als houders worden vooral rechtspersonen aangemeld, met inbegrip van vennootschappen onder 
firma en maatschappen. Daarnaast staat echter ook een substantiële categorie eenmansbedrijven 
in het aanmeldingenbestand geregistreerd, derhalve met een natuurlijke persoon als houder. 
Tevens is in het onderzoek gebleken, dat in betekenende mate op concern-niveau wordt 
aangemeld, dus met inbegrip van een houderschap van de holding met betrekking tot de 
operationele gegevensverwerking door gelieerde/dochtermaatschappijen. De 
moedermaatschappij is dan als houder aangemeld. Dit verschijnsel komt met name in de bancaire 
en verzekeringssector voor, in combinatie met een ruime uitleg van het samenhang-criterium in 
de definitie van het begrip persoonsregistratie. Of deze variant op ruimere schaal wordt 
toegepast, kon binnen het kader van dit onderzoek niet worden vastgesteld. Het is echter 
aannemelijk. Een houderschap van ondergeschikten, komt daarentegen slechts zeer beperkt voor 
en dan nog geconcentreerd in het segment bedrijfsgezondheidsdiensten. 

Binnen de rijksoverheid blijkt de verwarring omtrent het houderschap groot te zijn. Slechts een 
derde van de bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulieren vermeldt de minister 
als houder. Een derde is voorts aangemeld op (ambtelijk) instellingsniveau, terwijl eveneens een 
derde van de aanmeldingen werkt met een houderschap op ambtelijk niveau. Opmerkelijk is dat 
het aangewezen houderschap op ambtelijk niveau, zowel relatief hoog, als relatief laag insteekt in 
de organisatie. Het houderschap is derhalve zowel gedefinieerd op leidinggevend als op primair 
uitvoeringsniveau. Het laatste verschijnsel is reden voor twijfel aan de bevoegde vaststelling van 
het betreffende privacyreglement. Tevens is geconstateerd, dat bij identieke registraties van 
gedeconcentreerde dienstonderdelen het houderschap op soms sterk uiteenlopende wijze is 
geregeld. 

Naar op basis van het aanmeldingenbestand is na te gaan, heeft de privacyreglementering door 
provincies, gemeenten en waterschappen op relatief correcte wijze plaatsgevonden. Dat geldt 
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echter niet voor de aanmelding van WPR-registraties door de politiekorpsen. Is het houderschap 
in de Wet politieregisters uitdrukkelijk geregeld op het niveau van de ingevolge de Politiewet als 
korpsbeheerder aangewezen burgemeester, in de aangemelde WPR-registraties is daarentegen op 
relatief grote schaal voorzien in een houderschap van politiefunctionarissen. 

De aanmeldingen vanuit de sociale zekerheid, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening 
laten wat het houderschap betreft een geschakeerd patroon zien. Het houderschap is zowel 
gedefinieerd op het niveau van de instelling (rechtspersoon), het bestuur als de directie/directeur. 
Een houderschap van ondergeschikten komt echter niet voor. Dit is ook het bepalende beeld in 
de categorie instellingen voor gezondheidszorg. De (para-)medici kwalificeren daarentegen 
zichzelf als houder, terwijl voorts de maatschap als houder wordt genoemd. 

Het beeld is derhalve niet over de hele linie gunstig. In de particuliere sector is veelal het 
bestaande bevoegdheidspatroon gevolgd. De aanmeldingen op concerniveau vormen hierop 
echter een belangrijke uitzondering. De implementatie-problemen in de overheidssector doen 
zich vooral voor bij de rijksoverheid en dan nog geconcentreerd bij enkele ministeries. Daar is het 
vooral het houderschap van functioneel verantwoordelijken, dat aanleiding voor (potentiële) 
fricties is. De zelfregulering door de lagere overheden is daarentegen conform doel en strekking 
van de WPR verlopen, met een concretisering van het houderschap in aansluiting op het 
bestaande bevoegdhedenpatroon. De situatie in de semi-overheidssector is echter weer een 
andere. De veelvuldige kwalificatie van de directeur als houder is een potentiële bron van 
competentiekwesties in relatie tot het bestuur. 

De consequenties van de gebrekkige begripsvorming inzake het houderschap zijn aanzienlijk. Het 
“do-it-yourself-element” in de WPR komt onvoldoende tegemoet aan elementaire eisen van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en staat voorts op gespannen voet met de grondrechtelijke 
dimensie van deze regeling en de verdragsrechtelijke verplichtingen. Dat de WPR nog steeds 
onvoldoende in de verschillende rechtsgebieden is geïntegreerd, is eveneens op deze oorzaak 
terug te voeren. In delen van de uitvoeringspraktijk is twijfel gerechtvaardigd of de zelfregulering 
wel op het bevoegde niveau heeft plaatsgevonden. Wat de koppeling van rechtsgevolgen aan het 
houderschap betreft, met name betreffende het geldende informatie-regime, wijzen de 
onderzoeksresultaten in enkele sectoren voorts op een tekort in adequate naleving van de WPR. 
Een onjuiste perceptie van de wettelijke regeling resulteert immers in een gebrekkige naleving van 
de eigenlijke norm. Dit tekort in de implementatie van de WPR heeft tevens tot gevolg, dat de 
flexibiliteit in deze regeling, noodzakelijk voor de inpassing van niet voorzienbare informatie-
behoeften, niet steeds wordt benut. De WPR is vanwege deze oorzaken een (sterk) 
conflictgevoelige regeling gebleken, tevens kwetsbaar voor/door een gebruik als alibi. 

Het lijkt nauwelijks mogelijk om de werking van de WPR wat de begripsvorming betreft zonder 
ingrijpende wetgevingsoperatie nog te verbeteren. Wel dienen de Aanwijzingen van 1975 zo 
spoedig mogelijk formeel te worden ingetrokken. Het verdient aanbeveling om deze intrekking te 
benutten om de visie op het houderschap in de overheidssector nog eens gestructureerd over het 
voetlicht te brengen. Veel kan daarvan echter niet worden verwacht. De WPR is het voorbeeld bij 
uitstek, dat structurele tekorten in het wetgevingsproces niet (volledig) zijn te compenseren door 
een begeleide uitvoeringspraktijk. De aandacht zal daarom vooral moeten uitgaan naar een 
nieuwe start, met name het begrippenkader in de implementatie-wetgeving op basis van de EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Als aandachtspunten zijn dan in het bijzonder te 
noemen: (a) een differentiatie tussen verschillende vormen van 
zeggenschap/verantwoordelijkheid, met name een splitsing tussen het houderschap en de functie 
van feitelijk beheerder; (b) een regeling van verantwoordelijkheid met betrekking tot 
informatievoorziening in samenwerkingsverbanden, waaronder concerns1470; (c) een herijking van 
het begrip bewerker, in het bijzonder in relatie tot uiteenlopende vormen van facilities 
management en zakelijke dienstverlening; (d) een afzonderlijke regeling van de positie van de 

                                                      
1470 Vgl. het op 14 juni 1995 door het Europees Parlament aangenomen amendement met betrekking tot de 
definitie van het begrip “controller” in art. 2 sub d van het gemeenschappelijk standpunt, toegespitst op het 
samenwerkingselement in de informatievoorziening. 
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netwerkbeheerder; (e) een expliciete verbijzondering van het houderschap in de wettelijke 
definitie, aansluitend op het vigerende personen- en organisatierecht, waarbij de regeling in het 
Duitse Bundesdatenschutzgesetz navolging verdient en (f) het onderstrepen van het belang van 
een juiste begripsvorming via de opneming van een heldere, uit dogmatisch oogpunt consistente 
toelichting in de parlementaire stukken. Het zou in de rede liggen om de term “houder” te 
continueren als vertaling van de in de richtlijn gebruikte aanduiding “voor de verwerking 
verantwoordelijke”. Gezien de voorgeschiedenis is deze term echter zodanig belast, dat de 
introductie van een nieuw begrip de voorkeur verdient. 
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12 De reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht 

12.1 Inleiding 
Een bijzonder kenmerk van de WPR is de verplichting tot geïndividualiseerde normering van 
persoonsregistraties op operationeel niveau via de opstelling van een privacyreglement of 
aanmeldingsformulier. Binnen de bandbreedte van wet en uitvoeringsregelingen worden in relatie 
tot het doel ervan, functionele voorschriften voor de gegevensverwerking geformuleerd. Deze 
exercitie in zelfregulering heeft in hoofdzaak de volgende functies: (a) gepreciseerde normering 
van de gegevensverwerking op operationeel niveau; (b) openbaarheid over het functioneren van 
de persoonsregistratie; (c) controleerbaarheid op naleving van de wet c.a., (d) voorlichting aan de 
geregistreerde, vooral over de wijze van effectuering van diens rechten en (e) bewustwording en 
internalisering van privacy-normbesef via zelfregulering als leerproces. Onderscheiden naar 
hoofdfuncties is de doelstelling van de zelfreguleringsverplichting drieledig, toegespitst op de 
normatieve functie, de informatieve functie en de internaliseringsfunctie1471. 

De reglements- en formulierplicht is gekoppeld aan een aanmeldingsplicht bij de 
Registratiekamer. Het hieraan voldoen schept rechtsgevolg in de vorm van verbindende werking 
van de zelfregulering (artt. 21 en 26). De meldingsplicht is echter vooral bedoeld om de 
Registratiekamer ten behoeve van haar toezichtstaak informatie te verschaffen over de aard, 
omvang en inrichting van de gegevensverwerking1472. 

Door de hiervoor genoemde functies en als laatste schakel in de WPR-regelingsketen, is de 
reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht een hoeksteen in het systeem van de wet. 

Dit is het eerste van een viertal hoofdstukken over de werking van de reglements-/formulier- en 
aanmeldingsplicht. In dit hoofdstuk wordt het wettelijke regime behandeld, de uitwerking ervan 
in de verschillende uitvoeringsregelingen (infrastructuur), de aard en functie van het 
aanmeldingenbestand en het verloop van de invoeringsfase. Voorts zullen de externe prikkels op 
naleving van de aanmeldingsplicht worden onderzocht, evenals het acceptatie- en 
handhavingsbeleid van de Registratiekamer. Om de bandbreedte voor een eventuele herziening 
van de aanmeldingsplicht te bepalen, wordt hierin tevens de regeling van de aanmeldingsplicht in 
de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens beschreven. Hoofdstuk 13 is de 
neerslag van een onderzoek naar de naleving van de aanmeldingsplicht in kwantiteit en kwaliteit, 
op basis van het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer. In hoofdstuk 14 worden een 
tweetal uitvoeringsregelingen geëvalueerd, het Gegevensbesluit en het Bekendmakingsbesluit, met 
inbegrip van de ervaringen met de aanmeldingsformulieren. Tevens is hierin te onderzoeken 
welke aanvullende arrangementen in de provinciale en gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn 
getroffen. Aan de hand van de ervaringen met de model-reglementering in de Wet politieregisters 
zal voorts worden nagegaan, of opneming van deze uitvoeringsmodaliteit in de WPR aanbeveling 
verdient. In het (afrondende) hoofdstuk 15 zal de juridische dimensie van de 
zelfreguleringsverplichting centraal staan, met name de vraag hoe het staat met de hiermee 
beoogde normerende werking in de uitvoeringspraktijk. In dit laatste hoofdstuk zal ook de balans 
worden opgemaakt van de werking van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht. 

De volgorde van de in dit hoofdstuk te behandelen onderwerpen is als volgt. In paragraaf 12.2 zal 
het wettelijk regime worden beschreven, gevolgd door een behandeling van de infrastructuur in 
paragraaf 12.3, de vraag wie aanmeldingsplichtig is in paragraaf 12.4 en de sanctionering van deze 
verplichting in paragraaf 12.5. Vervolgens wordt de invoeringsfase geanalyseerd in paragraaf 12.6, 
vooral geconcentreerd op de aard, vorm en effectiviteit van de in die periode geboden 
                                                      
1471 Vgl. nog als aanvullende interne functies van het aanmeldingsformulier of reglement: de 
instructiefunctie, grondslag van mandatering en het vastleggen van interne procedures. 
1472 Vgl. de toelichting op art. 19 WPR: “Ten einde de Registratiekamer in staat te stellen waar nodig 
toezicht uit te oefenen is in het derde en vierde lid een eenvoudige meldingsplicht neergelegd” (MvT p. 43). 
Evenzo p. 13 van de Nota naar aanleiding van het Eindverslag: “De bedoelde mededelingsplicht strekt er 
alleen toe de Registratiekamer tot een gerichte controle in staat te stellen.” 
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begeleiding en ondersteuning van de registratiehouders bij de naleving van hun verplichtingen. 
De acceptatie en de verwerking van de aanmeldingsformulieren door de Registratiekamer komen 
in paragraaf 12.7 aan de orde, onder meer toegesneden op het aspect preventieve/repressieve 
toetsing c.q. de aard van het toezicht. In het verlengde hiervan is een afzonderlijke behandeling 
van de aard en functie van het door de Registratiekamer gevoerde aanmeldingenbestand 
opgenomen (paragraaf 12.8). De invloed van branche-/beroeps- en koepelorganisaties op de 
naleving van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht zal vervolgens in paragraaf 12.9 worden 
onderzocht, gevolgd door een beschrijving van de handhaving van deze verplichtingen door de 
Registratiekamer (paragraaf 12.10). Om de mate van wijzigingsbevoegdheid (regelingsautonomie) 
van de nationale wetgever te bepalen, wordt in paragraaf 12.11 de regeling van de 
aanmeldingsplicht in de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens weergegeven. 
Deze Europese regeling geeft immers de randvoorwaarden van een mogelijke herziening aan. Dit 
hoofdstuk zal worden afgesloten met een paragraaf bevindingen en conclusies (12.12), waarin het 
voorafgaande is geïntegreerd. 

12.2 Het wettelijk regime 
De wet kent zelfregulering op toepassingsniveau in twee vormen, afhankelijk van de sector 
waartoe de persoonsregistratie wordt gerekend. Is dat de overheidssector, dan verplicht art. 19 
WPR tot het vaststellen van een reglement. De overige, tot de particuliere sector gerekende 
persoonsregistraties moeten ingevolge art. 24 WPR worden aangemeld bij de Registratiekamer 
door inzending van een formulier van aanmelding. De indeling in sectoren is geregeld in art. 17 
WPR jo. het Afbakeningsbesluit (zie hoofdstuk 10). 

De reden om, naast de differentiatie in normering tussen de overheids- en de particuliere sector, 
tevens onderscheid te maken in vorm en methode van zelfregulering, is in de memorie van 
antwoord nader toegelicht (p. 30). Hierin is gewezen op de onervarenheid met regelgeving in het 
bedrijfsleven. Het opleggen van een reglementsplicht zou daarom een te zware uitvoeringslast 
betekenen. Vandaar de keuze voor een vorm van gestructureerde reglementering voor de 
particuliere sector. Het aanmeldingsformulier is dus bedoeld als uitvoeringsfaciliteit met sturende 
werking. Een tweede argument hield verband met de regelingscultuur in de overheidssector. De 
behoefte aan nuancering van voorschriften in een reglement zou hier groter zijn. Voorts werd 
gewezen op de countervailing power van de vertegenwoordigende organen met het oog op de 
bewaking van een deugdelijke uitvoering. 

De zelfreguleringsverplichting is op 1 januari 1990 van kracht geworden voor nieuwe 
persoonsregistraties (art. 54, tweede lid, WPR jo. Stb. 1989, 153). Op dat tijdstip reeds bestaande 
persoonsregistraties hadden enig respijt. Voor deze categorie is de zelfreguleringsverplichting 
gaan gelden op 1 juli 1990 (zie art. 54, derde lid, WPR). 

Zoals eerder in hoofdstuk 9 besproken, kan de registratiehouder een beroep doen op vrijstelling 
van de regelings- en aanmeldingsplicht (artt. 22 en 27 WPR), mits en voor zover een met de 
persoonsregistratie corresponderend standaardregime in het Besluit genormeerde vrijstelling 
aanwijsbaar is. De registratiehouder kan niettemin voor zelfregulering opteren door – op 
vrijwillige basis – te voldoen aan de wettelijke zelfregulerings- en meldingsplicht (art. 22 BGV). 

Zowel reglement als aanmeldingsformulier zijn bedoeld om de werking van de 
persoonsregistratie rechtens bindend te beschrijven. De artt. 21 en 26 verplichten de houder, de 
bewerker en al degenen die verder bij de werking van de persoonsregistratie zijn betrokken om 
het bekendgemaakte reglement na te leven en dus om hun activiteiten af te stemmen op de bij 
aanmelding verstrekte gegevens. Vanwege deze normatieve dimensie van de zelfregulering is aan 
de reglements- en formulierplicht een bekendmakings- en meldingsplicht gekoppeld. Art. 19, 
tweede lid, verplicht tot bekendmaking en het voor een ieder ter inzage leggen van het reglement, 
met inbegrip van de wijziging en intrekking daarvan. Een overeenkomstige bepaling geldt voor 
het aanmeldingsformulier (art. 24, vierde lid). Deze verplichting tot openbaarmaking is nader 
uitgewerkt in het Bekendmakingsbesluit (zie hoofdstuk 14). 

De registratiehouder in de openbare sector is ingevolge art. 19, derde en vierde lid, WPR 
verplicht om de Registratiekamer schriftelijk mededeling te doen van de aard van de 
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persoonsregistratie en het feit van terinzagelegging, onder opgave van zijn naam, adres en 
woonplaats. Tevens moeten mutaties in deze NAW-gegevens worden gemeld1473. De particuliere 
sector wordt wat sterker gestuurd. Een persoonsregistratie moet worden aangemeld bij de 
Registratiekamer door inzending van een formulier, conform een door de minister vastgesteld 
model (art. 24, eerste en tweede lid jo. Stcrt. 1989, 252). De Registratiekamer moet voorts worden 
geïnformeerd omtrent mutaties betreffende wijziging in NAW-gegevens van de houder, wijziging 
of aanvulling van de bij aanmeldingsformulier verstrekte gegevens of opheffing van de 
persoonsregistratie (art. 25).  

Uit het voorgaande blijkt, dat de informatieverplichting aan de Registratiekamer aanmerkelijk 
verschilt, al naargelang de sector waartoe een houder wordt gerekend. De meldingsplicht voor 
overheidsregistraties is minderomvattend, want beperkt tot informatie over de aard van de 
persoonsregistratie en de identiteit van de registratiehouder, in combinatie met enkele 
procedurele gegevens. In de particuliere sector omvat de melding echter tevens de werking van 
het informatiesysteem, via de verplichte inzending van het formulier. 

12.3 De infrastructuur 
Met de wettelijke grondslag voor de reglements-, formulier- en meldingsplicht, waren bij de 
inwerkingtreding van de WPR op 1 juli 1989 slechts de contouren van het WPR-systeem van 
zelfregulering geschetst. De noodzakelijke infrastructuur in de vorm van nadere 
uitvoeringsbesluiten, de beschikbaarheid van aanmeldingsformulieren en organisatorische en 
andere voorzieningen bij de Registratiekamer, als complementaire voorwaarden voor de 
uitvoering van het wettelijk systeem, moest toen nog geheel worden gerealiseerd. Hieraan is in de 
tweede helft van 1989 onder grote tijdsdruk gewerkt. 

Eind 1989 en begin 1990 kwamen de volgende uitvoeringsregelingen in het Staatsblad: 

1. Besluit van 19 december 1989, houdende regels voor het bekend maken van reglementen en 
het ter inzage leggen van reglementen en formulieren van aanmelding als bedoeld in de 
artikelen 19 en 24 van de Wet persoonsregistraties (Bekendmakingsbesluit), Stb. 1989, 568; 

2. Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet 
persoonsregistraties (Afbakeningsbesluit), Stb. 1989, 569; 

3. Besluit van 22 december 1989, houdende aanwijzing van de gegevens welke moeten worden 
verstrekt bij het formulier van aanmelding bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet 
persoonsregistraties (Gegevensbesluit), Stb. 1989, 587; 

4. Besluit van 2 januari 1990, houdende aanwijzing van persoonsregistraties waarop de artikelen 
19, 24 en 25 van de Wet persoonsregistraties niet van toepassing zijn (Besluit genormeerde 
vrijstelling), Stb. 1990, 161474. 

Parallel aan deze uitvoeringsregelingen is een model voor het in de particuliere sector te 
gebruiken aanmeldingsformulier ontwikkeld, uitgaande van de wet en de 15 voorgeschreven 
vragen in het Gegevensbesluit1475. De Registratiekamer heeft hierin een overwegend aandeel 

                                                      
1473 Het begrip NAW-gegevens is een vaste aanduiding voor naam-, adres- en woonplaatsgegevens. 
1474 Zie voorts nog het Besluit van 16 juni 1989, houdende aanwijzing van persoonsregistraties waarop de 
Wet persoonsregistraties niet van toepassing is (Bezemwagenbesluit), Stb. 1989, 238. De laatste 
uitvoeringsregeling, het Besluit gevoelige gegevens, is eerst per 1 mei 1993 in werking getreden met een 
overgangstermijn van zes maanden. Zie het Besluit van 19 februari 1993, houdende regels inzake het 
opnemen in een persoonsregistratie van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet 
persoonsregistraties, Stb. 1993, 158. 
1475 Door de gelijktijdige ontwikkeling van Gegevensbesluit en model-aanmeldingsformulier heeft zich een 
klein bedrijfsongeval voorgedaan. Op advies van de Raad van State is art. 1, aanhef en sub f van het 
ontwerp in de definitieve versie van het Gegevensbesluit aangepast door de oorspronkelijk beoogde 
vraagstelling in te perken, zijnde ruimer dan art. 20 WPR (vgl. art. 24, derde lid). De oorspronkelijke 
bredere vraagstelling is echter wel op het aanmeldingsformulier vermeld gebleven. Zie de vragen 9 en 10, 
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gehad1476. Om het geheel hanteerbaar te houden is – hiertoe geïnspireerd door het Britse 
aanmeldingsformulier – gekozen voor een qua lay out zodanig ineenschuiven van de verplichte 
vraagstelling, dat volstaan kon worden met een naar omvang relatief beperkt vragenformulier (6 
pagina’s), aangevuld met een beknopte toelichting1477. 

Gezien de verwachte problemen met de verspreiding van het formulier werd door het ministerie 
van Justitie en de Registratiekamer voorts besloten tot een kosteloze beschikbaarstelling door de 
Registratiekamer (toezending op telefonisch of schriftelijk verzoek)1478. Gezien het late tijdstip 
van beschikbaarheid was een alternatief ook nauwelijks meer denkbaar. 

Het modelformulier aanmelding persoonsregistratie bij de Registratiekamer is bij ministerieel 
besluit van 21 december 1989 vastgesteld en als besluit en bijlage gepubliceerd in de 
Staatscourant van 28 december (Stcrt. 1989, 252). Tevens is in deze bijlage een tweede formulier 
gepubliceerd, het formulier Beperkte aanmelding persoonsregistratie, bedoeld voor de 
overheidssector. Anders dan het eigenlijke aanmeldingsformulier (art. 24, tweede lid), heeft dit 
formulier geen wettelijke grondslag (vgl. art. 19, derde lid) en is het gebruik ervan in de 
overheidssector dan ook niet verplicht. 

De vraagstelling op het aanmeldingsformulier leunt sterk aan tegen die in het Gegevensbesluit jo. 
art. 20 WPR. In het verlengde hiervan zijn enkele aanvullende vragen opgenomen. Deze 
betreffen het karakter van de persoonsregistratie (geautomatiseerd, handmatig of gemengd) en de 
eventuele internationale aspecten ervan (grensoverschrijdende gegevensverstrekkingen en 
buitenlandse persoonsregistraties). De ontwikkeling van specifieke sectorformulieren bleek zo 
weinig toegevoegde waarde op te leveren, dat van de introductie daarvan is afgezien, mede 
vanwege het risico van verwarring door afbakeningsproblemen. Zoals opgemerkt voorziet de wet 
niet in een grondslag voor verplicht formuliergebruik in de overheidssector. Omdat dit al snel als 
een omissie in de wet werd gezien, met name uit een oogpunt van administratieve 
verwerkbaarheid van aanmeldingen door de Registratiekamer, is in aansluiting op het 
aanmeldingsformulier voor de particuliere sector een hiervan afgeleide versie ontwikkeld voor de 
overheidssector. Hoewel beperkt, gaat de vraagstelling van dit formulier duidelijk uit boven de in 
de wet omschreven gegevensverstrekking (vgl. art. 19, derde lid). 

De reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht heeft primair een normerende en een 
informerende functie. Elk van deze functies stelt specifieke eisen aan het formulierontwerp. 
Onderling zijn deze eisen niet steeds verenigbaar. In het formulierontwerp heeft de normerende 
functie het primaat gekregen, als uitvloeisel van het wettelijk systeem. De informerende functie is 
daaraan ondergeschikt gemaakt. De primair normerende dimensie van het formulier als vorm van 
gestructureerde zelfregulering, werkt op twee punten door in het ontwerp. Zo is de toonzetting 
ervan nogal juridisch, toegesneden als deze is op het (aangevulde) begrippenkader in de wet en de 
verbijzondering van de WPR-normstelling op uitvoeringsniveau. Een tweede, daarmee 
samenhangend aspect betreft de aard van de vraagstelling. Het formulier gebruikt open vragen. 
                                                                                                                                                        
met name de subvraag “gevallen van verstrekking”. Zie het advies van de Raad van State, december 1989, 
Bijvoegsel Stcrt. 1990, nr. 6. 
1476 Zie ook de (soms uitgebreide) advisering omtrent de uitvoeringsregelingen. met name betreffende het 
Besluit genormeerde vrijstelling en het Bekendmakingsbesluit. 
1477 Doorslaggevende factoren bij de uiteindelijke vormkeuze waren derhalve, dat het formulier goed moest 
ogen en bovendien geschikt zou zijn om ter inzage gelegd/gegeven te worden (belang houders) en 
bovendien dat het verwerkbaar, archiveerbaar en houdbaar zou zijn (belang Registratiekamer). De keerzijde 
van deze model-keuze was, dat concessies zijn gedaan aan de “invulbaarheid” binnen de houdersorganisatie 
(gebruik tekstverwerker e.d.). 
1478 Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar een beschikbaarstelling op commerciële basis, via uitgevers 
en (kantoor)boekhandels. De beslissing tot verspreiding in eigen beheer is echter weloverwogen genomen, 
de verwerkingskosten zouden immers niet opwegen tegen de aldus te genereren inkomsten. De vrees was 
bovendien, dat het introduceren van een kostenvergoeding het proces van zelfregulering zou afremmen. 
De consequentie van deze beslissing was een directe belasting van het budget en de personele capaciteit 
van de Registratiekamer. 
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Van enige standaardisering van de beantwoording in de vorm van aan te kruisen alternatieven is 
derhalve (bewust) afgezien. 

12.4 Zeggenschap en verantwoordelijkheid 
Wie in concreto reglements-/formulier- en meldingsplichtig is, is niet in de wet gepreciseerd. In 
het vorige hoofdstuk is beschreven wat hiervan de achtergrond is. Tevens is betoogd en 
gemotiveerd dat de houder normadressaat is. In de particuliere sector is dit als regel de 
betreffende natuurlijke of rechtspersoon en in de overheidssector het bevoegd orgaan. De 
houder kan zich echter bij de nakoming van deze verplichtingen doen vertegenwoordigen. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan in de particuliere sector inherent zijn aan de 
wettelijke/statutaire bestuursfunctie of op volmacht berusten, terwijl deze binnen de overheid op 
(algemene of specifieke) mandatering herleidbaar moet zijn. 

In het vorige hoofdstuk is beschreven, dat de zelfreguleringsfunctie binnen de organisatie van de 
houder een onderwerp kan zijn van bestuurlijke checks and balances, met name door de 
verantwoordingsplicht van het bestuur of het bevoegd orgaan. Dit geldt in het bijzonder voor het 
openbaar bestuur en de daaraan gelieerde sectoren. Zie hieromtrent de volgende paragraaf. 

12.5 Sancties op niet-naleving van de aanmeldingsplicht 
Ingevolge art. 50 WPR is de niet-naleving van de artt. 19, 24 en 25 strafrechtelijk gesanctioneerd. 
De wet voorziet derhalve in strafbaarstelling met betrekking tot de overheidssector van 
achtereenvolgens: (a) niet-reglementeren, (b) niet-bekendmaken en het voor een ieder ter inzage 
leggen van het reglement alsmede (c) niet-melden aan de Registratiekamer. Dit alles zowel initieel 
als met betrekking tot de mutaties in het (beheer van het) informatiesysteem. Voor 
persoonsregistraties in de particuliere sector voorziet art. 50 in strafbaarstelling van: (a) niet-
aanmelding op de voorgeschreven wijze (formulier) bij de Registratiekamer alsmede (b) niet-
bekendmaking en het voor een ieder ter inzage leggen van het aanmeldingsformulier. Ook hier 
reikt de strafbaarstelling verder dan de initiële melding en betreft deze ook mutaties in de 
gegevens. De strafmaat differentieert, al naar gelang opzet wel of niet wordt aangenomen. In het 
vorige hoofdstuk is betoogd, dat nu art. 50, eerste lid, sub a, WPR de normadressaat van de 
strafbaarstelling omschrijft als: “degene die een persoonsregistratie in werking heeft”, deze 
bepaling aldus moet worden begrepen, dat hiermee de houder is aangeduid. Tot op heden is nog 
geen enkele strafvervolging ingesteld. De kans hierop is bovendien om redenen van 
opportuniteit, rechtsonzekerheid en bewijsbaarheid uiterst gering. 

Zie voorts de risico-aansprakelijkheid van de houder en bewerker voor materiële en immateriële 
schade, door te handelen in strijd met de bij of krachtens de WPR gegeven voorschriften in art. 9 
van deze wet, alsmede de mogelijkheid van een herstelvordering in art. 10 WPR1479. Zie ook de 
mogelijkheid van collectieve actie door een ideële rechtspersoon (artt. 305a en 305b BW)1480. In 
deze gevallen is, anders dan bij een vordering tot inzage en/of correctie ex art. 34 WPR, de 
normale dagvaardingsprocedure van toepassing. Voor zover mij bekend zijn op basis van de artt. 
9 en 10 WPR tot op heden nog geen procedures aanhangig gemaakt, ook niet door ideële 
organisaties. De SWP heeft hiervan uitdrukkelijk afgezien vanwege het procesrisico. De 
belanghebbende en een ideële rechtspersoon kunnen echter ook de Registratiekamer inschakelen, 
namelijk door ex art. 46, eerste lid, WPR te verzoeken om de instelling van een nader onderzoek 
naar de wijze van naleving van de wet door een nader aangegeven houder(sorganisatie). Van deze 
mogelijkheid wordt op ruime schaal gebruik gemaakt. 

                                                      
1479 Vgl. voorts de mogelijkheid om betrokkenen bij het informatieproces rechtstreeks aan te spreken op 
basis van art. 6:162 BW jo. de artt. 21 en 26 WPR. 
1480 Vgl. het vervallen van art. 10, tweede lid, en de wijziging van art. 46, eerste lid, WPR door de Wet van 6 
april 1994 tot regeling van de bevoegdheid van bepaalde rechtspersonen om ter bescherming van de 
belangen van andere personen een rechtsvordering in te stellen, Stb. 1994, 269. 
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Een derde sanctie-categorie vloeit voort uit de door de Registratiekamer te ondernemen acties op 
grond van haar toezichtstaak (art. 37, tweede lid, WPR), op basis van gericht onderzoek en/of als 
sequeel van haar geschillen- en voorlichtingsfunctie. Zie vooral de bevoegdheid tot het doen van 
een aanbeveling aan de houder in art. 46, derde lid, WPR, in het verlengde van een ambtshalve of 
op verzoek ingesteld onderzoek, en de eventuele opneming van bevindingen in het openbare 
jaarverslag. Zoals eerder opgemerkt, is openbaarheid/publiciteit een geducht sanctie-instrument. 
Deze bevoegdheid wordt voorts door de Kamer gehanteerd om bemiddelingsverzoeken met 
termijnoverschrijding (art. 34, derde lid, WPR) alsnog in behandeling te kunnen nemen. In die zin 
is de uitoefening van de bemiddelings- en de toezichtsfunctie van de Kamer in belangrijke mate 
verweven. 

Voorts kan nog een categorie externe sancties op niet-aanmelding van een persoonsregistratie bij 
de Registratiekamer worden onderscheiden. Voor specifieke categorieën van registratiehouders is 
een ontvangstbevestiging van de Registratiekamer opgenomen als voorwaarde voor het in 
behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betreffende de bedrijfsuitoefening1481. In dat 
geval is een niet-naleven van de WPR-aanmeldingsplicht extern gesanctioneerd, vooral via een 
gerichte controle op naleving van de aanmeldingsplicht als onderdeel van een 
vergunningsprocedure1482. Zie de vergunningsplicht met betrekking tot de arbeidsbemiddeling en 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de artt. 82 en 90 van de 
Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402). De vergunningverlenende instantie is het Centraal 
Bestuur Arbeidsvoorziening. Onder de gegevens die ingevolge de regeling van het CBA ex artt. 
84 en 92 Arbvowet bij een vergunningsaanvraag moeten worden verstrekt, is tevens een 
ontvangstbericht van een bij de Registratiekamer aangemelde persoonsregistratie opgenomen1483. 

Eenzelfde figuur is geïntroduceerd voor de recherchebureaus. Deze zijn ex art. 5 van de Wet op 
de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties (Stb. 1936, 206)1484 onderworpen aan 
                                                      
1481 Een dergelijke koppeling met het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag staat mijns 
inziens op gespannen voet met de artt. 4:2 en 4:5 Awb, de aan de aanvraag te stellen eisen. Zie vooral het 
tweede lid: “De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de 
aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.” Vgl. ook de problemen voor 
startende ondernemers. Het beschikken over een ontvangstbewijs van aanmelding veronderstelt immers 
het functioneren van een organisatie. Voor zover voor een dergelijke koppeling wordt geopteerd, moet 
deze worden opgelegd als vergunningsvoorschrift. 
1482 Uit een oogpunt van naleving van de WPR lijkt dit een aantrekkelijke figuur. Het bezwaar ervan is 
echter, dat aldus het formalistische karakter van de aanmeldingsplicht nog eens wordt onderstreept. 
1483 Zie de volgende door het CBA vastgestelde regelingen: de Regeling arbeidsbemiddeling door derden jo. 
de Regeling arbeidsbemiddelingsvergunning met bijbehorend aanvraagformulier (Stcrt. 1990, 245) en de 
Regeling aanvraag vergunning voor ter beschikking stellen van arbeidskrachten 1994 (Stcrt. 1994, 185). Zie 
echter het voornemen tot afschaffing van deze vergunningsverplichtingen in de Sociale Nota 1995, TK 
1994-1995, 23902, nr. 3, pp. 29 en 30. 
1484 Zie ook de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties van 25 november 1992, Stcrt. 1992, 232 en de 
Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties (CPB) van 7 februari 1994, Stcrt. 1994, 41. Inmiddels is een 
wetsvoorstel voor een afzonderlijke Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bij de 
Tweede Kamer in behandeling (TK 1993-1994, 23478, nrs. 1-2. Dit wetsvoorstel continueert de 
vergunningsplicht voor recherchebureaus in art. 2. Deze worden in de MvT omschreven als: “natuurlijke 
personen of rechtspersonen die onderzoek verrichten dat kan bijdragen aan het voorkomen of achterhalen 
van onrechtmatig of crimineel gedrag, bijvoorbeeld verzekeringsfraude, dan wel zich anderszins op verzoek 
van particulieren tegen betaling inspannen, omtrent personen informatie te vergaren” (p. 7). De noodzaak 
van specifieke wetgeving wordt gemotiveerd met de aard van het werk dat bepaalde belangen of rechten 
van burgers kan raken, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van 
bewegen (MvT p. 2). In de afzonderlijke privacyparagraaf in de MvT wordt, naast de opneming van een 
bijzondere geheimhoudingsplicht in art. 13 van medewerkers (een ieder die werkzaam is of werkzaam is 
geweest), vooral aangehaakt bij de door de WPR geboden bescherming: “De handhaving van de WPR 
wordt door de in dit wetsvoorstel neergelegde regeling aanmerkelijk verbeterd, doordat in het kader van de 
vergunningverlening kan worden getoetst of de bestaande regeling van de WPR wordt nageleefd. Zo zal 
bijvoorbeeld worden geëist dat een aanvrager van een vergunning aantoont dat hij zich conform artikel 24 
van de WPR heeft aangemeld bij de Registratiekamer” (MvT p. 12). 
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een door de minister van Justitie af te geven vergunning. Bij brief van de minister van Justitie van 
2 november 1993 is deze vergunningsplicht per 1 december 1993 geactiveerd, onder formulering 
van de aan een vergunningsaanvraag te stellen eisen1485. Als “nieuwe” voorwaarde is opgenomen, 
dat een kopie van een ontvangstbevestiging van de aanmelding bij de Registratiekamer moet 
worden overgelegd. Als uitgangspunt geldt dat elk recherchebureau een persoonsregistratie in de 
zin van de WPR voert. Op deze aanname is een omkering van de bewijslast gebaseerd. Het niet 
aanhouden daarvan moet aannemelijk worden gemaakt1486geen persoonsregistratie voeren, zullen 
zulks aannemelijk moeten maken. Een kopie van de vergunningaanvraag alsmede de motivering 
betreffende het niet voeren van een persoonsregistratie zal ik vervolgens doen toekomen aan de 
politie van de regio waar het recherchebureau is gevestigd. Indien de Registratiekamer daarom 
verzoekt, zal ik haar een overzicht ter beschikking stellen van recherchebureaus die stellen geen 
persoonsregistratie te voeren” (brief minister van Justitie a.w. pp. 3 en 4). Vgl. de behandeling 
van het begrip persoonsregistratie in hoofdstuk 14. Een dergelijke steunverplichting impliceert 
een verruiming van de betekenis van het, de werkingssfeer van de WPR afbakenende, begrip 
persoonsregistratie.>. Afgezien van het aldus gecreëerde controle-instrument op de naleving van 
de aanmeldingsplicht, is de uitvoering van de WPR hiermee echter tevens een onderdeel 
geworden van het op de betreffende sectorwet van toepassing zijnde systeem van toezicht en 
rechtsbescherming (samenloop)1487. Afgezien van de in paragraaf 12.7 nader uit te werken 
bezwaren van een dergelijke koppeling, is pakt deze methode voor de naleving van de 
aanmeldingsplicht positief uit. Dit blijkt uit het grote aantal per 1 januari 1995 ingeschreven 
persoonsregistraties uit de hiervoor genoemde sectoren. Per die datum kende het 
aanmeldingenbestand in de sector uitzend- en uitleenbedrijven 1.034 en in de sector 
handelsinformatiebureaus, recherchebedrijven e.d. 226 aanmeldingen1488. 

Als laatste categorie sanctiemiddelen is de werking van aan de bestuursstructuur inherente checks 
and balances te noemen, in het bijzonder de verantwoordingsplicht van het bestuur c.q. het 
bevoegd orgaan. Ook kunnen organen met een goedkeuringsbevoegdheid hierin een rol spelen. 
De Registratiekamer kan hierop inspelen, door bezwaren tevens kenbaar te maken aan het 
controlerende orgaan binnen de organisatie en eventuele externe instanties met 
beïnvloedingspotentieel. De druk kan voorts worden opgevoerd, door een beroep op de publieke 
opinie via het (actief) informeren van de pers. Mits juist getimed en gedoseerd, kan het 
publiciteitsinstrument zeer nuttig werken1489. Van deze mogelijkheden om aanvullende pressie te 

                                                      
1485 Brief van de minister van Justitie van 2 november 1993 aan de zich eerder bij het MvJ aangemeld 
hebbende particuliere recherchebureaus, kenmerk 405991/593/DR. Hierin wordt verwezen naar de 
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties (Stcrt. 1992, 232). Deze biedt echter geen aanknopingspunt 
voor het vereiste van overlegging van een ontvangstbewijs. Vgl. hetgeen hiervoor is opgemerkt over de 
artt. 4:2 en 4:5 Awb. 
1486 Zie de volgende passage: “Hierbij ga ik er voorshands vanuit dat een recherchebureau over een 
persoonsregistratie in de zin van artikel 1 WPR beschikt. De werkzaamheden van een recherchebureau 
brengen immers met zich mee, dat van opdrachtgevers afkomstige en verder tijdens het onderzoek 
verkregen persoonsgegevens mede met het oog op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering 
geautomatiseerd of systematisch geordend gedurende een bepaalde periode worden bewaard. (...) De 
recherchebureaus die bij hun vergunningaanvraag geen kopie van genoemde ontvangstbevestiging 
bijvoegen en stellen dat zij <W0U 
1487 Ook op deze wijze wordt derhalve het uitgangspunt ondergraven, dat de uitleg van de WPR primair 
een zaak is van de civiele rechter (vgl. art. 34 WPR en de wetsgeschiedenis). Zie de toepasselijkheid van de 
Awb, met name betreffende de vraag of de vergunningsaanvraag terecht door de minister van Justitie 
buiten behandeling is gelaten. Een dergelijke kwestie impliceert een oordeel over de status van de 
gegevensverzameling van het recherchebureau. 
1488 Onder het nieuwe regime zijn in 1994 per saldo 96 nieuwe aanmeldingen van recherchebureaus door de 
Registratiekamer in het aanmeldingenbestand opgenomen. 
1489 Dat een actief informeren van de pers in een te vroeg stadium grote risico’s kent, is gebleken in de Air 
Miles-zaak. De aankondiging door een lid van de Kamer in een persinterview dat de Registratiekamer 
inmiddels een onderzoek had geïnitieerd naar de informatievoorziening ten behoeve van het Air Miles-
spaarsysteem, de verantwoordelijke organisatie en de participanten, in combinatie met de suggestie van 
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genereren is gericht gebruik gemaakt tijdens de in het najaar van 1992 door de Registratiekamer 
geïnitieerde handhavingsactie gemeenten (zie paragraaf 12.10). In een latere fase hiervan zijn de 
gemeenteraden en de colleges van gedeputeerde staten actief geïnformeerd over het in gebreke 
zijn bij de naleving van de aanmeldingsplicht van de betreffende gemeentebesturen. De actie is 
afgerond met de publikatie van een lijst van nalatige gemeenten in de Staatscourant1490. In dat 
verband is gebleken, dat een dergelijke aanpak, inhakend op het bestaande bevoegdheden- en 
beïnvloedingspatroon, uit een oogpunt van handhaving van de aanmeldingsplicht zeer effectief 
kan zijn. 

12.6 De invoeringsfase 
De Registratiekamer heeft bij de inrichting van haar werkzaamheden na haar start op 1 juli 
19891491, samenvallend met de inwerkingtreding van de WPR, prioriteit gegeven aan de 
ondersteuning van de invoering van deze wet, vooral aan de implementatie van de reglements-
/formulier- en meldingsplicht. Een complicerende factor hierbij was de volledige onbekendheid 
met het aantal in gebruik zijnde persoonsregistraties. Een eerder onderzoek door Cozijn uit 1985 
bood naar bekend nauwelijks houvast voor een reële schatting van het werkelijke aantal 
meldingsplichtige persoonsregistraties1492. De pc-revolutie was in die cijfers immers nog niet 
verdisconteerd. Bovendien bleek al snel, dat de algemeenheid in wettelijke normering 
onvoldoende was gecompenseerd door nadere precisering tijdens de parlementaire behandeling 
van het wetsvoorstel. Bij de invoering van de WPR bleek grote onduidelijkheid te bestaan over de 

                                                                                                                                                        
ongeoorloofde koppelingen tussen uiteenlopende gegevensbestanden, een vergaande mate van 
klantprofilering en centralisering van klantenbestanden voor DM-doeleinden, lokte een stroom van 
negatieve publiciteit voor de betreffende organisaties uit (zie de perspublicaties van 2 en 4/5 december 
1994, met pakkende koppen als: “Rumoer rond Air Miles-actie”, “Air Miles-bedrijf”: Wij doen niets fout” 
(Algemeen Dagblad), “Rechtmatigheid Air Miles-actie ter discussie” (Telegraaf), “Rechtmatigheid Air Miles 
in geding” en “Registratiekamer wantrouwt intentie Air Miles” (Het Financieele Dagblad), “Onderzoek 
naar privacy bij Air Miles” (Volkskrant), “Air Miles” dekmantel voor adressenhandel, Registratiekamer eist 
onmiddellijke opheldering” (Rotterdams Dagblad). Zie ook: Wim van der Donk, “Air Miles-winkels willen 
doorzichtige burgers, ‘s Lands grootste kruidenier gaat nu ook op de klantjes letten” in het Brabants 
Dagblad van 25 maart 1995. Anders dan verwacht, is deze negatieve publiciteit echter niet van invloed 
geweest op de snel stijgende populariteit van dit spaarsysteem en de parallelle groei van het aantal 
kaarthouders. Hieruit blijkt, dat een actieve beïnvloeding van de publieke opinie door de Registratiekamer 
een tweesnijdend zwaard is, want zowel effectief als contraproduktief (gezagsondergravend) kan uitpakken. 
1490 Zie Stcrt. 1993, 58. Hierin is een lijst met de 44 (nog) in gebreke zijnde gemeenten gepubliceerd, 
uitgesplitst per provincie, onder vermelding van de 15 gemeenten met goede voornemens op basis van een 
aan de Registratiekamer voorgelegd tijdspad. Ook overigens heeft deze handhavingsactie veel weerklank in 
de pers gevonden. Zie voorts de reacties in de Tweede Kamer, met name de beantwoording van vragen 
van het kamerlid-Willems (Aanhangsel Handelingen TK 1992-1993, 287) en de brief van de ministers van 
justitie en van Binnenlandse Zaken van 1 september 1993 in het kader van de parlementaire behandeling 
van het Wetsontwerp GBA, naar aanleiding van vragen van het kamerlid-Achttienribbe-Buijs over de 
naleving van de WPR door gemeenten (TK 1992-1993, 21123, nr. 43). 
1491 De Registratiekamer is per 1 juli 1989 met een (zeer( kleine formatie van gestart. Ultimo 1989 bestond 
de personeelsbezetting uit 14 personen, waarvan 3 parttimers: (beleids)medewerkers, secretaris en 
voorzitter/leden Centrale Afdeling). In de periode daarna is het apparaat schoksgewijs gegroeid. Per 1 
januari 1995 bestond de formatie van de Kamer uit 43 personen (39,1 fte). 
1492 Zie C. Cozijn, Privacy en Persoonsregistraties, WODC/Ministerie van Justitie nr. 59, ‘s-Gravenhage 
1985. Cozijn komt, de cijfers van 1982 extrapolerend, voor 1985 tot een schatting van 18.000 
geautomatiseerde persoonsregistraties (resp. 9.400 bij bedrijven en 3.500 bij de overheid). Op basis van de 
systematiek van het Wetsontwerp op de persoonsregistraties van 1981 gaat hij uit van de volgende 
onderverdeling: 65% meldingsplichtige, 24 % reglementsplichtige en 11 % vergunningsplichtige 
persoonsregistraties. Eerder is reeds opgemerkt dat de categorie meldingsplichtige persoonsregistraties in 
de systematiek van de WPR onder het Besluit genormeerde vrijstelling valt en derhalve niet 
aanmeldingsplichtig is. Dat betekent in de inventarisatie van Cozijn, dat in 1985 op WPR-termen sprake 
was van 6.300 geautomatiseerde persoonsregistraties plus een nader te bepalen aantal systematisch 
aangelegde handmatige persoonsregistraties. 
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betekenis van het centrale begrippenkader van de WPR, de samenloop van deze wet met andere 
regelingen en de aard/inhoud en doorwerking van de wettelijke verplichtingen1493. De behoefte 
aan toepassingsgerichte ondersteuning en voorlichting bleek groot, zowel in de overheids- als in 
de particuliere sector1494. 

De activiteiten van de Registratiekamer in de introductiefase van de wet zijn in de volgende 
categorieën onder te brengen. Allereerst de advisering omtrent de ontwerp-uitvoeringsregelingen. 
In het tweede halfjaar van 1989 waren dat er vier, waarvan er met name twee, de adviezen 
omtrent het ontwerp-Besluit gevoelige gegevens en het concept-Bekendmakingsbesluit van 
wezenlijke invloed op de uiteindelijk vastgestelde regeling zijn geweest1495. De directe bemoeienis 
van de Kamer met het formulierontwerp hing rechtstreeks samen met haar betrokkenheid bij de 
uitvoering (artt. 19 en 24) en haar overige taken, met name toezicht op de naleving van de wet 
(art. 37, eerste lid). Voorts werd een begin werd gemaakt met de opbouw van een gemengd 
informatiesysteem, bestaande uit een geautomatiseerd meldingenbestand en een handmatige 
formulierenverzameling1496. De organisatie van het secretariaat werd mede op deze nieuwe – 
sterk administratief gekleurde – taak ingericht. 

Met het oog op de reeds snel blijkende behoefte aan gerichte ondersteuning, besloot de Kamer 
tot een “open deur”-beleid. De (vele) verzoeken van branche- en koepelorganisaties en (grotere) 
registratiehouders om specifieke toepassingsproblemen, voorafgaande aan de aanmelding, door te 
spreken, werden gehonoreerd. In deze periode kwamen ook de eerste gesprekken met branche-
organisaties over gedragscodes op gang. Daarnaast vormde actieve “networking” richting 
branche-, beroeps- en koepelorganisaties, een onderdeel van het uitgestippelde beleid1497, evenals 
de zogenoemde pikettelefoon, de mogelijkheid om telefonisch uitvoeringskwesties met 
medewerkers van de Registratiekamer door te spreken1498. Om het voldoen aan de 
aanmeldingsplicht door organisaties met grote aantallen min of meer gelijksoortige 

                                                      
1493 Vgl. hetgeen is opgemerkt omtrent het “pushen” van de wet als zelfreguleringskader evenals de nadruk 
op continuïteit van het bestaande. 
1494 Hier speelde nog een andere, niet te onderschatten factor. De regulering van de 
persoonsinformatievoorziening (privacybescherming) is in ons land, anders dan bijvoorbeeld in de 
Bondsrepubliek, een zaak van een (te) kleine en relatief gesloten groep specialisten geweest. Deze is 
bovendien sterk privaatrechtelijk en strafrechtelijk georiënteerd. Anders dan bijvoorbeeld een 
informatiewet als de Wet openbaar bestuur, werd (en wordt) de WPR niet gerekend tot het standaard-
repertoire van de bestuursjurist. Vgl. bijvoorbeeld Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van 
administratief recht, Utrecht 1994. De Wob komt hierin op verschillende plaatsen aan de orde, de WPR 
wordt in dit bestuursrechtelijke handboek zelfs niet genoemd. Voor zover dat nog wel het geval is, zoals in 
P. Nicolaï, B.K. Olivier, L.J.A. Damen en H. Troostwijk, Bestuursrecht, Amsterdam 1993, p.157, blijft het 
bij de opmerking dat de verhouding tussen de (uitvoerig behandelde) WoB en de WPR uitermate 
gecompliceerd is. Dat de WPR de Wob in belangrijke mate “verdringt”, met name ingeval van 
informatieverzoeken door betrokkenen, komt zelfs niet aan de orde. De gevolgen van deze “status aparte” 
van de WPR als privacy-regeling zijn niet gering. Zo deed zich bij de invoering van de WPR het gebrek aan 
vakmatige ondersteuning in de zin van problematiserende commentaren in de algemene juridische 
tijdschriften zeer duidelijk voelen. 
1495 Zie de adviezen Nr. WGAG/1989/1, /2, /3 en /4 van resp. 9 oktober en 6 november 1989. 
1496 In de WPR is afgezien van de instelling van een openbaar register. Het geautomatiseerde 
meldingenbestand heeft derhalve in beginsel slechts een interne functie, ondersteunend aan de 
taakuitoefening door de Registratiekamer. In dit geautomatiseerde bestand is een selectie uit de 
aanmeldingsformulieren en de daaraan eventueel toegevoegde bijlagen c.q. reglementen opgenomen. Door 
de inwerkingtreding van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535) voor de 
Registratiekamer per 1 november 1993, bestaat op basis van de Wob aanspraak op informatie uit dit 
bestand alsmede uit de handmatige formulierenverzameling. 
1497 Een optimale inzet van de (beperkte) capaciteit van de Registratiekamer: het beïnvloeden van de 
registratiehouders via hun “intermediaire kaders”, was daarbij het uitgangspunt. 
1498 In het eerste jaar na de invoering van de meldingsplicht waren 1 tot 2 medewerkers dagelijks min of 
meer full time belast met deze vorm van telefonische ondersteuning. 
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persoonsregistraties te vergemakkelijken, werd in samenwerking met de Centrale Rabobank een 
proef geautomatiseerd aanmelden ontwikkeld1499. De Registratiekamer heeft in de introductiefase 
voorts een actief voorlichtingsbeleid gevoerd, primair gericht op het vergroten van bekendheid 
met de WPR en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij de registratiehouders, 
hun organisaties en het publiek, daarbij inspelend op de ruime belangstelling van de zijde van de 
media1500. 

De invoering van de WPR werd voorts op intensieve wijze ondersteund door de rijksoverheid, in 
het bijzonder door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, onder regie van de 
Stuurgroep Voorlichting Persoonsregistraties1501. De koppeling van de voorlichting over de WPR 
aan die betreffende het persoonsinformatiebeleid van de overheid had tot gevolg dat uit een 
(meerjarig) ruim voorlichtingsbudget kon worden geput1502. Betrokkenen schatten de totale 
kosten van deze meerjarige voorlichtingscampagne op 4,5 tot 5 miljoen gulden. De rond het 
invoeringstijdstip van de wet veelvuldig vertoonde Postbus 51-TV-spot met Linda van Dijck is 
inmiddels legendarisch. Ook werd specifiek voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en op grote schaal 
verspreid, aangevuld door de openstelling van een afzonderlijk Viditel-informatieloket. Ten 
behoeve van de voorlichting over de WPR is voorts de personele capaciteit van de directie 
Voorlichting bij het ministerie van Justitie tijdelijk uitgebreid. De invoeringscampagne werd 
ondersteund door periodiek onderzoek naar de bekendheid met de WPR en de Registratiekamer 
bij het publiek en (groepen) registratiehouders1503. 

Is hiervoor vooral de rol van de overheid bij de invoering van de WPR belicht, de betekenis van 
de inbreng van maatschappelijke organisaties is hier eveneens te noemen. Allereerst die van de – 
inmiddels opgeheven – Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. Deze organisatie heeft door 

                                                      
1499 Deze proef bleek bij evaluatie in 1992 succesvol (Evaluatieverslag Aanmelding persoonsregistraties 
Rabobanken van 28 augustus 1992). Aanvankelijk was het de bedoeling om de benodigde 
(formuliervervangende) programmatuur op ruime schaal beschikbaar te stellen (cfm. de Belastingdienst). 
Dit voornemen is echter niet gerealiseerd. Wel is incidenteel het voornemen daartoe opnieuw geformuleerd 
(brief van 25 november 1993, kenmerk 93.E.084.01). Zie de toeneming van mogelijkheden tot 
elektronische gegevensverstrekking. Zie als illustratie de wijziging van de ministeriële regeling nadere regels 
indiening en bekendmaking van de kennisgeving nieuwe stoffen, Wet en Kennisgevingsbesluit 
milieugevaarlijke stoffen, Stcrt. 1994, 109. Art. 2, tweede lid, luidt als volgt: De gegevens die bij een 
zodanige kennisgeving worden overgelegd, worden op schriftelijke of elektronische wijze verstrekt. 
Schriftelijk wil zeggen via verplichte gebruikmaking van een specifiek formulier. Elektronische 
gegevensverstrekking is dan die waarbij gebruik gemaakt is van het software-programma “kennisgeving 
nieuwe stoffen”, dat bij het bureau verkrijgbaar is. 
1500 Zo zijn op ruime schaal interviews gegeven, werd van de zijde van de Registratiekamer meegewerkt aan 
verschillende radioprogramma’s en video-produkties en zijn enkele tientallen externe voordrachten 
verzorgd. Zie ook G. Overkleeft-Verburg, De Registratiekamer: taken, activiteiten en beleid in: J. Holvast 
e.a., Privacybescherming in de particuliere sector, Zwolle 1991, p. 39 e.v. alsmede de resultaatsmetingen 
van de voorlichtingscampagne betreffende de WPR en het persoonsinformatiebeleid door het Bureau 
Veldkamp. Zie met name het rapport Meningen over persoonsregistratie, Een derde meting in het kader 
van een voorlichtingscampagne rond het persoonsinformatiebeleid, Amsterdam, februari 1992 met 
gegevens omtrent de bekendheids-scores van WPR en Registratiekamer. 
1501 Zie de Evaluatie campagne VPR ter afsluiting van de Stuurgroep Voorlichting Persoonsregistraties 
(BiZa) van januari 1993, bestaande uit een dankbrief met bijlagen. Zie met name het overzicht van 
voorlichtingsprodukten en activiteiten van de Stuurgroep. 
1502 Vgl. de Notitie Persoonsinformatiebeleid in de openbare sector, TK 1988-1989, 21182, nr. 1. Zie ook 
de doelstelling van het voorlichtingsproject PIB: “De burger zal op begrijpelijke en evenwichtige manier 
moeten worden geïnformeerd om de aversie niet nog groter te laten worden en meer begrip te kweken 
voor het toepassen van de informatietechnologie op dit beleidsterrein”, zoals geformuleerd in de brief van 
11 januari 1990 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aan hun ambtsgenoten omtrent de 
(verdere) financiering van deze voorlichtingscampagne. 
1503 Zie met name de volgende onderzoeken: Meningen over persoonsregistraties onder burgers van 
februari 1992, Evaluatie onderzoek onder registratiehouders van maart 1992 en Evaluatie onderzoek Sofi-
nummer onder burgers van januari 1993. 
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haar werkzaamheden op het terrein van (schriftelijke)1504 informatieverstrekking/voorlichting, de 
klachtbehandeling en het geven van cursussen en voordrachten een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de invoeringscampagne1505. Om het “tableau de la troupe” compleet te maken moeten voorts 
de branche-, beroeps- en koepelorganisaties in de overheids- en in de particuliere sector worden 
genoemd, die de invoering van de WPR door hun leden actief en intensief hebben begeleid door 
de opstelling van model-reglementen/-formulieren, de ontwikkeling van specifiek 
voorlichtingsmateriaal en het fungeren als intermediair naar de Registratiekamer. Ook de VNG 
heeft in deze periode een actieve ondersteunende rol vervuld, zowel door de uitgave Gemeente 
en persoonsregistratie in de Blauwe Reeks (nr. 76), als door voorlichting aan de gemeenten, direct 
en via hiertoe georganiseerde bijeenkomsten, en het fungeren als intermediair met de 
Registratiekamer. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de ondersteuning van de inwerkingtreding van de WPR – binnen 
de grenzen van het mogelijke – tamelijk optimaal is geweest1506. Weinig wetten kennen een 
dergelijke vliegende start. De gecombineerde inspanningen in de eerste periode na de invoering 
van de wet hadden ook waarneembaar resultaat. In het derde kwartaal van 1990, ontving de 
Registratiekamer ruim 18.000 aanmeldingen. Per 1 januari 1991 waren er 26.500 aanmeldingen bij 
de Registratiekamer geregistreerd; een jaar later was dit aantal reeds opgelopen tot ruim 34.500 
aanmeldingen. Uit het in het volgende hoofdstuk nader te bespreken cijferverloop blijkt, dat 
medio 1991, dus twee jaar na de inwerkingtreding van de WPR, de geïntensiveerde invoeringsfase 
als afgesloten kon worden beschouwd. 

12.7 Acceptatie en verwerking van aanmeldingsformulieren 
De WPR voorziet niet in preventieve toetsing van aanmeldingsformulieren (en reglementen) op 
conformiteit met de wet. Zoals eerder opgemerkt heeft het feit van bekendmaking 
overeenkomstig het Bekendmakingsbesluit rechtswerking in de vorm van een nalevingsplicht 
voor alle betrokkenen bij het informatieproces in de overheidssector van het reglement (artt. 21 
jo. 19, tweede lid). Eenzelfde rechtsgevolg is gekoppeld aan het aanmeldingsformulier in de 
particuliere sector door inzending hiervan bij de Registratiekamer (art. 26). 

Bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulieren, al dan niet vergezeld van (soms 
uitvoerige) bijlagen, worden in beginsel slechts globaal administratief getoetst op volledigheid en 
verwerkbaarheid1507. Het uitgangspunt is derhalve, dat aanmeldingsformulieren bij inschrijving 
                                                      
1504 Zie J. Holvast, R. Ketelaar en K. de Bakker, Wet persoonsregistraties, een praktische handreiking, 
Amsterdam 1990, en van dezelfde auteurs, Privacy Gids, Handboek voor geregistreerden, ‘s-Gravenhage 
1990. Deze uitgave is gerealiseerd op basis van een project-subsidie van het ministerie van Economische 
Zaken (consumentenvoorlichting). 
1505 Zie ook J. Holvast, Beheersing van privacy-aantasting in: J. Holvast e.a., Privacybescherming in de 
particuliere sector, Zwolle 1991, p. 1 e.v. 
1506 Dat geldt niet voor de start van de Registratiekamer. Door het langdurige wetgevingsproces kwam de 
afronding daarvan in december 1988 nog als een verrassing. Op dat moment waren nauwelijks 
voorbereidingen getroffen voor huisvesting, formatieplan en inrichting van Registratiekamer en haar 
secretariaat. Wel was op de begroting van Justitie voorzien in een adequaat budget. De eerste voorzitter van 
de Registratiekamer, mr. K. de Vries, heeft in het eerste half jaar van 1989 als kwartiermaker gefungeerd. 
Daarbij is onder grote tijdsdruk gewerkt. Medio juli 1989 kon de Kamer in de toenmalige samenstelling en 
het uit de secretaris en enkele medewerkers bestaande secretariaat, haar huidige behuizing in Rijswijk 
betrekken. Het gebrek aan voorbereidingstijd heeft de Kamer in haar functioneren lange tijd parten 
gespeeld, met name door het ontbreken van een aanloopfase en de samenloop van instelling, 
indiensttreding (en opleiding) van medewerkers en een vanaf de startdatum relatief hoge werklast, in 
combinatie met de activiteiten betreffende de inrichting van de organisatie en realisering van de benodigde 
infrastructuur. Zoals eerder vermeld kende de Kamer per 1 januari 1995 een personele bezetting van in 
totaal 43 personen (39,1 fte). De substantiële uitbreiding van de formatie is min of meer in twee etappes 
verlopen: de (geleidelijke) groei tot 25 personen in de periode tot medio 1993 en de verdere uitbreiding tot 
de huidige bezetting in de jaren 1993/1994. 
1507 Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden beschreven, is deze check slechts bij een deel van de 
ontvangen aanmeldingen toegepast. 
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niet inhoudelijk worden beoordeeld. Inzenders ontvangen van de Registratiekamer een bericht 
van ontvangst onder toekenning van een registratienummer voor elke aangemelde en als zodanig 
geregistreerde persoonsregistratie. Dit ontvangstbewijs geldt derhalve niet als bericht van 
goedkeuring van het aanmeldingsformulier/reglement1508. 

Anders dan in de wet beoogd, is aan de toezending van een ontvangstbevestiging – naar steeds 
weer blijkt – in de uitvoeringspraktijk op ruime schaal de verwachting gekoppeld, dat de 
aangemelde persoonsregistratie in samenhang met het aanmeldingsformulier door inschrijving de 
goedkeuring van de Registratiekamer heeft verkregen1509. Een dergelijk verwachtingspatroon ligt 
ook wel in de rede. Zoals hiervoor opgemerkt, prevaleert in deze verplichtingen de normerende 
functie. Dat het voor de Registratiekamer louter om informatievoorziening gaat, is hiermee in de 
beeldvorming slecht verenigbaar1510. 

Onder omstandigheden maakt de Kamer echter een uitzondering op het beginsel van niet-toetsen 
van ingezonden aanmeldingsformulieren. Met name in de introductiefase van de 
aanmeldingsverplichting zijn veel reglementen en aanmeldingsformulieren op verzoek van de 
betreffende houders, voorafgaande aan de formele inzending, op conformiteit met de wet c.a. 
beoordeeld en eventueel doorgesproken. Zie het in de vorige paragraaf beschreven beleid van de 
Kamer. 

Van deze vorm van voorlichting/ondersteuning is de beslissing van de Kamer te onderscheiden, 
om de aanmeldingen van een specifieke categorie registratiehouders, voorafgaande aan de 
opneming ervan in het aanmeldingenbestand, op rechtmatigheid te toetsen. Een dergelijk beleid 
wordt ten aanzien van de recherchebureaus gevoerd. In paragraaf 12.5 is beschreven, dat deze 
sinds 1 december 1993 zijn onderworpen aan een op de Wet op de weerkorpsen en de 
particuliere beveiligingsorganisaties (Stb. 1936, 206) gebaseerde vergunningsplicht. Door een 
ministeriële circulaire van 2 november 1993 moet de vergunningsaanvraag bij de minister van 
Justitie onder meer vergezeld gaan van een ontvangstbewijs van aanmelding bij de 
Registratiekamer. Er wordt van uitgegaan, dat elk recherchebureau een persoonsregistratie in de 
zin van de WPR voert. Aanhakend bij deze regeling, de aanmelding als voorwaarde voor 
vergunningverlening aan recherchebureaus, is de Kamer de aanmeldingen uit deze sector, 
voorafgaande aan de inschrijving ervan in het aanmeldingenbestand, indringend op conformiteit 
met de WPR c.a. gaan toetsen1511. Hiertoe is het begrip “rechtsgeldige aanmelding” 
geïntroduceerd. In het bijzonder wordt getoetst op volledigheid en (juridische) plausibiliteit van 

                                                      
1508 De Registratiekamer heeft het afzien van preventieve toetsing steeds benadrukt, met een beroep op het 
systeem van de WPR. Als illustratie hiervan gelden de brieven van de Kamer van 15 november 1993 
(kenmerk 93.C.078) en 22 april 1994 (kenmerk 94.E.048). 
1509 De ontvangstbevestiging heeft echter een louter administratief karakter. Zie ook het rapport WPR en 
Zorgsector, Advies over het functioneren van de Wet persoonsregistraties in de zorgsector van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid van maart 1995 (Publ. 5/’95). De aanmeldingsplicht krijgt hierin 
de volgende beoordeling: “Tot op heden heeft het al dan niet aanmelden tot weinig of geen meerwaarde 
geleid en in sommige gevallen zelfs tot minderwaarde: een aantal aanmelders heeft (ten onrechte) het 
stellige idee dat de aanmelding tevens inhield goedkeuring van het privacyreglement en eventuele bijlagen, 
waarmee men meent te voldoen aan alle, ook materiële, eisen die de WPR stelt” (p. 3:10). 
1510 Vgl. de bekendmaking van de ter inzage legging van het Reglement Registratie CCV door het CBR in 
de Staatscourant (1993, 165). De aanhef luidt als volgt: “In het kader van de Wet Persoonsregistratie heeft 
de Registratiekamer het Reglement Registratie CCV, ingeschreven onder nummer 0-0033584, 
goedgekeurd.” 
1511 De toetsingsprocedure verloopt deels schriftelijk en deels telefonisch. Zie de betreffende 
correspondentie met als illustratie de brieven van de Registratiekamer van 15 december 1993, kenmerk 
93.E.211, betreffende de kritiek op een ingezonden aanmeldingsformulier, en van 28 december 1993, 
kenmerk 93.E.220, een reactie op een bericht van een recherchebureau dat geen persoonsregistratie wordt 
gevoerd. Toetsing en ondersteuning gaan hand in hand, uitgaande van een gecombineerde toepassing van 
de WPR en de opvattingen in de brief van de minister van Justitie van 2 november 1993. In 1994 werden 
125 “gescreende” nieuwe aanmeldingen uit deze sector ingeschreven. 
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de aanmelding1512. Aanmeldingsformuleren worden eerst in het aanmeldingenbestand van de 
Kamer opgenomen, nadat aan de eventuele bezwaren van de Kamer is tegemoet gekomen. De op 
basis hiervan afgegeven ontvangstbevestiging geldt materieel als brevet van toelating tot de 
vergunningsprocedure ingevolge de Wet op de weerkorpsen c.a. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de Registratiekamer de wettelijke aanmeldingsplicht voor een 
bepaalde bedrijfscategorie, i.c. de recherchebureaus, heeft getransformeerd in een registerstelsel 
met de nadruk op preventieve toetsing1513. Zonder goedkeuring geen ontvangstbevestiging en 
zonder dit bewijs geen geldige aanmelding in de zin van art. 24 WPR en in het geval van de 
recherchebureaus, evenmin een vergunning voor de bedrijfsuitoefening ingevolge de Wet op de 
weerkorpsen c.a. Zie het systeem van de voorloper van de WPR, het Wetsontwerp op de 
persoonsregistraties van 1981 en het daaraan ten grondslag liggende wetsconcept-Koopmans. 
Deze regelingen waren gebaseerd op een systeem van preventief toezicht, gekoppeld aan de 
inschrijving van de aldus beoordeelde persoonsregistratie in een openbaar register1514. In de WPR 
is daarentegen uitdrukkelijk geopteerd voor een systeem van repressieve toetsing/controle, 
gekoppeld aan de (repressieve) toezichtsfunctie van de Registratiekamer en de actiebereidheid van 
de geregistreerde en maatschappelijke organisaties. De wet kent om die reden ook geen openbaar 
register. Nu lijkt dit stelsel van preventieve toetsing echter voor beleidsmatig vast te stellen 
categorieën houders alsnog door de Registratiekamer te zijn ingevoerd. De Kamer heeft echter 
niet de bevoegdheid om ingezonden aanmeldingen op inhoudelijke gronden te weigeren. Dit 
beleid staat daarom op gespannen voet met de wet. Bovendien vergroot een dergelijke selectieve 
aanpak de verwarring over de betekenis van het ontvangstbewijs. 

Het begrip “rechtsgeldige aanmelding” is ook nog op een ander punt in het beleid van de 
Registratiekamer geïntroduceerd, namelijk als sanctie op een onjuiste vorm van zelfregulering. De 
Kamer is van oordeel, dat aan de reglementering overeenkomstig de artt. 19 en 20 WPR door een 
organisatie waarvoor de formulierplicht geldt, geen rechtsgevolgen zijn verbonden1515. In de 
opvattingen van de Kamer mist het reglement rechtskracht. De inzending ervan bij de Kamer 
wordt derhalve in het licht van de WPR nietig geacht, ondanks feitelijke acceptatie daarvan door 
toezending van een ontvangstbevestiging. Dit standpunt is niet begrijpelijk. In een dergelijk geval 
ligt conversie voor de hand, met name indien de verbijzondering in reglement of 
aanmeldingsformulier past in de wettelijke normstelling voor de betreffende sector1516. De artt. 
21 en 26 vormen op dit punt geen barrière. Een dergelijke, wat soepele benadering ligt te meer 

                                                      
1512 Vgl. de noodzaak om bij een volledige toetsing de feitelijke inrichting van de informatievoorziening te 
onderzoeken. 
1513 Deze kwalificatie ziet vooral op de integrale rechtmatigheidstoetsing van het aanmeldingsformulier. De 
uitwendige (administratieve) toetsing van het formulier op volledigheid c.a. moet hiervan worden 
onderscheiden. Zie ook de hoorplicht in de artt. 5, derde lid, en 6, tweede lid, van de Wet politieregisters. 
Vgl. de verplichting om het reglement toe te zenden aan de Registratiekamer in art. 9, vierde lid of het 
alternatief: de adhesieverklaring betreffende een modelreglement in art. 12, tweede lid, van deze wet. De 
inzending volstaat. Aan de “in ontvangstneming” kunnen geen voorwaarden worden verbonden. Wel kan 
door de Kamer repressief worden opgetreden. Zie de artt. 26 en 27 WPolR. 
1514 Vgl. TK 1981-1982, 17207, nrs. 1-3. Zie art. 24, eerste lid, als centrale bepaling: “Het is verboden een 
persoonsregistratie aan te leggen of in werking te hebben, tenzij deze is ingeschreven in het register” en de 
artt. 24 t/m 29 en 47 van dit wetsvoorstel betreffende de expliciete besluitvorming door de 
Registratiekamer. 
1515 Zie de brief van de Kamer aan de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland van 12 november 
1993 (kenmerk 93.D.016) en de brief aan SURFnet B.V. van 3 december 1993 (kenmerk 92.E.199), resp. 
betreffende de wijze van aanmelding en een verzoek om beoordeling van het opgestelde reglement. Zie 
hieromtrent ook hoofdstuk 10. Zie voorts het rapport “De rekening van de arts.” Het medisch 
beroepsgeheim en de rol van administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven in de financiële 
afwikkeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst van februari 1994. 
1516 Vgl. ook de eerder genoemde redenen voor het onderscheid tussen de reglements- en formulierplicht. 
Het aanmeldingsformulier vertegenwoordigd geen waarde in zich zelf, maar heeft een facilitair karakter als 
gestructureerde vorm van reglementering. 



 

G.Overkleeft-Verburg 434 www.overkleeft-verburg.nl 

voor de hand nu, zoals in hoofdstuk 10 is beschreven, de afbakening tussen de overheids- en de 
particuliere sector in art. 17 WPR jo. het Afbakeningsbesluit, mede door het achterwege blijven 
van actualisering, grote rechtsonzekerheid heeft gecreëerd inzake het toepasselijke regime1517. 

Hoewel de aanmeldingsformulieren tevens bedoeld zijn voor het doorgeven van mutaties, 
worden deze daar in de praktijk door registratiehouders nauwelijks voor gebruikt. Gebruik van 
het bij aanmelding toegekende registratienummer is evenzeer een zeldzaamheid. In veel gevallen 
wordt volstaan met de toezending van een als algemene kennisgeving bedoelde naams- en 
adreswijziging1518. Ook bij mutatie-meldingen vindt in beginsel geen, aan de acceptatie en 
administratieve verwerking voorafgaande, materiële toetsing plaats1519. 

Na binnenkomst bij het secretariaat wordt de via het aanmeldingsformulier verkregen informatie 
grotendeels opgenomen in het geautomatiseerde meldingenbestand. De in het geautomatiseerde 
informatiesysteem geregistreerde gegevens zijn niet noodzakelijk identiek aan de bij aanmelding 
verstrekte. Zo worden collectieve aanmeldingen gesplitst1520, vindt administratieve standaardisatie 
plaats, worden gegevens toegevoegd (postcodes) en wordt de informatie nader geïnterpreteerd 
(houdersaanduiding e.d.)1521. De papieren aanmeldingsformulieren worden vervolgens op 
registratienummer en sector, respectievelijk “O” voor de overheidssector en “P” voor de 
particuliere sector, gearchiveerd. Binnen het secretariaat van de Kamer worden beide bestanden, 
het geautomatiseerde en het handmatige meldingenbestand, in onderlinge samenhang gebruikt. In 
de terminologie van de Kamer op het aanmeldingsformulier is derhalve sprake van een gemengd 
bestand. 

12.8 Aard en functie van het aanmeldingenbestand 
Uit het voorgaande blijkt, dat de Registratiekamer houder is van een geautomatiseerd 
aanmeldingenbestand en een onderliggende papieren formulierenverzameling. De 
geautomatiseerde registratie is een “bewerkte” afgeleide van het primaire bestand: de 
formulierenverzameling. Deze registratie fungeert als informatiebron ten behoeve van de 
geschillenbehandeling en het toezicht/(beleids)onderzoek. Het geautomatiseerde systeem vormt 
voorts de centrale toegangs-index op het formulierenbestand. De functionaliteit ervan is echter 
relatief beperkt. 

                                                      
1517 Vgl. in dit verband tevens de (recente) versoepeling in het beleid van de Kamer met betrekking tot het 
vaststellen van een privacyreglement in de particuliere sector, derhalve naast het verplichte 
aanmeldingsformulier. Zie de eerder genoemde brieven aan de Stichting Registratie Gezelschapsdieren en 
SURFnet B.V., zij het dat wel op het risico van verwarring wordt gewezen. Zie voorts het akkoord tussen 
Registratiekamer en NVB met betrekking tot een concept-gedragscode. Deze naar verwachting in het 
najaar van 1995 door de Registratiekamer goed te keuren tekst voorziet in art. 4 van de Privacyregels 
cliëntenregistratie banken in een reglementsplicht voor de aangesloten instellingen. Het vijfde lid voorziet 
in de beschikbaarstelling van het Reglement op verzoek tegen kostprijs. De aanmeldingsplicht via het 
aanmeldingsformulier heeft hiermede een secundaire betekenis gekregen, zoals blijkt uit het zesde lid: “In 
de in de wet voorgeschreven gevallen zal het Reglement als basis worden gebruikt om het formulier in te 
vullen ter aanmelding van de desbetreffende Persoonsregistratie bij de Registratiekamer.” 
1518 Verschillende signalen wijzen erop, dat het meldingenbestand van de Registratiekamer door een hoge 
mutatiegraad in de inrichting en het beheer/gebruik van informatiesystemen, in combinatie met een 
tekortschieten van registratiehouders in het melden hiervan, in snel tempo vervuilt. 
1519 Vgl. de problematiek van eigendomsoverdracht van persoonsregistraties, met name bij 
praktijkoverdrachten, fusies en faillissementen. 
1520 Het komt vaak voor, dat meerdere persoonsregistraties op één aanmeldingsformulier worden 
aangemeld. De aanmelding wordt dan administratief gesplitst in meerdere aanmeldingen. 
1521 Om deze reden kan niet zonder meer worden afgegaan op de volledigheid en betrouwbaarheid van het 
geautomatiseerde bestand binnen het secretariaat van de Kamer, althans afgemeten aan de ingezonden 
aanmeldingen, zodat bij geschillenbehandeling steeds het originele aanmeldingsformulier uit de 
gegevensverzameling wordt gelicht. 
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Anders dan in het wetsconcept-Koopmans en het wetsvoorstel van 1981, voorziet de WPR niet 
in een openbaar register1522. Dat houdt verband met de keuze in deze regeling voor een andere 
regelingssystematiek, de omslag van preventief naar repressief toezicht. Daarmee verviel de 
noodzaak van inschrijving in het openbaar register als rechtshandeling (registerstelsel), terwijl het 
openbaarheidselement is verdisconteerd in de informatieplicht van de houder in art. 28 WPR en 
de bekendmakingsverplichting in de artt. 19, tweede lid, en 24, vierde lid, jo. het 
Bekendmakingsbesluit. 

Het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer heeft derhalve geen wettelijke grondslag. Het 
is louter een administratief bestand, aangelegd ten behoeve van de taakuitoefening van dit orgaan. 

Op verzoeken om geselecteerde informatie uit dit bestand is aanvankelijk door de 
Registratiekamer terughoudend gereageerd1523. Parallel aan de ontwikkeling van het 
geautomatiseerde systeem1524 kon in een latere fase een wat grotere openheid worden betracht. 
Door de inwerkingtreding van het Aanwijzigingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 
1993, 535) per 1 november 1993 is de Registratiekamer onder de werkingssfeer van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) gebracht. Sindsdien is de Kamer ingevolge art. 2 Wob 
geclausuleerd informatieplichtig, onder meer met betrekking tot het geautomatiseerde en het 
papieren meldingenbestand1525. Het gecombineerde meldingenbestand heeft hierdoor echter niet 
het karakter van openbaar register gekregen. Aan de gegevensverstrekking moet immers een 
verplichte belangenafweging vooraf gaan. In de praktijk is er echter nauwelijks verschil, omdat 
vanwege het openbare karakter van de WPR-meldingeninformatie door het 
Bekendmakingsbesluit, een op art. 10 Wob te baseren rechtmatige weigering nauwelijks mogelijk 
lijkt1526. Om die reden is de Kamer allengs actiever in haar informatieverstrekking geworden, 
zowel door vragenstellers te informeren over de inhoud van de aanmelding als door toezending 
op verzoek of op eigen initiatief van een kopie van het aanmeldingsformulier1527. 

                                                      
1522 Zie art. 12 van het wetsconcept-Koopmans en art. 14 van wetsvoorstel 17207. De tekst van beide 
bepalingen is zo goed als identiek. De tekst van art. 14 luidt als volgt:1. De Registratiekamer houdt een 
openbaar register bestemd voor de inschrijving van persoonsregistraties die ingevolge deze wet 
ingeschreven moeten worden, hierna te noemen: het register.2. Het register ligt voor een ieder kosteloos ter 
inzage.3. De Registratiekamer geeft aan een ieder op diens verzoek een afschrift van of een uittreksel uit 
hetgeen in het register is opgenomen. Zij verschaft de toelichting, die de betrokkene redelijkerwijs geacht 
kan worden nodig te hebben voor een doeltreffend gebruik van zijn recht op inzage van het register. 
1523 Deze verzoeken waren met name afkomstig van de SWP ten behoeve van beoogd nalevingsonderzoek, 
enkele ministeries als controlemiddel op de interne naleving van de meldingsplicht en van enkele 
toezichtsorganen in verband met hun inspectietaak. 
1524 De automatisering binnen het secretariaat van de Registratiekamer is evenmin als elders het geval is 
over rozen gegaan. Eerst in de eerste helft van 1991 had het geautomatiseerde meldingenbestand een 
zodanige functionaliteit dat het voldoende bruikbaar was als primaire informatiebron en verwijsindex op 
het onderliggende formulieren-bestand. 
1525 Zie de definitie van het begrip document in art. 1 sub b Wob: “een bij een overheidsorgaan berustend 
schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat”. Vgl. voorts de MvT bij het ontwerp van Wet 
openbaarheid van bestuur, TK 1986-1987, 19859, nr. 3, p. 21. Op basis van wet en toelichting kan worden 
geconcludeerd, dat zowel het geautomatiseerde meldingenbestand als de papieren formulierenverzameling 
als (verzameling van) document(en) in de zin van de Wob zijn aan te merken. 
1526 Deze verplichte Wob-toetsing speelt des te meer bij onderzoeksdossiers. Zie de weigering van de 
Kamer, initieel en op bezwaar, om ex Wob inzage te geven in de correspondentie van de Registratiekamer 
met LMN (Loyalty Management Netherlands B.V.), de uitgifte-organisatie van het Air Miles-spaarsysteem. 
De aan de Kamer verstrekte gegevens waren door LMN expliciet als vertrouwelijke bedrijfsgegevens 
aangemerkt. Bij besluiten van 16 januari en 14 maart 1995 (kenmerk 95.HE.20) werd het verzoek om 
informatieverstrekking door de Registratiekamer geweigerd met een beroep op art. 10, eerste lid, aanhef en 
sub c, en het tweede lid, aanhef en sub d en g, Wob. 
1527 Als illustratie kunnen gelden de brieven van de Kamer van 2 december 1993 (kenmerk 93.E.0189), 
betreffende de aanmelding van de “Grote Consumenten Enquête”, met name de houder daarvan, en van 
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Bij het voorgaande past de volgende kanttekening. Het geautomatiseerde aanmeldingenbestand 
en de onderliggende formulierenverzameling van de Registratiekamer zijn – tenminste partieel – 
aan te merken als persoonsregistratie in de zin van de WPR. Bij deze bestanden is immers 
voldaan aan het vereiste van systematische aanleg door de automatisering van de verwerking, het 
index-element in het geautomatiseerde systeem alsmede het gebruik van gestructureerde 
formulieren. Het meldingenbestand bevat voorts persoonsgegevens, met name door de (grote 
aantallen) meldingen van ondernemers-niet-rechtspersonen (eenmansbedrijven) en individuele 
beroepsbeoefenaren. Het uitgangspunt van de Wob is, dat deze voorziening als algemene 
openbaarmakingsregeling wijkt voor bijzondere openbaarmakingsregelingen in wetten in formele 
zin (vgl. art. 2 Wob). 

De WPR kan als zo’n specifiek openbaarmakingsregime worden aangemerkt, althans voor zover 
het de informatievoorziening aan de geregistreerden zelf betreft. Dit betekent, dat betrokkenen 
informatiegerechtigd zijn op basis van de artt. 29, eerste en tweede lid, en 32 WPR. De Wob is op 
een dergelijk verzoek niet van toepassing. Derden kunnen daarentegen hun informatieverzoek op 
de Wob baseren. Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens zijn aan te merken, geldt een 
dergelijke derdenverstrekking door de Registratiekamer als rechtmatig op grond van art. 11, 
eerste lid WPR: gegevensverstrekking “vereist ingevolge een wettelijk voorschrift”. Wat 
derdenverstrekkingen van persoonsgegevens betreft werkt de Wob derhalve rechtstreeks door in 
het informatieregime van de WPR. 

De vraag of het informatieverzoek wordt beheerst door de Wob of door de WPR is bepalend 
voor de kostenvergoeding. Op een Wob-verstrekking is het variabele tarief in het Besluit tarieven 
openbaarheid van bestuur (Stb. 1993, 112) van toepassing. De WPR-verstrekkingen vallen onder 
het tientjestarief, de in het Tientjesbesluit (Stb. 1989, 281) voor inzage bepaalde 
kostenvergoeding. De Registratiekamer heeft tot op heden nog geen enkele vergoeding in 
rekening gebracht. 

Voor een afschrift van een enkel aanmeldingsformulier loopt het Wob-tarief parallel aan het 
WPR-tientjestarief. Bij grotere aantallen, 14 en meer kopieën, werkt het Wob-tarief echter 
prohibitief (ƒ 0,75 per kopie). Dit betekent, dat maatschappelijke organisaties zonder de 
medewerking van de Registratiekamer niet in staat zijn om op eigen initiatief onderzoek te doen 
naar de naleving van de WPR in een bepaalde sector. 

12.9 De inbreng van branche-, beroeps- en 
koepelorganisaties  
De invloed van de voorlichting/ondersteuning door branche-, koepel- en beroepsorganisaties is 
tweeledig. Zo werkt deze positief uit door de hiervan uitgaande stimulans op naleving van de 
wettelijke verplichtingen. Zo is de omvangrijke respons vanuit de (para-)medische sector 
rechtstreeks toe te schrijven aan de activiteiten van de in deze sector werkzame koepel- en 
beroepsorganisaties. Deze hebben hun leden als het ware bij de hand genomen bij de 
uitvoering/naleving van de WPR. Door de opstelling van model-
reglementen/aanmeldingsformulieren is tevens belangrijk bijgedragen tot de kwaliteit van de 
zelfregulering en beperking van de uitvoeringslasten. Om deze reden heeft de Registratiekamer 
deze activiteiten ook steeds toegejuicht en gestimuleerd. Dit laatste zowel door een actieve 
betrokkenheid bij de realisering van een groot aantal modelreglementen/-formulieren, als door 
gerichte sturing via de reactie op verzoeken tot toetsing op conformiteit met de wet c.a. van 
“homemade” produkten van zelfregulering1528. 

Het intermediair van deze organisaties heeft daarentegen wel het oorspronkelijke doel van deze 
vorm van zelfregulering doorkruist. Met de verplichting tot zelfregulering op toepassingsniveau 

                                                                                                                                                        
27 oktober 1994 (kenmerk 94.V.125.01), toezending van een afschrift van het aanmeldingsformulier van 
een boekenclub. 
1528 Zie als (recente) illustratie de brief van de Registratiekamer aan een medisch centrum van 10 januari 
1995 (kenmerk 94.T.054.01). 
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zijn immers – naast de normerende functie – ook andere doelen beoogd, zoals bewustwording en 
een (her)bezinning op de noodzaak van (de bestaande) gegevensverwerking in privacy-
perspectief, een aldus te effectueren internalisering van privacynormbesef en 
maatwerknormering, toegespitst op de specifieke informatiebehoefte. De tussenkomst van de 
intermediaire organisaties impliceert een patroon van gecentraliseerde regelgeving, toegespitst op 
het gemiddelde informatiepatroon bij de achterban. Derhalve is niet verzekerd, dat de aldus 
gevestigde (collectieve) norm in concreto overeenkomt met de feitelijke informatiebehoefte of de 
realiteit van de (operationele) gegevensverwerking1529. In veel gevallen zal het model-reglement 
immers van een maximum-optie uitgaan. 

Zelfregulering krijgt hierdoor een (administratief) adhesie-karakter. Het bezinnings- en 
internaliseringselement in de zelfregulering op uitvoeringsniveau is hiermee vervallen. Het in de 
wet beoogde leerproces heeft immers niet plaatsgevonden. Dit probleem is minder groot in 
sectoren met een (sterk) inherent privacybesef, zoals de medische sector. Is een sector echter van 
nature minder met dit gedachtengoed vertrouwd, dan kan de tussenkomst van intermediaire 
organisaties bij de zelfregulering op dit punt een verschraling betekenen. Of dat het geval is hangt 
echter tevens af van bijkomende omstandigheden1530. 

Eerder is reeds opgemerkt, dat de inspanningen van de beroeps- en branche-organisaties 
gedeeltelijk slechts een korte termijneffect hebben. 

Verschillende signalen wijzen er op dat de invoering van de WPR, met name de inwerkingtreding 
van de meldingsplicht, heeft geleid tot een geconcentreerde inspanning in een relatief korte 
periode, gericht op het voldoen aan een primair als administratieve actie ervaren verplichting, in 
de vorm van inzending van een aanmeldingsformulier bij de Registratiekamer. Door de actieve 
ondersteuning vanuit de eigen beroeps-en brancheorganisaties is dat beeld, evenals het idee van 
eenmaligheid, versterkt. Een snelle veroudering van de aldus geëffectueerde normering is 
daardoor niet ondenkbaar. Niet steeds is immers verzekerd, dat de op intermediair niveau 
ontwikkelde model-reglementen/formulieren periodiek worden geactualiseerd, toegespitst op 
nieuwe wetgeving en een wijziging in de informatiebehoefte/gegevensverwerking1531. Niet alle 
organisaties zijn immers, anders dan voor een geconcentreerde projectmatige aanpak, 
geëquipeerd voor deze vorm van permanente normering. 

12.10 Het handhavingsbeleid van de Registratiekamer 
De handhaving van de reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht heeft steeds de aandacht van 
de Registratiekamer gehad1532. Daarbij worden verschillende methoden gebruikt. Tot de 
standaardprocedure bij de behandeling van klachten, geschillen en informatieverzoeken behoort, 
dat wordt nagegaan of de betreffende organisatie een persoonsregistratie heeft aangemeld. Blijkt 
dat niet het geval te zijn, dan wordt actie ondernomen. Dan gaat aan de betreffende houder het 

                                                      
1529 Vgl. MvT p. 25: “Het stelsel van zelfregulering dient de flexibiliteit omdat iedere instantie 
overeenkomstig doel en werking van de eigen registratie het reglement kan opstellen”. 
1530 Vgl. andere, door branche-, beroeps- en koepelorganisaties te verzorgen activiteiten, zoals de 
organisatie van voorlichting/cursussen met het oog op de bevordering van de privacy-attitude op de 
werkvloer, de uitgifte van voorlichtingsmateriaal, de inrichting van een privacy-informatiepunt, aandacht 
voor privacy-aspecten van de werkzaamheden/bedrijfsuitoefening in verenigingsperiodieken e.d. 
1531 Vgl. ook de in hoofdstuk 13 beschreven analyse van door de Registratiekamer ontvangen wijzigingen. 
Het mutatiepercentage blijkt relatief laag te zijn. 
1532 Wel heeft de Kamer in de introductiefase een soepel beleid gevoerd. Ten tijde van de inwerkingtreding 
van de aanmeldingsplicht heeft de Kamer een reeks verzoeken ontvangen om tijdelijke ontheffing van deze 
verplichting. In de reactie van de Kamer is gewezen op het ontbreken van de mogelijkheid daartoe in de 
wet. Wel is echter toegezegd, dat de Kamer gedurende een zekere periode ten opzichte van de betreffende 
organisatie geen gebruik van haar bevoegdheden zou maken, tenzij sprake was van bewuste nalatigheid 
danwel anderszins in strijd met de WPR gehandeld zou worden (gedoogbeleid). In een latere fase zijn deze 
organisaties, een vijftigtal, alsnog gecontroleerd op naleving van de aanmeldingsplicht en de nalatigen onder 
hen aangeschreven op nakoming van de eerder gemaakte afspraken. Deze aanpak heeft succes gehad. 
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verzoek uit om de Kamer te informeren over de reden van niet-aanmelding, veelal onder 
meezending van een aanmeldingsformulier en voorlichtingsmateriaal1533. In andere gevallen 
wordt aangenomen, dat het BGV van toepassing wordt geacht1534. De betreffende kwestie wordt 
dan op basis van het meest daartoe in aanmerking komende standaardregime beoordeeld. Blijkt 
wel aangemeld te zijn, dan wordt het reglement of aanmeldingsformulier beoordeeld op 
conformiteit met de WPR. Zijn er problemen, dan gaat het verzoek aan de houder uit om het 
aanmeldingsformulier c.a. op de gesignaleerde punten te herzien dan wel aan te vullen1535. 

De naleving van de aanmeldingsplicht in de betreffende sector is ook steeds een punt van 
aandacht geweest in de contacten van de Kamer met de branche-, beroeps- en koepelorganisaties, 
vooral aanhakend bij de behandeling van gedragscodes en de toetsing van model-reglementen. 

Als derde toezichtscategorie zijn de bijzondere handhavingsacties te noemen. Deze vorm van 
desk research heeft betrekking op het aanmeldingspatroon in een nader afgebakende subsector. 
Een dergelijke actie is mogelijk wanneer de houders in een bepaalde sector bekend zijn en tevens 
inzicht bestaat in de aard en inrichting van de gegevensverwerking. Tot op heden heeft de Kamer 
een tweetal van deze handhavingsacties gerealiseerd. 

Het eerste onderzoek, uitgevoerd in de periode september 1992 tot maart 1993, had betrekking 
op de aanmeldingen van de gemeenten. In september 1992 bleek meer dan de helft van de (toen) 
647 gemeenten nog geen enkele aanmelding bij de Registratiekamer te hebben ingezonden1536. De 
aanpak was als volgt. In september 1992 werden de ruim 300 nalatige gemeenten in gebreke 
gesteld met een termijnstelling tot 1 januari 1993, onder meezending van een overzicht van, als 
richtsnoer te hanteren, binnen de gemeentelijke overheid voorkomende typen 
persoonsregistraties en een aanbod van telefonische ondersteuning. Voor zover inmiddels van de 
betreffende gemeente geen aanmelding was ontvangen, is in februari 1993 een tweede aanmaning 
uitgegaan met de aankondiging, dat wanneer niet voor 15 maart aan de WPR-verplichtingen zou 
zijn voldaan, hieraan publiekelijk bekendheid zou worden gegeven. Op 17 maart is een derde 
brief aan de nog resterende nalatige gemeentebesturen uitgegaan met het bericht, dat het 
tekortschieten in de naleving van de WPR zou worden gepubliceerd. Tevens zijn brieven 
uitgegaan naar de gemeenteraden van deze gemeenten en de colleges van gedeputeerde staten van 
de betreffende provincie. Op 18 maart heeft de Kamer een persbericht uitgegeven met de 
vermelding van de naam van de 44 (nog steeds) volledig ingebreke zijnde gemeenten. Uit deze 
groep hadden 15 gemeentebesturen inmiddels op de oproep van de Kamer gereageerd met een 
concreet plan van aanpak. Dit bericht is in de Staatscourant geplaatst (1993, 58). De naleving van 
de WPR door de gemeenten is voorts aan de orde gesteld in schriftelijke kamervragen en tijdens 

                                                      
1533 Zie als voorbeeld de brief van de Kamer van 22 december 1994 (kenmerk 94.C.047.08) aan Hoogovens 
Groep BV: “Tot dusver hebben wij nog geen aanmeldingen van Hoogovens ontvangen (artikel 24 WPR). 
Ik verzoek u aan te geven om welke reden de Bedrijfsongevallenregistratie niet bij de Registratiekamer is 
aangemeld.” 
1534 Zie als voorbeeld de brief van de Kamer van 24 februari 1995 (kenmerk 94.B.061.04) aan de 
Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek: “Bij de Registratiekamer is geen persoonsregistratie van uw 
stichting aangemeld. Vooralsnog zal er van worden uitgegaan dat de reden daarvoor gelegen is in het feit 
dat u gebruik heeft willen maken van de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting.” 
1535 Vgl. als illustratie de brieven van de Kamer van 29 maart 1994 (kenmerk 94.E.022) en van 29 april 1994 
(kenmerk 94.C.039). 
1536 Deze handhavingsactie is vooraf doorgesproken met de VNG. Zoals eerder opgemerkt heeft deze 
organisatie de naleving van de WPR door de gemeenten steeds actief bevorderd en ondersteund, vooral 
door de uitgave Gemeente en persoonsregistratie in mei 1989 (blauwe reeks nr. 76), de organisatie van 
voorlichtingsbijeenkomsten, het fungeren als vraagbaak bij knelpunten en als intermediair in het contact 
met de Registratiekamer. Vooruitlopend op het door de Registratiekamer aangekondigde onderzoek heeft 
de VNG opnieuw bij de gemeenten op de noodzaak van reglementering van de gemeentelijke 
informatievoorziening gewezen. Voorts is een onderzoek door SGBO geïnitieerd naar in de praktijk van de 
uitvoering van de WPR gebleken knelpunten. 
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de behandeling in de Tweede Kamer van het Wetsontwerp GBA1537. Deze handhavingsactie 
bleek zeer effectief. Na de pieken in de gemeentelijke aanmeldingen in het vierde kwartaal 1992 
en het eerste kwartaal 1993, bleven de gemeentelijke aanmeldingen, zij het licht, toenemen. Per 1 
januari 1995 was nog slechts een enkele gemeente volledig in gebreke. 

Een vergelijkbare handhavingsinspanning is in oktober 1994 geïnitieerd bij de regionale 
politiekorpsen, zij het beperkt tot de naleving van de reglementsplicht voor politieregisters 
(WPolR)1538. Op 1 oktober 1994 bleken 19 van de 25 regionale politiekorpsen, ondanks 
voortdurende stimulansen van de Registratiekamer, hun aanmeldingsplicht voor politieregisters 
nog steeds niet te hebben nageleefd. Via gerichte aanschrijving van de korpsbeheerders en 
termijnstelling heeft de Kamer bereikt, dat begin 1995 alle regionale korpsen alsnog aan hun 
aanmeldingsplicht hadden voldaan1539. Het is aannemelijk, dat de toezending van een afschrift 
van deze brief aan de hoofdofficier van justitie en de korpschef en het dreigement van publikatie 
in het jaarverslag, een adequate reactie hebben bevorderd1540. Eenzelfde controle-actie staat op 
het programma voor het Korps landelijke politiediensten. 

Uit het voorgaande blijkt, dat op desk research gebaseerde handhavingsacties met betrekking tot 
de naleving van de aanmeldingsplicht zeker effectief kunnen zijn. Toch mag het resultaat ervan 
niet worden overschat. De tijdens de gemeente-actie ontvangen aanmeldingen zijn niet op 
conformiteit met de WPR getoetst. Over de kwaliteit ervan is derhalve geen uitspraak te doen. 
Afgaande op de reacties is echter aannemelijk, dat in veel gevallen de weg van de minste 
weerstand is gekozen, derhalve is geopteerd voor overneming van een model zonder deze 
regeling (voldoende) op toepasbaarheid te toetsen. Het voldoen aan de aanmeldingsplicht wil nog 
niet zeggen dat bescherming van de privacy in de dagelijkse praktijk voldoende aandacht krijgt. 
De beeldvorming dat de WPR vooral een kwestie is van formaliteiten en de controle op de 
naleving ervan primair een bureaucratische exercitie, is door deze acties onmiskenbaar versterkt. 
In die zin kan een dergelijke aanpak contraproduktief werken, tenzij voorzien is in een follow up 
waarin het communicatieve element voldoende aandacht krijgt. Een reagerende burgemeester 
formuleerde dit dilemma als volgt: “Tenslotte, voldoen aan een meldings- of registratieplicht acht 
ik minder urgent en relevant, dan het daadwerkelijk beschermen en bewaken van de privacy bij 
het omgaan met persoonsgegevens. Wat dat laatste betreft sta ik er garant voor dat dit op een 
zeer hoog niveau hier ter hand wordt genomen.”1541 Anders dan aanvankelijk beoogd, mede in 
                                                      
1537 Zie de vragen van het lid-Willems (Aanhangsel Handelingen TK 1992-1993, 287) en de brief van de 
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het 
kamerlid-Achttienribbe-Buijs over de naleving van de WPR door gemeenten, tijdens de behandeling van 
het Wetsontwerp GBA (TK 1992-1993, 21123, nr. 42). 
1538 Zie de artt. 9 en 12 van de Wet politieregisters. Deze wet is op 17 februari 1991 in werking getreden. 
Voor bestaande politieregisters is de reglements- en meldingsplicht in werking getreden op 17 augustus 
1991. Naast de op de WPolR jo. de Politiewet herleidbare politieregisters, voeren de politiekorpsen ook 
andere registraties, bijvoorbeeld voor beheersdoeleinden of in het kader van de handhaving van bijzondere 
wetten. Deze gegevensbestanden vallen als WPR-persoonsregistraties onder het regime van deze wet. Zie 
ook het cijfermatige overzicht van aanmeldingen in hoofdstuk 13. 
1539 De termijnstelling liep tot 1 december, respectievelijk 31 december 1994. Vgl. in dit verband de 
mogelijkheid tot vaststelling van een reglement overeenkomstig een eerder door de Registratiekamer 
goedgekeurd model (art. 12). De uitkomst van deze handhavingsactie is, dat vrijwel de volledige politiële 
informatievoorziening is genormeerd op basis van goedgekeurde model-reglementen. Een ander probleem 
is echter de aanmeldingsplicht met betrekking tot tijdelijke registers in art. 13, tweede lid, WPolR. Deze 
verplichting wordt nauwelijks nageleefd. De vraag kan echter worden gesteld of de differentiatie tussen 
tijdelijke en structurele politieregisters door de ingebruikneming van (multifunctionele) 
bedrijfsprocessensystemen niet is achterhaald. 
1540 Vgl. in dit verband voorts het positieve effect op de bereidheid tot (formele) naleving van de WPolR 
door de IRT-affaire en het lopende parlementaire onderzoek van de Commissie-Van Traa. 
1541 Brief van 9 november 1992 van de burgemeester van Nieuwerkerk aan den IJssel. In deze gemeente 
waren 187, afzonderlijk te reglementeren, persoonsregistraties geïnventariseerd. De aan de WPR voor de 
kleine(re) gemeenten verbonden uitvoeringslast wordt treffend beschreven: “Opstellen van 
privacyreglementen en het uittypen per registratie op formulieren, zoals door uw Registratiekamer wordt 
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het licht van de GBA-invoeringsoperatie, heeft de Registratiekamer echter geen vervolg gegeven 
aan de gemeente-actie in de vorm van gemeentebezoeken e.d. 

12.11 De aanmeldingsplicht onder het regime van de ontwerp-
Richtlijn 
In de afgelopen periode zijn er geluiden opgegaan om de aanmeldingsplicht maar af te 
schaffen1542. Of de mogelijkheid daartoe bestaat hangt af van de internationale verdragsrechtelijke 
context. Hierin is de bandbreedte van de nationale regelingsautonomie vastgelegd. Om die reden 
is de naar verwachting eind 1995 vast te stellen EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 
groot belang. Deze Europese regeling voorziet in een verplichting van de lidstaten om een nader 
uitgewerkte algemene aanmeldingsplicht te handhaven of alsnog te introduceren. De 
beleidsmarge van de wetgever is derhalve beperkt. De precieze regeling is als volgt. 

Art. 18, eerste lid, van het gemeenschappelijk standpunt vestigt een aanmeldingsplicht van de 
houder (de voor de verwerking verantwoordelijke) of diens vertegenwoordiger bij de nationale 
toezichtsautoriteit van: “één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van 
gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende 
doeleinden zijn bestemd.” 

Het uitgangspunt is derhalve een aanmeldingsplicht van alle (in hoofdzaak) geautomatiseerde 
informatiesystemen. Wat het concrete object van de aanmelding betreft, biedt deze bepaling 
weinig houvast1543. Op dit punt is nadere precisering in de uitvoeringswetgeving nodig, mede in 
relatie tot art. 19, bepalend welke gegevens (minimaal) over de werking van het informatiesysteem 
bij de aanmelding zijn te verstrekken. Hiervan uitgaande neem ik vooralsnog aan, dat de 
aanmeldingsplicht het afzonderlijke informatiesysteem geldt1544. De meervoudselementen in art. 
18, eerste lid, hebben dan betrekking op de multifunctionele systemen. 

De werkingssfeer van de aanmeldingsplicht kan door de lidstaten worden uitgebreid tot sommige 
of alle (louter) handmatige kaart- en dossierverzamelingen (art. 18, vijfde lid) en ingeperkt met 
betrekking tot de categorie (semi-)openbare registers (art. 18, derde lid). 

Daarnaast voorziet het ontwerp nog in de volgende, specifiek omschreven bevoegdheden van de 
lidstaten tot vrijstelling, vereenvoudigde aanmelding en afwijking van de aanmeldingsplicht: 

 

                                                                                                                                                        
verlangd, is voor een kleine organisatie als de onze monnikenwerk, waarbij naast de factor tijd de factor 
menskracht het struikelpunt vormt. Ik stel hierbij dus uitdrukkelijk dat het niet een kwestie van 
onderschatting of verwaarlozing is, maar puur een kwestie van praktische onhaalbaarheid. Het bureau 
Burgerzaken zit momenteel ook in zeer tijdrovende procedures ten aan zien van het verkrijgen van 
aansluiting op het landelijk GBA-netwerk. Ook hieraan zal tijd en menskracht besteed moeten worden. En 
dat alles naast het dagelijkse werk, waarbij de dienstverlening aan onze burgers de hoogste prioriteit heeft.” 
1542 Ook onder de Europese Data Protection Commissioners. Zo was de voormalige Britse Data 
Protection Commissioner een verklaard voorstander van een ingrijpende wijziging van het registerstelsel 
van de Data Protection Act 1984. Afgezien van het bureaucratische element werkt in zijn visie ook het 
daaraan gekoppelde heffingenstelsel, waarvan de revenuen ten goede komen aan ‘s lands financiën, 
oneigenlijke praktijken in de hand, met name de druk op de Registrar om “de begroting” te halen. 
1543 Vgl. de definitie van het begrip “verwerking van persoonsgegevens” of “verwerking” in art. 2, onder b, 
van de ontwerp-richtlijn, in samenhang met de aanduiding als “systemen voor de verwerking van 
gegevens” in de preambule. 
1544 Vgl. de problemen met de hantering van het begrip persoonsregistratie en de druk in de 
uitvoeringspraktijk om het element samenhang in de gegevensverwerking op een hoog abstractieniveau te 
definiëren derhalve om clustering in de aanmelding toe te staan. Zie tevens de voortgaande integratie-trend 
in de gegevensverwerking in combinatie met (private en publieke) netwerkontwikkelingen (gedistribueerde 
gegevensverwerking), alsmede de toeneming van interorganisatorische afstemming in de 
gegevensverwerking en -communicatie door EDI-ontwikkelingen (elektronisch berichtenverkeer). Zie ook 
hoofdstuk 15. 
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5. In de uitvoeringswet kan voor bepaalde typen informatiesystemen, die door de aard van de 
hierin opgenomen gegevens, inbreuk op rechten en vrijheden van betrokkenen 
onwaarschijnlijk maken, worden voorzien in een vrijstellingsregeling of een regime van 
vereenvoudigde aanmelding, onder bepaling van doeleinden, geregistreerden, opgenomen 
gegevens, gegevensverstrekking en bewaartermijnen van deze gegevensverzamelingen (art. 
18, tweede lid). Zie ook hoofdstuk 9. 

 

6. De vrijstelling van de aanmeldingsplicht of het voorzien in een vereenvoudigd regime kan 
voorts worden gekoppeld aan de aanwijzing door de houder(s) van een onafhankelijke, nader 
in het ontwerp geregelde, bestandstoezichthouder (functionaris voor de 
gegevensbescherming) op ondernemings-/instellings- of branche-/koepelniveau. De 
bestandstoezichthouder is dan verplicht een openbaar register bij te houden betreffende de 
werking van de binnen zijn werkgebied operationele informatiesystemen. De meldings- en 
openbaarheidsverplichting blijft derhalve materieel gehandhaafd, zij het dat deze is 
gedecentraliseerd (art. 18, tweede lid). 

 

7. Een derde component in de regelingsbevoegdheid betreft de aanmeldingsplicht van de 
categorie “gevoelige organisaties”. Dit zijn stichtingen, verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsterrein. Wat de informatievoorziening van 
deze categorie betreft kunnen de lidstaten opteren voor een afwijking van de 
aanmeldingsplicht (vrijstelling) of voor een regime van vereenvoudigde aanmelding (art. 18, 
vierde lid). 

De ontwerp-richtlijn voorziet in art. 21, eerste en tweede lid, in de instelling van een openbaar 
register van aanmeldingen bij de toezichthoudende autoriteit (Registratiekamer). Hierin zijn de bij 
de aanmelding te verstrekken gegevens inzake de werking van het informatiesysteem op te 
nemen. Dit register heeft derhalve tevens een publieksfunctie. Voorts is bepaald, dat de houders 
van de van aanmelding vrijgestelde informatiesystemen of een aangewezen instantie (de 
bestandstoezichthouder) verplicht zijn om een ieder die daarom verzoekt, te voorzien van 
informatie omtrent de werking van het informatiesysteem (art. 21, derde lid jo. art. 19). De 
transparantie van de gegevensverwerking is hiermee (althans in theorie) verzekerd, zij het dat de 
betrokkene/geïnteresseerde wel enige zelfwerkzaamheid aan de dag moet leggen. 

De ontwerp-richtlijn laat zowel ruimte voor (partieel) preventief als repressief toezicht en 
daarmee voor differentiatie in betekenis van de aanmeldingsplicht. Met de aanmeldingsplicht bij 
de toezichthoudende autoriteit is de openbaarmaking van het doel van de gegevensverwerking en 
de belangrijkste kenmerken ervan beoogd, teneinde toetsing op conformiteit met de wettelijke 
regeling mogelijk te maken. In de preambule is vastgelegd, dat repressief toezicht in het algemeen 
als adequaat moet worden beschouwd1545. Het ontwerp voorziet in art. 20 echter in de 
mogelijkheid om voor bepaalde typen gegevensverwerking met specifieke risico’s te voorzien in 
een systeem van preventief toezicht. Naar uit de preambule blijkt, wordt hierbij vooral gedacht 
aan de verwerking van gegevens die bijzondere persoonlijke risico’s impliceren (zwarte lijsten) en 
de gebruikmaking van nieuwe technologieën. Deze specifieke risico’s moeten in de 
implementatiewetgeving worden gepreciseerd. Een dergelijke preventieve toetsing kan worden 
opgedragen aan de toezichthouder (Registratiekamer) in het kader van de aanmeldingsprocedure 
of aan de bestandstoezichthouder, de laatste onder de verplichting de toezichthouder in 
twijfelgevallen te consulteren. Een dergelijke onderzoek kan voorts deel uitmaken van het 
wetgevingsproces, waarin tot een specifieke vorm van gegevensverwerking wordt besloten. Het 

                                                      
1545 Vgl. ook de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in art. 28 van de ontwerp-richtlijn, 
met name de bevoegdheid om afscherming, uitwissing of vernietiging van gegevens te gelasten, dan wel een 
verwerking voorlopig of definitief te verbieden, alsmede de bevoegdheid om terzake een vordering in te 
stellen om aldus een uitspraak van de rechter uit te lokken (derde lid). 
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mogelijk effect van een dergelijk voorafgaand onderzoek moet door de lidstaat worden bepaald. 
De richtlijn laat zowel ruimte voor een (beperkt) registerstelsel, uitgaande van een verbod van 
gegevensverwerking in combinatie met de mogelijkheid van vergunning (toestemming) door de 
toezichthoudende autoriteit en de mogelijkheid van beroep op de rechter (art. 28, derde lid), als 
voor een adviesbevoegdheid van dit orgaan1546. Op dit punt biedt het gemeenschappelijk 
standpunt derhalve alle ruimte voor nationale vormgeving, in het bijzonder de mogelijkheid van 
continuering van bestaande arrangementen1547. 

Uit de tekst en het systeem van de voorgestelde regeling en de preambule kan worden afgeleid, 
dat de informatieve functie van de aanmeldingsplicht prevaleert. Anders dan in de WPR het geval 
is, koppelt de ontwerp-richtlijn de aanmeldingsplicht niet aan een zelfreguleringsverplichting van 
de houder in de vorm van een bindende verbijzondering van de globaal geformuleerde 
rechtmatigheidscriteria (de normatieve functie). Het voldoen aan de aanmeldingsplicht is een 
vorm van naleving van de regeling, met name het door de houder voldoen aan diens 
transparantieverplichting inzake de gegevensverwerking. Zelfregulering is ook een vorm van 
naleving, namelijk van de specifiek opgenomen regelingsverplichting, echter primair normerend 
van karakter. 

Uitgaande van de verwachting dat de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens eind 1995 in 
definitieve vorm zal worden vastgesteld, zijn in het voorgaande de randvoorwaarden aangegeven 
voor de herziening van de wettelijke reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht. In het kort 
komen deze er op neer, dat de aanmeldingsplicht grotendeels moet worden gehandhaafd. Dat 
geldt, zij het met aanzienlijke modificaties, zeker voor de geautomatiseerde gegevensverwerking. 
Wat de handmatige gegevensverwerking betreft zijn de lidstaten bevoegd om een 
aanmeldingsplicht te handhaven c.q. alsnog te introduceren. Op dit punt gaat het dus om een 
beleidsbeslissing1548. Het bestaande WPR-systeem van repressieve toetsing kan onder de richtlijn 
worden gecontinueerd, terwijl de bevoegdheid bestaat tot invoering van selectieve preventieve 
toetsing voor specifiek aan te geven risico-categorieën. Daarbij bestaat onzekerheid over de 
mogelijkheid van handhaving van de zelfreguleringsfunctie. Dit onderdeel komt in hoofdstuk 15 
nader aan de orde. 

12.12 Bevindingen en conclusies 
In dit hoofdstuk is het wettelijke regime van de reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht 
beschreven, evenals de infrastructuur in de vorm van uitvoeringsregelingen en 
aanmeldingsformulieren, met inbegrip van aard en functie van het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer. Hierin is geconstateerd, dat de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht in 
hoofdzaak drie functies kent: de normatieve, de informatieve en de internaliseringsfunctie. Wat 

                                                      
1546 Zie ook art. 28, tweede en derde lid, van de ontwerp-richtlijn. 
1547 Het systeem van selectief preventief toezicht is materieel het systeem in de huidige Franse privacywet. 
Het zwaartepunt in de normering is de beoordeling van het beoogde informatiesysteem door de CNIL, 
gekoppeld aan een aanmeldingsplicht (toelatingsstelsel). Gezien de specifieke inkleding van de 
grondrechtenbescherming in Frankrijk staat vrijwel vast, dat het bestaande systeem onder de EG-Richtlijn 
zal worden gecontinueerd. In de Britse privacywetgeving is eveneens voorzien in een vorm van preventieve 
toetsing, gekoppeld aan de aanmeldingsplicht en de inschrijving in een openbaar register. De wet wordt 
echter op zodanige wijze door de Data Protection Registrar uitgevoerd, dat materieel sprake is van een 
systeem van repressieve toetsing. In de Duitse wetgeving ligt de nadruk op de normering van de 
informatievoorziening via algemeen verbindende voorschriften. Inherent aan deze benadering is het 
ontbreken van elementen van preventieve toetsing. 
1548 In het bijzonder zal daarbij de positie van de zogenoemde gemengde bestanden aan de orde moeten 
komen. Hiervan is sprake bij geautomatiseerde persoonsregistraties met een onderliggend handmatig 
bronbestand met een archief- en bewijsfunctie. De handmatige gegevensverzameling vervult derhalve in 
een dergelijke combinatie een hulpfunctie. Zie als voorbeeld de inrichting van de personeels- en 
salarisadministratie. Deze categorie moet worden onderscheiden van die waarbij het geautomatiseerde 
systeem louter een indexfunctie vervult, bijvoorbeeld door naam/nummer-dossierverwijzingen. Vgl. de 
bespreking van het element “systematische aanleg” in art. 1 WPR in hoofdstuk 15. 
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dit (gemengde) bestand betreft is vastgesteld, dat het een wettelijke grondslag ontbeert, zodat het 
als administratief register ten behoeve van de taakuitoefening door de Registratiekamer is te 
kwalificeren. Op de gegevensverstrekking uit dit bestand zijn zowel de WPR als (alternatief) de 
WPR jo. de Wob of de Wob als zodanig van toepassing, afhankelijk van de aard van de gegevens 
en de modaliteit van verstrekking. 

Ook is de invoering van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht onderzocht, in het bijzonder de 
aard en omvang van de voorlichting/begeleiding en ondersteuning van registratiehouders bij de 
naleving in de introductiefase van de WPR. Op basis hiervan is geconcludeerd, dat deze wet een 
nagenoeg optimale start heeft gehad. 

De betrokkenheid van branche-/beroeps- en koepelorganisaties bij de zelfregulering, met name 
door de ontwikkeling en verspreiding van (model-)reglementen en -aanmeldingsformulieren en 
specifiek voorlichtingsmateriaal, heeft in het licht van de bedoelingen van de 
zelfreguleringsverplichting, zowel positieve als negatieve gevolgen. Tot de eerste categorie zijn te 
rekenen: (a) de bijdrage aan de kwaliteit van de zelfregulering, (b) de beperking van de 
uitvoeringslasten, (c) de actieve bevordering van de naleving van de aanmeldingsplicht en (d) het 
fungeren als intermediair tussen achterban en Registratiekamer. De negatieve elementen 
betreffen: (a) de centralisering van normeringsfunctie, ten koste van het maatwerkkarakter, (b) 
het hierdoor vervallen van de internaliseringsfunctie en (c) het risico van een korte termijn-effect 
door het niet of onvoldoende verzekerd zijn van een follow up in de vorm van periodieke 
actualisering. Per saldo prevaleren echter de positieve effecten. 

In de WPR is het niet-naleven van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht strafrechtelijk, 
civielrechtelijk en bestuursrechtelijk gesanctioneerd. Tot op heden is nog geen enkele 
strafvordering wegens het niet nakomen van deze verplichtingen ingesteld (art. 50 WPR). Om 
redenen van opportuniteit, rechtsonzekerheid en bewijsbaarheid is het niet waarschijnlijk dat 
hierin verandering komt. Voor zover bekend is het uitblijven van een aanmelding bij de 
Registratiekamer evenmin onderwerp van een civiele vordering geweest (artt. 9 en 10 WPR). Ook 
is in deze context geen bestuursrechtelijke sanctie in de vorm van een aanbeveling van de 
Registratiekamer aan de houder opgelegd (art. 46, derde lid, WPR). Daarentegen heeft de Kamer 
een effectief gebruik weten te maken van de mogelijkheid om pressie te genereren door externe 
ingebrekestelling, zowel inhakend op het bestuurlijke systeem van checks and balances 
(beïnvloedingspotentieel) als door gerichte publicitaire actie. Publiciteit c.q. gerichte 
bekendmaking is derhalve een zeer effectief sanctie- en handhavingsinstrument gebleken. 

Voorts kan worden vastgesteld, dat de naleving van de aanmeldingsplicht tevens aan externe 
sancties onderworpen kan zijn, met name door een koppeling ervan aan een 
vergunningprocedure in een bijzondere wet. Dit is het geval bij de Arbeidsvoorzieningswet en de 
Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties. De ontvangstbevestiging van 
een bij de Registratiekamer aangemelde persoonsregistratie is in de uitvoeringsregelingen van 
deze wetten opgenomen als vereiste voor het in behandeling nemen van een 
vergunningsaanvraag. Naar ook uit de aanmeldingsgegevens blijkt, is deze koppeling zeer 
effectief. De betreffende segmenten zijn meer dan proportioneel in het aanmeldingenbestand 
vertegenwoordigd. 

Vervolgens is het acceptatiebeleid van de Registratiekamer met betrekking tot de ontvangen 
aanmeldingsformulieren geanalyseerd. Het uitgangspunt van de WPR is repressief toezicht op de 
rechtmatige werking van persoonsregistraties, met inbegrip van de zelfregulering, zowel 
ambtshalve door de Registratiekamer als op initiatief van een betrokkene of een ideële 
organisatie. In afwijking van eerdere voorstellen, voorziet deze regeling dan ook niet in de 
inschrijving van een aangemelde persoonsregistratie in een openbaar register als rechtshandeling. 

In de uitvoeringspraktijk blijkt de nodige verwarring te leven over de betekenis van de 
ontvangstbevestiging van het aanmeldingsformulier door de Kamer. Hierin wordt dikwijls ten 
onrechte een goedkeuring van het aanmeldingsformulier en/of meegezonden reglement gelezen. 

De Registratiekamer heeft het achterwege blijven van een materiële beoordeling, in tegenstelling 
tot een uitwendige, administratieve toetsing op volledigheid van beantwoording van de gestelde 
vragen, steeds benadrukt. Wel zijn op relatief grote schaal, voorafgaande aan de formele 
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aanmelding, op verzoek van de betreffende houder(sorganisatie) (model-)formulieren en -
reglementen door de Registratiekamer op rechtmatigheid getoetst. 

Sinds begin 1994 heeft de Registratiekamer, in afwijking van haar eerdere beleid, het begrip 
“rechtsgeldige aanmelding” geïntroduceerd voor specifieke, nader aangewezen categorieën van 
registratiehouders. In het verlengde van de integratie van de aanmeldingsplicht in het 
vergunningstelsel voor recherchebureaus op basis van de Wet op de weerkorpsen en de 
particuliere beveiligingsorganisaties, is voor de aanmeldingen van deze categorie houders 
overgegaan op een stelsel van preventieve toetsing. Een dergelijke aanmelding wordt eerst door 
de Kamer als “rechtsgeldige aanmelding” geaccepteerd en in het aanmeldingenbestand 
ingeschreven, indien het aanmeldingsformulier voldoet aan de daaraan door de Registratiekamer 
gestelde inhoudelijke eisen. Op deze wijze heeft de Kamer voor de categorie recherchebureaus 
materieel een registerstelsel ingevoerd, gebaseerd op preventieve, aan de inschrijving 
voorafgaande inhoudelijke toetsing. Daarmee lijkt de Kamer te anticiperen op de regeling in de 
toekomstige EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Deze benadering staat echter op 
gespannen voet met norm en systeem van de WPR. De Registratiekamer heeft daarin niet de 
bevoegdheid gekregen om ontvangen aanmeldingen op inhoudelijke gronden te weigeren. Een 
dergelijk selectief accceptatiebeleid versterkt bovendien de bestaande verwarring over de 
betekenis van de ontvangstbevestiging. 

Tevens is het effect van een aanmelding in een niet juiste vorm besproken. Naar het oordeel van 
de Registratiekamer resulteert de inzending van een reglement in die gevallen dat ingevolge art. 17 
WPR jo. het Afbakeningsbesluit het gebruik van een aanmeldingsformulier verplicht is, in een 
nietige aanmelding en heeft het reglement in die situatie geen rechtswerking (art. 21 WPR). In 
deze studie is betoogd, dat een naar de vorm gebrekkige aanmelding is te converteren in een 
rechtsgeldige, met name indien de zelfregulering overeenstemt met de van toepassing zijnde 
wettelijke bepalingen. Dit zal als regel het geval zijn. Het voorgaande geldt ook indien een 
reglementsplichtige persoonsregistratie door middel van een aanmeldingsformulier voor de 
particuliere sector is aangemeld. Het spreekt echter voor zich, dat dit vormverzuim bij 
attendering door de Registratiekamer alsnog hersteld moet worden. Aan de rechtskracht van de 
ingezonden regeling doet dit in beginsel echter niet af. 

In dit hoofdstuk is tevens verslag gedaan van een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de 
Registratiekamer inzake de aanmeldingsplicht. Hierin is gebleken, dat de controle op de naleving 
hiervan een vast onderdeel vormt van de behandeling van klachten, geschillen en 
informatieverzoeken. De naleving van de aanmeldingsplicht is voorts een regelmatig weerkerend 
onderwerp in de contacten met branche-, beroeps-en koepelorganisaties. De gerichte 
handhavingsacties bij de gemeenten en regionale politiekorpsen kunnen als voorbeeld van een 
succesvolle aanpak gelden. Een dergelijke vorm van desk research is goed uitvoerbaar en zeer 
effectief gebleken, mede door de werking van (potentiële) sancties. Wel heeft een dergelijke 
aanpak een versterking van het formele en bureaucratische karakter van de WPR in de 
beeldvorming als bezwaar. Door een inbedding ervan in een breder, primair op communicatie en 
ondersteuning gericht handhavingsbeleid, kan hieraan tegemoet gekomen worden. Een dergelijke 
aanpak is door de Registratiekamer wel toegepast bij de politiekorpsen, echter niet bij de 
gemeenten. 

Om de beleidsvrijheid van de wetgever onder de naar verwachting eind 1995 vast te stellen EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens te bepalen, is de regeling van de aanmeldingsplicht in 
het gemeenschappelijk standpunt geanalyseerd. Hieruit blijkt, dat de vrijheid om de 
aanmeldingsplicht bij een herziening van de WPR af te schaffen of drastisch in te perken 
ontbreekt. De aanmeldingsplicht is in de ontwerp-richtlijn gehandhaafd, zij het met de 
mogelijkheid van vrijstelling of vereenvoudigde aanmelding van nader te preciseren categorieën 
(relatief onschuldige) informatiesystemen en van partiële decentralisatie via 
bestandstoezichthouders op individueel of collectief niveau. De toekomstige richtlijn zal tevens 
voorzien in een openbaar register met een publieksfunctie. De informatieve functie van de 
aanmeldingsplicht staat voorop, gekoppeld aan het primaat van repressief toezicht op naleving 
van de privacywetgeving. Voor nader in de wet te preciseren vormen van gegevensverwerking, 
die vanwege de aard van de gegevens of het gebruik van nieuwe technologieën risicovol zijn, kan 
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echter worden geopteerd voor een systeem van preventieve toetsing. Het ontwerp voorziet niet 
in een vorm van zelfregulering zoals wij die kennen in de WPR. Over de internaliseringsfunctie 
daarvan, het door normering van de werking van een persoonsregistratie uit te lokken 
bewustwordings- en leerproces, wordt in de teksten evenmin gerept. Uit het voorgaande blijkt, 
dat de aanmeldingsplicht als zodanig (grotendeels) gehandhaafd moet blijven. Of de 
zelfreguleringsfunctie onder het systeem van de richtlijn kan worden gecontinueerd komt in 
hoofdstuk 15 aan de orde. 
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13 De naleving van de aanmeldingsplicht in kwantiteit 
en kwaliteit 

13.1 Inleiding 
In welke omvang de aanmeldingsplicht in de WPR wordt nageleefd, is niet kwantificeerbaar door 
het ontbreken van precieze/representatieve informatie over het aantal aanmeldingsplichtige 
persoonsregistraties1549. Evenmin zijn gegevens voorhanden betreffende het aantal 
persoonsregistraties waarop gezien de werkingssfeer van de afzonderlijke standaardregimes, het 
Besluit genormeerde vrijstelling van toepassing is. Daarmee ontbreekt het referentiekader voor 
valide uitspraken over de feitelijke naleving van dit onderdeel van de WPR. Het is daarentegen 
wel mogelijk gebleken om via een kwantitatieve en (beperkt) kwalitatieve analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer1550, zicht te krijgen op het tijdstip en de wijze van 
naleving van de aanmeldingsplicht, onderverdeeld naar maatschappelijke (sub)sectoren1551. Dit 
onderzoek heeft derhalve betrekking op een positieve selectie, bestaande uit het geheel aan 
houders dat heeft gereageerd op het appel van de wetgever, immers daadwerkelijk gevolg heeft 
gegeven aan de voorgeschreven zelfregulerings- en aanmeldingsplicht. Een onderzoek onder deze 
groep is van betekenis omdat het informatie verschaft over de juistheid van de uitgangspunten 
van het WPR-stelsel en de maatschappelijke en bestuurlijke acceptatie ervan. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de uitgevoerde analyses.1552 Deze 
hebben betrekking op het volledige aanmeldingenbestand van de Registratiekamer, bestaande uit 
ruim 50.000 geregistreerde persoonsregistraties. In afzonderlijke paragrafen zijn achtereenvolgens 
de resultaten beschreven van analyses met betrekking tot: (a) de aanmeldingen naar het tijdstip 
van binnenkomst bij de Registratiekamer, (b) het aantal aanmeldingen per houder, (c) de 
aanmelding van wijzigingen op de eerder verstrekte gegevens (mutaties), (d) de (onder)verdeling 
van de ontvangen aanmeldingen naar hoofd- en deelsectoren, (e) het aanmeldingenpatroon van 
sectoren met een gedragscode, (f) de verdeling van de aanmeldingen naar type persoonsregistratie 
alsmede (g) de differentiatie op grond van de aard van de gegevensverwerking 
(automatiseringsgraad). Vanuit het gezichtspunt van de zelfreguleringsfunctie van de 
aanmeldingen, is voorts een niet-representatieve steekproef uit het formulierenbestand van de 
Registratiekamer nader op kwalitatieve aspecten onderzocht en beschreven. Deze kwantitatieve 

                                                      
1549 Wat als zodanig heeft te gelden is voorts aan wijziging onderhevig door het stelselmatige oprekken van 
de werkingssfeer van de WPR via uitspraken van de Registratiekamer en de jurisprudentie. Zie de 
beschrijving van de ontwikkeling van het begrip persoonsregistratie in hoofdstuk 15. 
1550 De Registratiekamer houdt een gemengde gegevensverzameling bij, bestaande uit een geautomatiseerde 
aanmeldingenregistratie en een achterliggend formulierenbestand. Hoewel de individuele registraties in het 
geautomatiseerde bestand zijn afgeleid van de ontvangen formulieren, is de overeenstemming niet volledig. 
Niet alle verstrekte informatie wordt geautomatiseerd verwerkt. In een aantal gevallen is de formulier-
informatie gestroomlijnd en (soms) nader geduid in het geautomatiseerde bestand vastgelegd 
1551 Zie in dit verband ook de specifieke cijfermatige exercities in andere hoofdstukken, betreffende 
elementen in de toepassing van de WPR. Hierbij moet de volgende kanttekening worden gemaakt. De 
berekeningen in dit hoofdstuk zijn gemaakt naar de stand van het aanmeldingenbestand per 1 januari 1995. 
De overige berekeningen hebben de stand per 1 januari 1994 als uitgangspunt. Het aantal mutaties in het 
aanmeldingenbestand in 1994 bleek zo gering, dat deze de representativiteit van eerdere uitkomsten niet 
aantastten. Hierop is de keuze gebaseerd om de detailcijfers op basis van de stand per 1 januari 1994 te 
handhaven, de in dit hoofdstuk gepresenteerde “macro-cijfers” daarentegen te actualiseren naar de stand 
van 1 januari 1995. De in dit hoofdstuk gehanteerde cijfers zijn op een enkele uitzondering na afgerond op 
vijftig-tallen 
1552 Het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer is niet aangelegd voor onderzoeksdoeleinden. Het 
heeft op dit punt een beperkte functionaliteit. De analyses zijn daarom uitgevoerd op een kopie van de 
database met behulp van de query-faciliteiten van het programma Paradox voor Windows, aangevuld met 
specifiek ontwikkelde programmatuur. 
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en (beperkt) kwalitatieve exercities zijn vervolgens geïntegreerd in een afsluitende paragraaf 
bevindingen en conclusies.  

13.2 Aanmeldingen in de tijd 
Per 1 januari 1995 waren bij de Registratiekamer ruim 50.000 persoonsregistraties aangemeld, 
35.000 vanuit de overheidssector en 15.000 vanuit de particuliere sector, althans afgaande op de 
verdeling in ingezonden O- en P-formulieren voor respectievelijk persoonsregistraties in de 
overheidssector en in de particuliere sector1553.  
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De opbouw van het geautomatiseerde aanmeldingenbestand bij de Registratiekamer is grafisch 
weergegeven in het hiervoor opgenomen diagram. 

Uit het verloop hiervan blijkt, dat de groei in het aanmeldingenbestand, parallel met het aantal 
ontvangen aanmeldingen, medio 1991 een cesuur kent. Was er in de eerste anderhalf jaar na de 
inwerkingtreding van de meldingsplicht op 1 januari 1990 sprake van een zeer snelle opbouw van 
het bestand, in de periode volgend op deze invoeringsfase bleek de toeneming van het aantal uit 
de particuliere sector afkomstige aanmeldingen min of meer constant en beperkt, zij het met een 
enkele, nader te verklaren uitschieter. In de overheidssector werd de evenwichtstoestand op een 
relatief laag niveau eerst in 1993 bereikt. Ook in deze hoofdsector zijn de pieken in het aantal 
door de Registratiekamer ontvangen aanmeldingen herleidbaar op concrete oorzaken. Het 
voorgaande wordt nader geïllustreerd door het hierna opgenomen staafdiagram, betreffende het 
aantal aanmeldingen in de tijd gezien.  

Daaruit blijkt, dat de aanmeldingen eerst in het tweede kwartaal 1990 op gang kwamen, in het 
derde kwartaal van dat jaar een absolute piek bereikten met 18.000 nieuwe inzendingen, 
resulterend in een totaal aantal van ruim 26.000 aanmeldingen in dat jaar. Vervolgens liep het 
aantal ingezonden aanmeldingsformulieren snel terug tot medio 1991 een min of meer stabiele 
situatie werd bereikt. Het eindtotaal voor dat jaar kwam uit op bijna 10.000 nieuwe aanmeldingen. 
In 1992 daalde het aantal aanmeldingen verder tot bijna 7.000, een dalende lijn die zich ook in de 
jaren 1993 en 1994 voortzette met respectievelijk 5.600 en 2.150 nieuwe aanmeldingen, dit 
ondanks de verwerkte resultaten van de handhavingsinspanningen van de Registratiekamer. 

                                                      
1553 P-formulieren zijn de aanmeldingsformulieren ex art. 24, tweede lid, WPR jo. het Gegevensbesluit (Stb. 
1989, 587). De O-formulieren hebben geen wettelijke grondslag. Deze zijn door de Registratiekamer 
beschikbaar gesteld met het oog op de (gestructureerde) aanmelding van (de bekendmaking van) 
reglementsplichtige persoonsregistraties (art. 19, derde lid, WPR). In dit hoofdstuk is derhalve uitgegaan 
van de sectorindeling volgens de houder, zoals blijkend uit de aard van het aanmeldingsformulier. 
Correcties op een eventuele onjuiste sectorindeling zijn niet toegepast. 
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De 
drie pieken binnen het algemene patroon van een geleidelijk dalend aantal nieuwe aanmeldingen 
zijn verklaarbaar, immers het resultaat van gerichte acties. De aanmeldingspiek in de particuliere 
sector in het vierde kwartaal 1991 is geheel op het conto van de Rabo-organisatie te schrijven. 
Vanuit deze organisatie vond in die periode een collectieve inzending van 1.542 elektronische 
aanmeldingen1554 plaats. De piek in de aanmeldingen in de overheidssector in het vierde kwartaal 
1992 en in het eerste kwartaal 1993 is het resultaat van de zogenaamde gemeente-actie van de 
Registratiekamer, de actieve benadering van in verzuim zijnde gemeentebesturen om aan hun 
reglementsplicht te voldoen. In die periode werden van gemeentezijde respectievelijk 2.050 en 
2.650 nieuwe aanmeldingen ontvangen. 

13.3 Conclusies op basis van het aantal aanmeldingen 
De vraag naar de feitelijke naleving van de wettelijk voorgeschreven aanmeldingsplicht is, zoals 
eerder opgemerkt, niet met zekerheid op basis van genoemde aanmeldingen te beantwoorden. 
Harde gegevens over het aantal in ons land aangehouden persoonsregistraties in de zin van de 
WPR zijn niet beschikbaar1555>, terwijl de onzekerheidsmarge voorts is vergroot door de werking 
van het BGV als vrijstellingsregeling. Niet bekend is in welke omvang aanmelding achterwege 
blijft met een beroep op dit Besluit. Wel kan een relatie worden gelegd met het aantal aangemelde 
cliëntenregistraties. Ervan uitgaande dat een dergelijke registratie correspondeert met het primaire 
“bedrijfsproces” is aannemelijk, dat de aanmelding hiervan tevens wijst op het aanhouden van 
(andere) beheersregistraties. Bezien we de aangemelde persoonsregistraties op indeling naar type 
(zie paragraaf 13.9) dan valt echter op, dat laatstgenoemde categorie – zowel in de 
overheidssector als in de particuliere sector – in de aanmeldingen sterk is 
ondervertegenwoordigd. Dit zou op een ruim gebruik van het BGV voor deze categorie 
                                                      
1554 Zie hetgeen eerder is opgemerkt over de zgn. Rabo-proef (hoofdstukken 6 en 12), de mogelijkheid om 
met behulp van speciale programmatuur aan te melden op diskette, ter vervanging van het verplichte 
formuliergebruik met als nevenvoordeel voor de Registratiekamer, de mogelijkheid van rechtstreekse 
overneming van de aldus verstrekte gegevens in het meldingenbestand. 
1555 Het is voor sommige deelsectoren mogelijk, om op basis van algemene registers de aantallen bij 
benadering vast te stellen. Vgl. het aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen in 
combinatie met een gedifferentieerd standaard informatie-profiel. De waarde ervan is beperkt. De 
architectuur van de informatievoorziening, de vraag of gewerkt wordt op basis van afzonderlijke 
(deel)systemen, Dan wel is geopteerd voor een geïntegreerde/multifunctionele variant, onttrekt zich 
immers aan deze analyse. Zie ook de beschrijving van het aanmeldingenpatroon van banken en 
verzekeraars in hoofdstuk 6, gebaseerd op een typegebonden clustering van informatiesystemen in 
combinatie met een houderschap op concernniveau. Voorts speelt de interpretatie van het begrip 
persoonsregistratie een belangrijke rol. Zoals eerder is opgemerkt, tendeert de ontwikkeling voorts naar een 
steeds verdergaande uitbreiding van de werkingssfeer van de WPR. <N 
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ondersteunende registraties kunnen duiden. Hierna zal nog blijken, dat als gevolg van de actieve 
ondersteuning door branche-/beroepsverenigingen en koepelorganisaties, bepaalde sectoren in 
het aanmeldingenbestand relatief zijn oververtegenwoordigd. Dit onevenwichtige 
aanmeldingenpatroon maakt, afgezien van andere aanwijzingen in die richting, een aanzienlijke 
onderrapportage in de particuliere sector waarschijnlijk.  

In ieder geval staat vast, dat het BGV vooral betekenis heeft voor de particuliere sector. Het 
Besluit voorziet immers nauwelijks in standaardregimes die zijn toegesneden op specifieke 
overheidstaken. Slechts art. 15 BGV, betrekking hebbend op administraties betreffende personen 
aan wie een vergunning, ontheffing of machtiging is verleend of die aan een meldingsplicht 
hebben voldaan, kan als zodanig worden aangemerkt. Door de beperkende voorwaarden is deze 
vrijstellingsvoorziening in de praktijk van het provinciaal en gemeentelijk bestuur echter slechts 
beperkt toepasbaar. Dit blijkt ook uit het hiervoor reeds gesignaleerde bovenproportionele aantal 
aanmeldingen van de gemeentebesturen: 13.000 van de 35.000 aanmeldingen in de 
overheidssector, zij het dat dit aantal tevens de (tijdelijke) vertraging in de modernisering van de 
informatievoorziening door de GBA-ontwikkeling weerspiegelt1556.  

Afgemeten aan de vele uiteenlopende overheidstaken met publiekscontacten is aannemelijk, dat 
in een aantal overheidssectoren nog sprake is van onderrapportage. Dit is ook gebleken uit de 
genoemde gemeente-actie1557.  

13.4 Aanmeldingen per houder 
De naleving van de aanmeldingsplicht krijgt wat meer reliëf indien het aantal aanmeldende 
registratiehouders wordt uitgelicht. Het aantal aangemelde persoonsregistraties moet daartoe in 
verband worden gebracht met het aantal inzendende registratiehouders. Tot de vertekeningen in 
het aanmeldingenbestand behoort, dat een beperkt aantal houders een relatief groot aantal 
persoonsregistraties heeft aangemeld. Uit een oogpunt van naleving van de WPR is kennis van 
het aantal responsieve registratiehouders derhalve meer bepalend, dan het aantal ingeschreven 
persoonsregistraties. De verdeling van het aantal aanmeldingen bij de Registratiekamer over het 
aantal inzendende registratiehouders is grafisch weergegeven in het staafdiagram op de volgende 
bladzijde. 

 

Op basis van deze analyse van het aanmeldingenbestand blijkt, dat de hierin per 1 januari 1995 
ingeschreven 50.000 aanmeldingen, afkomstig waren van in totaal 28.400 houders1558. Zo zijn de 
                                                      
1556 Vgl. de doorlooptijd van de GBA-wetgeving en de ontwikkeling van GBA-plus-systemen, gericht op de 
functionele integratie van gemeentelijke deelbestanden (multifunctionele systemen). De GBA werkt 
derhalve als aanjager met het oog op een verdergaande stroomlijning en opvoering van functionaliteit van 
de overige/aangehaakte gegevensverzamelingen. 
1557 Per 1 januari 1995 waren er nog steeds enkele gemeenten die geen enkele persoonsregistratie bij de 
Registratiekamer hadden ingezonden; 21 gemeenten volstonden op dat tijdstip met één enkele aanmelding, 
het minimum om aan de schandpaalmethode van de Registratiekamer (publikatie in de Staatscourant) te 
ontkomen. 
1558 Het gevonden totaal aantal registratiehouders kan in beperkte mate beïnvloed zijn door de volgende 
vertekeningen. Zo kan dit aantal in werkelijkheid nog wat lager liggen door het verschil tussen het 
gerapporteerde en het werkelijke aantal houders als gevolg van een niet volledige doorvoering van een 
standaardschrijfwijze van de houdernaam in het bestand, een noodzakelijke voorwaarde om het aantal 
opgenomen houders te kunnen berekenen. Daartegenover moet nog een voorbehoud worden gemaakt 
voor samentellingen van organisaties/instellingen met eenzelfde naam. Zo kent zowel Nieuwegein als 
Sneek een Stichting Sint Antonius Ziekenhuis met respectievelijk 48 en 18 aanmeldingen. Andere veel 
voorkomende identieke benamingen zijn: Begrafenisvereniging/Uitvaartvereniging De Laatste Eer, 
Woningbouwvereniging/-stichting Sint Joseph/Volksbelang/Patrimonium/Volkshuisvesting en Beter 
Wonen. Waarschijnlijk heffen de effecten van deze vertekeningen elkaar wederzijds op. Selectie op 
postcode en huisnummer geeft geen beter resultaat aangezien niet alle registraties van één houder met 
hetzelfde adres opgenomen zijn. Deels wordt dit veroorzaakt door het verschil in postadres en 
bezoekadres, deels door verschillen in vestigingsadressen 
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35.000 aanmeldingen vanuit de overheidssector ingezonden door 15.700 registratiehouders en de 
15.000 aanmeldingen vanuit de particuliere sector door 12.700 registratiehouders.  

Om een indicatie te krijgen van de relatieve betekenis van deze totalen, kan het aantal van 12.700 
aanmeldende registratiehouders in de particuliere sector worden afgezet tegenover het aantal 
werkzame ondernemingen c.a. Per 3 februari 1995 stonden 721.842 ondernemingen in het 
Handelsregister ingeschreven1559. Aannemende dat het aantal registratiehouders in de particuliere 
sector in belangrijke mate overeenstemt met het aantal bij de Kamers van Koophandel 
ingeschreven ondernemingen betekent dit, dat minder dan 2 % van dit aantal als registratiehouder 
bij de Registratiekamer staat geregistreerd. Hoewel dit percentage met enige voorzichtigheid moet 
worden gehanteerd, is het zeker van indicatieve waarde met betrekking tot de naleving van de 
WPR1560. 
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dergelijk referentiepunt is in de overheidssector niet beschikbaar. Wel staat vast, dat de omvang 
van het aantal houders in deze categorie in belangrijke mate wordt verklaard door het aantal 
aanmeldende (medische) beroepsbeoefenaren. Zie de in paragrafen 13.6 en 13.7 opgenomen 
splitsing van het aantal ontvangen aanmeldingen naar deelsector. Hieruit blijkt, dat per 1 januari 
1995 bij de Registratiekamer 10.850 aanmeldingen van artsen, tandartsen, fysiotherapeuten en 
overige medische behandelaars waren opgenomen en 1.050 aanmeldingen van apothekers. Het 
totaal van 11.900, uit deze categorie afkomstige aanmeldingen kan voorts in verband worden 
gebracht met het aantal houders in de openbare sector met slechts één aanmelding. Op de 

                                                      
1559 Per 3 februari 1995 stonden in totaal 862.446 ondernemingen ingeschreven in het Handelsregister. Dit 
aantal is verminderd met 140.604 besloten vennootschappen met 0 werknemers (veelal lege bv’s) tot 
721.842. Deze ondernemingen zijn onderverdeeld naar de volgende sectoren: landbouw en visserij, 
delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven, bouwnijverheid en -installatiebedrijven, groothandel en 
tussenhandel, detailhandel, horeca en reparatiebedrijven, transport-, opslag- en communicatiebedrijven, 
bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening. De gegevens zijn 
verkregen van de NV Databank in Woerden. 
1560 Niet alle in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen zullen over eigen persoonsregistraties 
beschikken. Met name in het kleinbedrijf wordt de gegevensverwerking deels uitbesteed aan 
administratiekantoren c.a. Door de opkomst van relatie-marketing is er echter ook in deze sector, afgezien 
van de financiële administratie, sprake van een forse groei in bedrijfsgebonden informatievoorziening 
(klantenbestanden e.d.). Vgl. daarentegen de beperkingen in de inschrijvingscriteria, met name de uitleg van 
het begrip onderneming in art. 1 van de Handelsregisterwet, waardoor een substantieel deel van de (nog 
steeds groeiende) zakelijke dienstverlening en de zelfstandige beroepsbeoefening wordt uitgesloten alsook 
de afbakening van de inschrijvingsverplichting in art. 2 van deze wet. Met name deze uitgesloten 
categorieën zijn als regel zeer informatie-intensief.  
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peildatum waren dit er 13.450. Uit verder onderzoek kon worden opgemaakt, dat de 
(para)medische beroepsbeoefenaren als regel slechts één gegevensverzameling, namelijk hun 
patiëntenregistratie hebben aangemeld. Het hoge aantal van 15.700 verschillende aanmelders in 
de overheidssector komt dan in een heel ander licht te staan. 

Wat de verdeling van het aantal aanmeldingen over de afzonderlijke registratiehouders betreft, 
kan het volgende worden opgemerkt. Het hoge aantal van 13.450 houders in de overheidssector 
met slechts één aanmelding is al genoemd en verklaard. In de particuliere sector hebben 11.000 
houders het bij de aanmelding van slechts één persoonsregistratie gelaten. Dit laatste aantal 
afzettend tegen het totaal van in de particuliere sector gevonden registratiehouders (12.700) 
maakt duidelijk, dat het verschijnsel van de multi-aanmelding vooral in de overheidssector 
voorkomt. Uit een nadere analyse van het aantal grootaanmelders blijkt, dat deze vooral bij de 
ziekenhuizen en de gemeenten zijn te vinden. Het aanmeldingspatroon van de gemeenten zal 
hierna nog afzonderlijk worden geanalyseerd. Van de ziekenhuizen zijn de volgende gegevens 
significant. Het Academisch Ziekenhuis Sint Radboud in Nijmegen spant de kroon met 224 
aanmeldingen, gevolgd door het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
met 201 aanmeldingen en het Bleuland Ziekenhuis in Gouda met 158 aanmeldingen. De twee 
andere grootaanmelders onder de ziekenhuizen zitten beduidend lager. Zowel het Carolus-
Liduina Ziekenhuis en Verpleegtehuis in Den Bosch als de Stichting Kennemer Gasthuis in 
Haarlem hebben elk 72 persoonsregistraties aangemeld. De overige geregistreerde ziekenhuizen 
hebben daarentegen minder dan 50 aanmeldingen ingezonden. Buiten de genoemde categorieën 
is de directeur-generaal Statistiek nog als grootaanmelder te noemen met 111 persoonsregistraties, 
evenals gedeputeerde staten van Friesland met 79 ingezonden aanmeldingen.  

In de particuliere sector komen beduidend minder grootaanmelders voor, zowel absoluut als 
afgemeten aan het aantal ingezonden aanmeldingsformulieren. Winterthur Verzekeringen staat 
aan kop met 17 aanmeldingen, Erwich-Zielstra en de NV Nederlandse Spoorwegen elk met 14 en 
DSM Limburg BV met 13 aanmeldingen1561. In de groep met 6 en meer aanmeldingen 
domineren de verzekeraars. Met 53 gevonden aanmeldingen is deze groep echter zeer gering in 
omvang, zeker als deze wordt afgemeten aan de 11.000 registraties in de categorie houders met 
slechts één aanmelding.  
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1561 Bij deze cijfers moet de kanttekening worden gemaakt, dat de verschillende concernonderdelen als 
zelfstandige rechtspersonen afzonderlijk zijn geteld. Zo bedroeg het aantal aanmeldingen van Shell 
Nederland op de peildatum in totaal 47. Deze zijn afkomstig van 14 onderdelen van het Shell-concern en 
vijf hoofden van bedrijfsgezondheidsdiensten. De aanmeldingen vanuit het Shell-concern zijn derhalve 
ingezonden door 19 afzonderlijke houders.  
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Zoals opgemerkt zijn het in de overheidssector vooral de gemeentebesturen die zich als 
grootaanmelders kwalificeren. Om die reden is het gemeentelijke aanmeldingenpatroon nader 
onderzocht1562. Per 1 januari 1995 stonden bij de Registratiekamer circa 13.000 aanmeldingen uit 
de gemeentelijke kring geregistreerd op een totaal van 35.000 aanmeldingen uit de 
overheidssector1563. De helft van het aantal gemeenten heeft tussen de 11 en 25 
persoonsregistraties aangemeld, terwijl 162 gemeenten tussen de 26 en 50 
aanmeldingsformulieren hebben ingezonden. Rotterdam ligt op kop met in totaal 223 
aangemelde persoonsregistraties, op afstand gevolgd door Amsterdam met 141 en Soest met 105 
aanmeldingen. Uit de analyse is tevens gebleken, dat de onderlinge verschillen zeer groot zijn. 
Een groep van 21 gemeenten heeft slechts één persoonsregistratie aangemeld, terwijl een groep 
van 39 gemeenten het bij een aantal van tussen de 2 en 5 aangemelde persoonsregistraties heeft 
gelaten. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat de aanmeldingen van gemeentezijde in 
aantal variëren van 1 tot en met 223, met het zwaartepunt in de categorie van 11 tot 25 
ingezonden aanmeldingen. Een correlatie tussen het aantal aanmeldingen en de gemeentegrootte 
blijkt niet aanwezig. 

13.5 De aanmelding van wijzigingen en opheffingen 
Naast de aanmelding van in werking zijnde of beoogde persoonsregistraties verplicht de wet 
tevens tot het informeren van de Registratiekamer omtrent wijzigingen in NAW-gegevens1564 van 
de houder in de overheidssector (art. 19, vierde lid)1565 en in de particuliere sector tot actieve 
informatieverstrekking aan de kamer over veranderingen in de NAW-gegevens van de houder en 
de wijziging, aanvulling of opheffing van de persoonsregistratie (art. 25). De aanmelding van 
mutaties is in 1991 op gang gekomen. Na een (beperkte) aanloop in het eerste kwartaal van dat 
jaar werd inde periode daarna een min of meer stabiel mutatieniveau bereikt. 

De gevonden aantallen zijn als volgt. Het totale aantal mutaties is in de periode 1991 t/m 1994 
beperkt gebleven tot 2.710 (5,4 % van het totale aantal aangemelde persoonsregistraties), waarvan 
1.936 in de overheidssector (5,4 % van de O-formulieren) en 774 in de particuliere sector (5,2 % 
van de P-formulieren)1566. De mutaties kunnen voorts als volgt worden onderverdeeld: 1.387 (3,9 
%) wijzigingen en 549 (1,5 %) opheffingen in de overheidssector en 582 (3,9 %) wijzigingen en 
192 (1,3 %) opheffingen in de particuliere sector. Een belangrijk deel van de wijzigingen heeft 
betrekking op eerder verstrekte NAW-gegevens1567. Wijzigingen in de werking van een reeds 
eerder aangemeld informatiesysteem worden slechts (zeer) beperkt bij de Registratiekamer 
aangemeld. Anders dan voor de particuliere sector is voorgeschreven, worden de mutaties vrijwel 
niet gemeld door middel van het aanmeldingsformulier, maar doorgaans via toezending van het 
algemene, voor relaties bestemde wijzigingsbericht.  

                                                      
1562 In het verlengde van de bevoegdheidsverdeling (Gemeentewet) is bij de gemeenten sprake van een 
houderschap van respectievelijk Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester. In de analyse zijn deze 
echter niet onderscheiden. Per 1 januari 1995 waren er 633 gemeenten. Bij de Registratiekamer waren op de 
peildatum aanmeldingen geregistreerd van 644 gemeenten. Dit betekent dat een aantal mutaties in verband 
met gemeentelijke herindelingen niet aan de Registratiekamer zijn gemeld. 
1563 De gemeentelijke aanmeldingen zijn gespreid in de tijd bij de Registratiekamer ingezonden, zij het met 
pieken in het derde kwartaal 1990, het vierde kwartaal 1991, het vierde kwartaal 1992 en het eerste kwartaal 
1993. Sinds het derde kwartaal 1993 is het aantal nieuwe, gemeentelijke aanmeldingen beduidend 
teruggelopen.  
1564 De term “NAW” is de standaardaanduiding voor informatie betreffende naam, adres en woonplaats. 
1565 De wet neemt blijkbaar aan dat persoonsregistraties in de overheidssector het eeuwige leven hebben. 
1566 Vgl. de “vertekening” in dit aantal door de melding van mutaties door registratiehouder met meerdere 
(tot vele) aangemelde persoonsregistraties. 
1567 Deze wijzigingen kennen de volgende oorzaken: naamswijzigingen, adreswijzigingen, fusie, 
praktijkoverneming en wijzigingen firmanten/maten vof/maatschap. Een (te) sterk gepersonaliseerde 
aanmelding is evenzeer een bron van noodzakelijke mutaties. Vgl. personeelswijzigingen e.d. 
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Ook wat het mutatiepercentage betreft is de vraag naar een eventuele onderrapportage actueel. 
Afgezien van incidentele factoren, zou het mutatieniveau moeten corresponderen met de 
autonome ontwikkelingen in de informatievoorziening. In de automatisering wordt als vuistregel 
aangehouden, dat een informatiesysteem van een redelijke omvang tenminste één maal per 6 jaar 
ingrijpend wordt aangepast. Dat hoeft echter niet zonder meer te betekenen, dat fundamenteel 
wordt gewijzigd in de werking van het systeem, zoals “gedeponeerd” bij de Registratiekamer. Een 
zekere invloed van dit ervaringsgegeven mag echter wel worden verwacht, met name in relatie tot 
de actuele moderniseringsprocessen in de informatievoorziening.  

Een eerste ontwikkeling betreft de invloed op de meldingsplicht van de integratie/ concentratie 
van gegevensverzamelingen binnen netwerkverband, resulterend in multifunctionele systemen. 
Deskundigen onderscheiden in de huidige ontwikkeling van geautomatiseerde 
informatiesystemen een dubbele trend. Er is zowel sprake van concentratie – vooral via de 
inrichting van gecentraliseerde basisbestanden – als van deconcentratie. Bij de deconcentratie-
trend gaat het om de parallelle ontwikkeling van persoonlijke of afdelingsgeoriënteerde systemen, 
deels afgeleid van de centrale bestanden, echter aangevuld met specifieke, taakgerichte informatie 
(maatwerk). De modernisering van de politiële informatievoorziening biedt een illustratie van de 
eerste ontwikkeling. De bestaande deelsystemen, corresponderend met de traditionele politie-
organisatie, zijn inmiddels voor het grootste deel geïntegreerd in omvangrijke 
bedrijfsprocessensystemen (BPS en Multipol), waaruit elk onderdeel in de organisatie, de voor de 
specifieke taakuitoefening relevante informatie kan putten1568. De 
personeelsinformatievoorziening in grote bedrijven is bij uitstek een voorbeeld van de tweede 
ontwikkeling. Daar waar sprake is van een gedistribueerde personeelsverantwoordelijkheid, zal 
deze vrijwel steeds gepaard gaan met een aangepaste vorm van informatievoorziening, deels 
ontleend aan de centrale basisregistratie, deels aangevuld met specifieke personeelsinformatie. 
Wat de meldingsplicht betreft is er dan sprake van een dubbele ontwikkeling: enerzijds de 
vermindering van bestaande persoonsregistraties door opheffing/ integratie, anderzijds een 
toeneming van aanmeldingsplichtige persoonsregistraties door de ontwikkeling van specifieke 
deelsystemen op basis van centrale dataverzamelingen. Deze ontwikkelingen zijn in de 
mutatiecijfers echter niet waarneembaar. 

Heeft het voorgaande vooral betrekking op duursystemen, de WPR is ook van toepassing op 
persoonsregistraties, aangelegd voor een bepaalde activiteit met een beperkte looptijd (tijdelijke 
registers). Deze tijdelijke persoonsregistraties komen vooral voor in het onderzoeksveld1569. Door 
de ontwikkeling in de automatisering – met name het gebruik van query-talen – om ad hoc 
informatie uit gegevensbestanden te genereren ten behoeve van een alsdan geformuleerd 
specifiek gebruik, is algemeen sprake van een sterke toeneming van tijdelijke 
gegevensverzamelingen. Volgens de regels van de wet zouden deze tijdelijke persoonsregistraties 
moeten worden gereglementeerd en aan- en afgemeld. Deze ontwikkeling is evenmin uit de 
mutatiecijfers af te leiden, getuige het bescheiden aantal aangemelde opheffingen. Mede in 
aanmerking nemend het nader te noemen geringe percentage aanmeldingen vanuit research- en 
onderwijsinstellingen, mag worden aangenomen dat tijdelijke registraties nauwelijks worden 
aangemeld. 

Zijn zonder nader onderzoek ter plaatse geen kwantitatief te verantwoorden constateringen 
mogelijk met betrekking tot het reële, meldingsplichtige mutatieniveau, uit gesprekken met 
betrokkenen in de uitvoeringspraktijk en ervaringen van de Registratiekamer kan echter worden 
afgeleid, dat de aanmeldingsplicht vooral als een eenmalige exercitie is gezien. In dat geval leeft de 
mutatieplicht in het geheel niet en is het “onderhoud” van de reglementen en 
                                                      
1568 Vgl. echter de beschrijving van de politiële informatiepraktijk in de inventarisatie “Opsporing gezocht”, 
Rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden (Commissie-Van Traa), TK 1994-1995, 
23945, nr.2 : “Sommige opsporingsambtenaren leggen hun particuliere bestanden (zakboekjes) aan. 
Onduidelijk blijft in hoeverre deze bestanden een rol spelen bij het gebruik van opsporingsmethoden” (p. 
40). 
1569 Zie art. 18 BGV, dat een vrijstelling kent voor persoonsregistraties waarvan de gegevens uiterlijk 6 
maanden na verkrijging worden verwijderd. 
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aanmeldingsformulieren ook niet structureel in de organisatie ingebed. Deze beeldvorming is 
versterkt doordat binnen grote organisaties de aanmeldingen veelal projectmatig zijn verzorgd, 
vaak met behulp van tijdelijk ingeschakelde assistentie. In die gevallen is het administratieve 
karakter van de aanmelding in de vorm van een verplichte (eenmalige) informatieverstrekking aan 
de overheid gaan overheersen, ten koste van het normatieve element. Het is derhalve 
aannemelijk, dat het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer in snel tempo aan het 
verouderen is.  

13.6 Aanmeldingen in de overheidssector  
Een analyse van het aanmeldingenbestand naar sector van herkomst, overeenkomstig de door de 
Registratiekamer gehanteerde typologie1570, laat verrassende resultaten zien in de vorm van een 
bovenproportionele aanmelding vanuit bepaalde bedrijfs-/beroeps- en overheidssegmenten. 

Enkele cijfers om het beeld voor de overheidssector te verduidelijken. Per 1 januari 1995 kende 
het totaal aantal aanmeldingen vanuit deze sector de onderverdeling op hoofdcategorieën1571 
zoals weergegeven in de onderstaande tabel. 

Bij deze aantallen kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst. Het grote aantal 
aanmeldingen door de gemeentebesturen houdt verband met de diversiteit in taken in combinatie 
met het ontbreken van specifieke vrijstellingsvoorzieningen. Bovendien is de gemeentelijke 
informatievoorziening nog relatief traditioneel, immers opgebouwd uit een veelvoud van 
specifieke taakgebonden persoonsregistraties. De invoering van de GBA zal naar verwachting 
resulteren in een herinrichting van de gemeentelijke informatiehuishouding in de vorm van 
integratie van deelbestanden in GBA-verband. Gezien de eerder geïllustreerde, sterk 
uiteenlopende omvang van het aantal aangemelde persoonsregistraties, is het bestaan van een 
(aanzienlijke) onderrapportage nog steeds aannemelijk. Om die reden is een verdere uitbreiding 
van het aantal gemeentelijke aanmeldingen te verwachten. Deze loopt echter waarschijnlijk 
parallel aan een tegengestelde tendens: een vermindering van het aantal operationele registraties 
door integratie en concentratie van deelbestanden. 

De aanmeldingen onder het hoofd Politie betreffen persoonsregistraties die niet als politieregister 
in de zin van de Wet politieregisters zijn aan te merken en derhalve onder de WPR vallen. Het 
merendeel van deze registraties heeft betrekking op inspectie en controle. 

                                                      
1570 De Registratiekamer hanteert een aangepaste sectorindeling, gebaseerd op een combinatie van de bij de 
Kamers van Koophandel gebruikte branche-codering, en de door het CBS gebruikte overheidsindeling. 
Zoals opgemerkt kent het WPR-regime een bijzondere afbakening van de particuliere en de 
overheidssector. Zo worden apothekers in de branche-codering van de Kamers van Koophandel tot de 
detailhandel gerekend. In de WPR-typologie behoren apothekers echter tot de overheidssector. Zie Art. 2, 
eerste lid, sub j Afbakeningsbesluit. Het is onmogelijk gebleken om de sectorindeling van de 
Registratiekamer met een voldoende mate van nauwkeurigheid “op te schonen tot” de sectorindeling in de 
zin van de wet. Eerder is reeds geconstateerd, dat de Registratiekamer de indeling op hoofdgroepen 
(overheid en particuliere sector) berekent op grond van de ingezonden O-en P-formulieren. Deze telling 
correspondeert derhalve niet met de gebruikte (sub)sectorindeling. 
1571 Voor alle duidelijkheid: de som van de hier weergegeven aantallen correspondeert niet met het 
opgegeven totaal van aanmeldingen in de overheidssector. Enkele tot de overheidssector te rekenen minder 
belangrijke categorieën zijn weggelaten. Bovendien is de totaaltelling afgeleid van het aantal 
binnengekomen O- en P-formulieren. Het feitelijk formulieren-gebruik correspondeert niet steeds met het 
wettelijk onderscheid tussen de overheidssector en de particuliere sector. 
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Overheidssector Aantal Totaal
Openbaar bestuur     
Rijksoverheid 441   
Provincies 248   
Gemeenten 12.945   
Waterschappen 151   
Overheid diversen 364   

Totaal   14.149
Bijzondere overheidsdiensten     
Rechterlijke org. gevangeniswezen 268   
Politie 411   
Bijzondere opsporingsdiensten 10   

Totaal   689
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties   28
Uitvoeringsorganen sociale zekerheid   172
Onderwijsinstellingen   371
Gezondheidszorg     
Ziekenhuizen 1.918   
Psychiatrische ziekenhuizen 294   
Overige medische instellingen 1.891   
Artsenpraktijken 4.055   
Tandartsenpraktijken 2.150   
Fysiotherapeuten 2.901   
Overige medische behandelaars 1.753   
Apothekers 1.061   

Totaal   16.023
Maatschappelijke dienstverlening   3.508

Opmerkelijk is voorts het grote aantal aanmeldingen vanuit de gezondheidszorg: 4.100 
aanmeldingen van instellingen en 12.000 aanmeldingen van individuele beroepsbeoefenaren, met 
inbegrip van de apothekers. Met ruim 16.000 aanmeldingen is deze sector in relatie tot het totale 
aantal aanmeldingen oververtegenwoordigd. Een belangrijke verklaring vormt de actieve 
voorlichting door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in de vorm van het Rapport 
Ervaringen met NRV-Model-Privacyreglementen van april 1990, gecompleteerd door twee 
model-reglementen voor respectievelijk instellingen en individuele beroepsbeoefenaren1572. 
Daarnaast hebben de beroepsverenigingen zich op dit punt zeer ingespannen in de vorm van 
ontwikkeling en verspreiding van specifieke informatiesets voor de eigen achterban. 

Zo heeft de KNMG niet alleen gericht het genoemde NRV-rapport onder haar leden 
gedistribueerd, maar heeft deze beroepsorganisatie de uitwerking daarvan verder vergemakkelijkt 
door de opstelling van model-bijlagen met een nadere uitwerking van de in het reglement te 
regelen onderwerpen1573. Deze faciliterende benadering is door andere beroepsverenigingen 
binnen de gezondheidszorg overgenomen en, zoals de cijfers laten zien, met resultaat. 

De aanmeldingen vanuit de hoek van de maatschappelijke dienstverlening zijn eveneens 
aanzienlijk in aantal1574. Ook voor deze sector geldt de positieve invloed van landelijk werkende 

                                                      
1572 Zie ook het NRV-rapport WPR en zorgsector. Advies over het functioneren van de Wet 
persoonsregistraties van maart 1995 (Publikatie 5/’95 
1573 In deze model-bijlagen van de KNMG is een nadere uitwerking opgenomen van de volgende 
onderwerpen: het doel van de registratie, de werking ervan, de hierin opgenomen gegevens, de 
toegangsgerechtigden en de bewaartermijnen.  
1574 Hier past een uitdrukkelijke kanttekening. Aangehouden is de telling op basis van de sectorindeling van 
de Registratiekamer. Deze komt slechts zeer beperkt overeen met hetgeen in het Afbakeningsbesluit als 
maatschappelijke dienstverlening is gedefinieerd. Voor het totale VWS-segment zijn drie categorie-
aanduidingen beschikbaar: maatschappelijke dienstverlening, vluchtelingenwerk en sociaal-culturele en 
culturele instellingen. De verdeling in aanmeldingen per 1 januari 1994 was respectievelijk: 3.349, 162 en 
74. Bovendien kent de sector maatschappelijke dienstverlening een beperkte vervuilingsgraad omdat hierin 
ook vormen van commerciële dienstverlening zijn ondergebracht (huwelijksbureaus e.d.). 
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koepelorganisaties als verklaringsfactor. Bovendien kon in 1990 worden voortgebouwd op een 
eerder ingezet proces van privacyregulering, veelal gebaseerd op specifieke subsidie- en 
bekostigingsvoorwaarden. 

13.7 Aanmeldingen in de particuliere sector 
De cijfers onderverdeling van de circa 15.000 per in januari 1995 in de particuliere sector 
aangemelde persoonsregistraties, bevat eveneens significante elementen. De belangrijkste 
segmenten geven het beeld van de tabel op de volgende bladzijde te zien: 

Uit dit overzicht blijkt, dat het aanmeldingenpatroon in de particuliere sector belangrijke 
vertekeningen kent in de vorm van een oververtegenwoordiging van bepaalde branches. Zo valt 
het hoge aantal aanmeldende assurantiebemiddelaars op. Het geregistreerde aantal van 3.072 
aanmeldingen ligt in werkelijkheid nog beduidend hoger, omdat een deel hiervan in de categorie 
verzekeringswezen is opgenomen. Ook springen de woningbouwverenigingen met 917, de 
makelaarskantoren met 216 en de begrafenisondernemingen met 189 aanmeldingen eruit. Voorts 
blijken disproportionaliteiten voor te komen binnen de onderscheiden deelsectoren. Zo is de 
sector handel met 3.420 aanmeldingen grotendeels gevuld met inschrijvingen, afkomstig van 
garagebedrijven e.d. Slechts 514 aanmeldingen behoren niet tot deze categorie. De aanmeldingen 
uit het bankwezen, 1.865 op de peildatum, zijn sterk vertekend door de 1.542 aanmeldingen uit 
de Rabo-organisatie. In al deze gevallen kan de hoge aanmeldingsgraad worden toegeschreven 
aan de stimulerende en ondersteunende activiteiten van de betreffende branche-
/moederorganisatie, als regel in overleg met de Registratiekamer1575. 

Sector Totaal
Industrie 396
Nutsbedrijven 79
Handel 3.420
Transport, opslag en comm. 117
Bankwezen 1.865
Verzekeringswezen 1.253
Assurantiebemiddeling 3.972
Pensioenfondsen 20
Uitgeverijen 67
Expl./Handel onroerend goed 60
Makelaarskantoren 216
Woningbouwverenigingen 917
Zakelijke dienstverlening 255
Juridische dienstverlening 13
Accountantskantoren 175
Economische adviesbureaus 58
Direkt marketing 47
Uitzendbedrijven 1.034
Handelsinformatiebureaus 226
Researchinstellingen 189
Begrafenisondernemingen 189
Welzijnsinstellingen 168
Sociaal culturele instellingen 81
Sport en vrijetijdsbesteding 73
Belangenverenigingen 144
Kerkgenootschappen e.d. 25
Politieke partijen 5
Vakbonden 4
Media 7

Totaal 15.075
Een hoge aanmeldingsgraad kan echter ook door externe prikkels zijn veroorzaakt. Ook daarvan 
biedt het overzicht een tweetal duidelijke voorbeelden. Het grote aantal aanmeldingen van 

                                                      
1575 Vgl. het elders beschreven actieve voorlichtingsbeleid van de Registratiekamer in de invoeringsfase.  



 

G.Overkleeft-Verburg 458 www.overkleeft-verburg.nl 

uitzendbedrijven c.a. heeft te maken met de aan vergunningverlening op basis van de artt. 82 en 
90 van de Arbeidsvoorzieningswet door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) 
gestelde voorwaarde van aanmelding bij de Registratiekamer1576.  

 
Eenzelfde verschijnsel is waarneembaar in de categorie aanmeldingen van handelsinformatie- en 
recherchebureaus. Het thans geregistreerde aantal van 226 aanmeldingen heeft in 1994 een netto 
groei van 96 aanmeldingen gekend, afkomstig van recherchebureaus. Deze toeneming is een 
gevolg van de invoering van een vergunningsplicht voor particuliere recherchebureaus op grond 
van art. 5 van de Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties. Een van de 
voorwaarden om voor een vergunning in aanmerking te komen is het kunnen overleggen van een 
afschrift van de ontvangstbevestiging van de aanmelding van een persoonsregistratie bij de 
Registratiekamer1577geen persoonsregistratie voeren, zullen zulks aannemelijk moeten maken. 
Een kopie van de vergunningaanvraag alsmede de motivering betreffende het niet voeren van een 
persoonsregistratie zal ik vervolgens doen toekomen aan de politie van de regio waar het 
recherchebureau is gevestigd. Indien de Registratiekamer daarom verzoekt, zal ik haar een 
overzicht ter beschikking stellen van recherchebureaus die stellen geen persoonsregistratie te 
voeren.”>. Op basis van het voorgaande kan derhalve worden geconcludeerd, dat een hoge 
aanmeldingsgraad van groepen registratiehouders rechtstreeks verband houdt met interne en 
externe prikkels. 

13.8 Aanmeldingen uit sectoren met een gedragscode 
Voor zover mogelijk is tevens het aantal aanmeldingen nagegaan uit de sectoren waarvoor een 
gedragscode is vastgesteld en goedgekeurd. Deze gegevens zijn van belang om uitspraken te 
kunnen doen over de kwantitatief normerende werking van de gedragscodes in relatie tot het 
totale aantal aanmeldingen in de particuliere sector. 

De gevonden aantallen zijn de volgende: 

1. De categorie OAWS-aanmeldingen, afkomstig van de leden van de Organisatie voor 
adviesbureaus voor werving en selectie, maakt deel uit van de sector uitzend- en 
uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling met in totaal 1.034 aanmeldingen. Deze categorie 
aanmeldingen kan derhalve niet afzonderlijk worden onderscheiden. 

2. De categorie COSSO-aanmeldingen, afkomstig van leden van de COSSO Branchevereniging 
voor Informatietechnologie blijkt gering te zijn. Van computercentra en softwarebureaus zijn 
in totaal 23 aanmeldingen ontvangen, afkomstig van 14 houders, die niet allemaal COSSO-lid 
zijn. 

3. De categorie VOI-aanmeldingen, ingezonden door leden van de Vereniging van Onderzoek 
Instituten is zeer gering. In totaal staan in de categorie researchinstellingen 189 aanmeldingen 
geregistreerd. Bij nader onderzoek bleek echter, dat deze aanmeldingen vrijwel geheel 
betrekking hebben op persoonsregistraties voor (sociaal-)medisch onderzoek. 
Onderzoeksbestanden ten behoeve van sociaal-wetenschappelijk/beleidsonderzoek zijn 
derhalve nauwelijks aangemeld. <N> 

4. De categorie VMO/NVvM-aanmeldingen, afkomstig van leden van de Vereniging van 
Marktonderzoeksbureaus is niet afzonderlijk traceerbaar. Een enkele aanmelding kan zijn 
opgenomen in de hiervoor genoemde categorie van aanmeldingen door researchinstellingen. 
Door de verbreding van de gedragscode via de Nederlandse Vereniging van 
Marktonderzoekers is het voorts mogelijk, dat door de gedragscode genormeerde 

                                                      
1576 Dat deze prikkel zeer effectief is, blijkt uit de groei van de aanmeldingen. In 1994 werden 259 nieuwe 
aanmeldingen in deze deelsector geregistreerd. 
1577 Zie de brief van de minister van Justitie d.d. 2 november 1993 (kenmerk 405991/593/DR) aan de zich 
eerder aangemeld hebbende recherchebureaus. Wat de aanwezigheid van persoonsregistraties betreft is de 
bewijslast omgedraaid: “De recherchebureaus die bij hun vergunningsaanvraag geen kopie van genoemde 
ontvangstbevestiging bijvoegen en stellen dat zij <W0U 
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gegevensverzamelingen als type-registratie zijn aangemeld binnen een van de andere 
sectoren. 

5. De categorie DMIN-aanmeldingen, afkomstig van leden van het Direct Marketing Instituut 
Nederland1578 is zeer beperkt. Het aantal als zodanig herkenbare aanmeldingen uit de direct 
marketing-sector is slechts 47. Gezien de werkingssfeer van de DMIN-gedragscode kan 
echter een deel van de aanmeldingen zijn opgenomen onder andere deelsectoren.  

6. De categorie NEFARMA-aanmeldingen is opgenomen in de categorie 
geneesmiddelenfabrikanten met in totaal 124 aangemelde persoonsregistraties. 

7. De FIDIN-aanmeldingen (diergeneesmiddelen) zijn niet afzonderlijk geregistreerd, maar als 
beperkte subgroep opgenomen in de categorie geneesmiddelenfabrikanten. 

8. De categorie aanmeldingen van leden van de Postorderbond is beperkt tot 43; ook hier past 
het voorbehoud dat mogelijk meer aanmeldingen zijn gedaan, deze echter in een andere 
categorie zijn opgenomen. 

9. Het aantal aanmeldingen afkomstig van de leden van de NVH, de Nederlandse Vereniging 
van Handelsinformatiebureaus is (zeer) beperkt. Het totaal door informatie-, incasso- en 
recherchebureau’s aangemelde persoonsregistraties op de peildatum is 226. Uit een nadere 
analyse blijkt, dat slechts een negental aanmeldingen afkomstig is van een leden van de NVH. 
Vijf leden van de NVH hebben geen enkele persoonsregistratie aangemeld. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de gedragscodes slechts betrekking hebben op een beperkt deel van 
het totaal van in de particuliere sector aangemelde persoonsregistraties. Voorts blijkt uit dit 
overzicht, dat in een aantal branches (aanzienlijke) onderrapportage waarschijnlijk is. Dat geldt in 
het bijzonder voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, het marktonderzoek en de direct 
marketingsector. De gelding van een goedgekeurde gedragscode blijkt derhalve als zodanig geen 
garantie te zijn voor een adequaat aanmeldingenpatroon1579. 

13.9 Aanmeldingen naar type persoonsregistratie 
De aanmeldingen kunnen voorts worden onderscheiden naar type persoonsregistratie. Ook deze 
exercitie met 1 januari 1995 als peildatum, levert boeiend materiaal op, getuige de percentages in 
de hierna opgenomen tabel. 

Type registratie O-formulieren P-Formulieren 

Personeelsadministraties 3% 9%

Clientenregistraties 53% 85%

Onderzoek en marketing 2% 1%

Diverse overheidstaken 19% 0%

Inspectie en controle 3% 0%

Vergunningen 2% 0%

Uitkeringen en subsidies 7% 0%

Belastingen/heffingen 4% 0%

Overigen 7% 5%

Totaal 100% 100%

                                                      
1578 Per 1 januari 1995 opgegaan in de DMSA, de Nederlandse Assiocatie voor Direct Marketing, Distance 
Selling en Sales Promotion. 
1579 Signalen uit de praktijk wijzen zelfs op een omgekeerd patroon. De gedragscode wordt dan als 
professionele norm ervaren, daarmede tevens de wettelijke norm wegdrukkend. Zie een beschrijving van 
dit verschijnsel in hoofdstuk 7. 
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Hieruit blijkt, dat de aanmeldingen in de particuliere sector met 85 % in overgrote mate 
betrekking hebben op cliëntenregistraties, met als uitschieters het segment handel met 3.208, het 
bankwezen met 1.043, het verzekeringswezen met 1.182 en de assurantiebemiddelaars met 3.876 
aanmeldingen van dit type persoonsregistraties. Een goede tweede is de categorie 
personeelsregistraties, zij het dat dit type informatiesystemen door de werking van het BGV 
beduidend minder wordt aangemeld. 

In de overheidssector ligt het aantal aangemelde cliëntenregistraties met 53 % wat lager dan in de 
particuliere sector, terwijl relatief ook minder personeelsregistraties zijn ingeschreven (3 %). De 
categorie cliëntenregistraties zijn vooral patiëntenbestanden e.d. 

13.10 Differentiatie naar de aard van de gegevensverwerking 
Een laatste onderverdeling van de aangemelde persoonsregistraties is die op basis van de aard van 
de gegevensverwerking: geautomatiseerd, handmatig of geautomatiseerd in combinatie met een 
onderliggend handmatig (bron)bestand1580. Zie hieromtrent het hierna opgenomen cirkeldiagram. 

Overheidssector

Handmatig 35,3%

Geautomatiseerd 16,3%

Combinatie 48,4%

Particuliere sector

Handmatig 16,1%

Geautomatiseerd 32,8%

Combinatie 51,1%

 
Hieruit blijkt, dat de automatiseringsgraad van de aangemelde persoonsregistraties, afgemeten aan 
het aantal aangemelde handmatige gegevensverzamelingen weliswaar hoog ligt: respectievelijk 65 
% in de overheidssector en 84 % in de particuliere sector, een substantieel deel van de 

                                                      
1580 De WPR gaat uit van een digitale benadering: het wel of niet geautomatiseerd zijn. Zoals de cijfers ook 
duidelijk aangeven is die benadering veel te beperkt. In veel gevallen is slechts een deel van de 
informatieverzameling geautomatiseerd vastgelegd en is er sprake van een gecombineerd systeem waarbij 
het geautomatiseerde deel met name fungeert als index-systeem op de handmatig gevoerde 
dossierverzameling. Tevens komt voor dat de gegevensverzameling als zodanig wel in geautomatiseerde 
databestanden is opgenomen, maar de onderliggende documenten niettemin bewaard moeten blijven met 
het oog op bewaar- en (evt.) bewijsverplichtingen. Om genoemde redenen heeft de Registratiekamer een 
derde categorie op het aanmeldingsformulier geïntroduceerd: de persoonsregistratie, deels geautomatiseerd 
met bijbehorend handmatig bestand. Dit blijkt in de uitvoeringspraktijk veruit de grootste categorie te zijn. 
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geautomatiseerde bestanden wordt daarentegen aangehouden in combinatie met een handmatig 
gevoerde gegevensverzameling. Circa de helft van de aangemelde persoonsregistraties heeft een 
gemengd karakter. Het in vergelijking met de particuliere sector lagere percentage 
geautomatiseerde persoonsregistraties in de overheidssector, houdt vooral verband met de 
beperkte automatiseringsgraad bij de medische beroepsbeoefenaren. Zo heeft 33% van de door 
de medische instellingen ingezonden aanmeldingen betrekking op handmatig gevoerde 
persoonsregistraties. Dit percentage loopt op tot 49% bij de artsen, tandartsen en 
fysiotherapeuten1581. De apothekers daarentegen zijn vrijwel volledig geautomatiseerd met minder 
dan 1 % handmatige gegevensverzamelingen. 

De percentages handmatige bestanden in de aanmeldingen van de zijde van het rijk en de 
gemeenten zijn respectievelijk 4 % en 28 %, hetgeen laat zien dat het percentage handmatige 
persoonsregistraties voor de overheidssector als totaliteit, het resultaat is van een per subsector 
sterk uiteenlopende automatiseringsgraad. 

13.11 De kwaliteit van de zelfregulering 
Hiervoor is beschreven hoe met behulp van structurering (formulier-ontwerp en toelichting), 
voorlichting en individuele ondersteuning door de Registratiekamer is getracht de naleving van de 
aanmeldingsplicht zodanig te begeleiden, dat deze zou resulteren in adequate regels op 
toepassingsniveau, de laatste schakel in de WPR-regelingsketen. Ingevolge de artt. 21 en 26 WPR 
heeft de zelfreguleringsnorm in reglement en aanmeldingsformulier immers rechtskracht. 

In aanvulling op de hiervoor beschreven kwantitatieve analyse van de aanmeldingen bij de 
Registratiekamer, is daarom tevens gepoogd enig zicht te krijgen op de inhoudelijke kwaliteit van 
de in de aanmeldingen verdisconteerde zelfreguleringsnorm1582. 

Beoordeeld op kwaliteitsaspecten, vallen de bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingen in 
een drietal groepen uiteen.  

1. De eerste en grootste categorie bestaat uit (zeer) verzorgde, conform doel en strekking van 
de wet ingevulde aanmeldingsformulieren, afkomstig uit zowel de overheidssector als de 
particuliere sector1583. Weliswaar is inzending van het reglement voor houders in de 
overheidssector niet verplicht, in een reeks van gevallen is het vastgestelde privacyreglement 
niettemin als bijlage bij het (beperkte) aanmeldingsformulier meegezonden, zodat het mede 
in de beoordeling kon worden betrokken. Uitgaande van doel en strekking van de 
zelfreguleringsverplichting, is in deze gevallen herkenbaar zorg aan de aanmelding besteed. 
Hoewel bij nadere toetsing van deze categorie aanmeldingsformulieren (inclusief 
meegezonden reglementen en overige bijlagen) in een aantal gevallen blijkt, dat deze 
zelfreguleringsvoorzieningen op onderdelen niet (geheel) in overeenstemming met de 

                                                      
1581 Vgl. de relatieve oververtegenwoordiging van deze beroepsgroepen in het aanmeldingenbestand.  
1582 Mijn hier weergegeven bevindingen berusten op: (a) een binnen de Registratiekamer gedaan onderzoek 
naar de kwaliteit van de aanmeldingen in de eerste helft van 1990; (b) persoonlijke indrukken als plv. 
Voorzitter van de Registratiekamer; (c) gesprekken met medewerkers van de Registratiekamer; (d) een 
gerichte steekproef in november 1993, bestaande uit de beoordeling van circa 300 aanmeldingen (zowel O- 
als P-formulieren), een willekeurige selectie uit het papieren archiefbestand van de Registratiekamer en (e) 
een beoordeling op consistentie van informatieverstrekking van een substantieel deel van het 
geautomatiseerde meldingenbestand van de Registratiekamer. 
1583 Het voldoen aan de aanmeldingsplicht kent de nodige variaties. In de overheidssector worden vaak de 
onderliggende privacy-reglementen meegezonden. In een enkel geval is de gehele systeembeschrijving 
toegevoegd. Veel aanmeldingsformulieren zijn voorzien van min of meer uitgebreide bijlagen. Ook wordt 
gewerkt met collectieve aanmeldingen in de vorm van één, op een reeks van persoonsregistraties 
toepasselijk, privacyreglement. Soms is het ingezonden aanmeldingsformulier het resultaat van het nodige 
knip- en plakwerk. In een beperkt aantal gevallen is de vraagstelling op het formulier opgenomen in een 
zelf met behulp van een tekstverwerker opgestelde aanmelding. Vgl. de eerder genoemde Rabo-proef met 
een vorm van elektronische aanmelding op diskette. Kortom, elke denkbare variatie is in het 
formulierenbestand aanwezig. 
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wettelijke regeling zijn, is de regelingskwaliteit ervan over het geheel genomen echter 
zodanig, dat hieraan het in de wet beoogde normatieve effect kan worden toegekend.  

2. De tweede categorie van substantiële omvang betreft houders die wel aan de wettelijke 
aanmeldingsplicht voldoen, echter met de nodige onvolkomenheden. Veel aanmeldingen 
hebben onmiskenbaar een “pro forma”-karakter, gericht op het voldoen aan een als zodanig 
gepercipieerd “administratief corvee”. Naar uit de antwoorden blijkt, zijn vragen (en 
toelichting) niet (goed) gelezen en/of begrepen. Niet steeds wordt het goede formulier 
gebruikt. Desinteresse en/of onbegrip blijken voorts uit de wijze van gegevensverstrekking 
(slordig), het niet beantwoorden van bepaalde vragen, het ontbreken van de gevraagde 
ondertekening, een niet correcte inzending e.d.1584 De kwaliteit van de zelfregulering in deze 
categorie is zodanig onder de maat, dat deze feitelijk niet voldoet aan de hieraan uit een 
oogpunt van normatieve rechtmatigheid te stellen eisen.  
Tekortschietende zelfregulering is zowel terug te voeren op een onjuiste 
beantwoording/reglementering door: (a) onvoldoende begrip van de WPR-
materie/vraagstelling, (b) een tekort aan aandacht als op (c) “strategisch” opereren: een 
bewuste keuze voor een beantwoording van de vragen in zodanig vage bewoordingen, dat 
alle mogelijkheden van informatievoorziening min of meer open blijven, ten koste van de 
beoogde normatieve en informatieve functie van de aanmelding. Het komt daarentegen ook 
regelmatig voor, dat de beschrijving van de gegevensverwerking in verband met het doel 
daarvan te beperkend is, zodat de registratiehouder zich normatief onnodig een te strak 
keurslijf aanmeet1585. Omdat de wet niet voorziet in een preventieve toetsing door de 
Registratiekamer is de consequentie van de bekendmaking en het ter inzage leggen van een 
reglement (openbare sector) c.q. het voldoen aan de aanmeldingsplicht (particuliere sector), 
dat deze niet aan de maat zijnde aanmeldingen ingevolge de artt. 21 en 26 WPR, niettemin in 
beginsel rechtskracht hebben (concurrerende wetsnormen). In de praktijk kent de 
Registratiekamer echter aan dit type zelfregulering slechts informatieve/indicatieve waarde 
toe, in plaats van het beoogde normatieve effect. Naar later zal worden beschreven is dat (in 
toenemende mate) echter ook het geval bij volledig correct gedane aanmeldingen. 

3. De derde groep aanmeldingen wordt gekenmerkt door een duidelijk “protest-element”. Er 
wordt voldaan aan de wettelijke (administratieve) meldingsplicht, maar niet of nauwelijks aan 
de daaraan gekoppelde verplichting tot zelfregulering. Het “als er maar wat staat” lijkt hier de 
(bodem)norm. Het pro forma-element is in deze categorie derhalve overheersend. Zo ben ik 
bij mijn steekproef een aanmeldingsformulier van een huisarts tegengekomen met als enig 
antwoord op alle vragen: het gebruik van het praktijkstempel, bestaande uit NAW-gegevens 
met de toevoeging huisarts1586. In een aantal gevallen is twijfel gerechtvaardigd of aan het 
beperkte aanmeldingsformulier wel een reglement ten grondslag ligt. De werking van de 
voorlichting door de beroepsorganisatie gaat soms zover, dat het ontwikkelde model-
reglement onder dezelfde benaming (“model”), als eigen reglement wordt aangemeld. 
Hetgeen bij de tweede categorie is opgemerkt omtrent de normatieve dimensie van de 
bekendmaking/aanmelding geldt ook hier. 

De vraag naar een kwantitatieve verdeling van bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingen 
over de hiervoor onderscheiden drie categorieën is door de onvolledigheid en gebrekkige 
                                                      
1584 Op verzoek ontvangen registratiehouders van de Registratiekamer een dubbele set formulieren, één 
bestemd om ingevuld teruggezonden te worden en één om bij de registratiehouder achter te blijven ter 
voldoening aan zijn bekendmakingsverplichting. In nogal wat gevallen zijn beide formulieren 
teruggezonden, hetgeen twijfel oproept aan de naleving van de connexe openbaarheidsplicht. 
1585 Zoals hierna nog aan de orde komt is het uiterst moeilijk, vaak zelfs niet mogelijk, om een 
informatiesysteem adequaat te beschrijven. Een te beperkende beschrijving van de werking van een 
persoonsregistratie leidt echter gemakkelijk tot conflicten. 
1586 Tot voor kort accepteerde de Registratiekamer vrijwel klakkeloos alle binnenkomende aanmeldingen. 
Inmiddels is het beleid aangepast en wordt een (louter) administratieve check toegepast, met name op 
volledigheid van beantwoording. Een dergelijk formulier zou nu niet meer geaccepteerd worden. In het 
formulierenbestand is deze categorie echter nog ruim voorhanden. 
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representativiteit van het onderzoek niet te beantwoorden1587. Op persoonlijke ervaring, 
gesprekken met medewerkers van de Registratiekamer en op een steekproef gebaseerde 
indrukken gaan niettemin in de volgende richting. Het overgrote deel van de aanmeldingen vanuit 
de overheidssector lijkt te wijzen op adequate zorg voor de kwaliteit van de inherente normering. 
In het algemeen geldt, dat een reeds in organisaties bestaande privacy-attitude, gebaseerd op de 
aard van de relatie met de geregistreerde in combinatie met geldende en – extern gesanctioneerde 
– regels van professionele ethiek, positief uitwerkt op de kwaliteit van de zelfreguleringsnorm. 
Voldoende aandacht resulteert echter niet zonder meer in adequate normstelling. Met name in de 
overheidssector is de zelfreguleringsverplichting gecompliceerd doordat WPR-
toepassingsnormen moeten worden verbijzonderd in samenhang met bijzondere 
regelingscomplexen. Op dit punt gaat het dikwijls (op onderdelen) fout. In de aanmeldingen 
vanuit de particuliere sector is daarentegen de hiervoor onderscheiden tweede categorie ruim 
vertegenwoordigd. Binnen de overheidssector kan een substantieel deel van de uit de (para-
)medische hoek door individuele beroepsbeoefenaren gedane aanmeldingen tot de tweede en 
derde categorie worden gerekend.  

Het totale beeld is derhalve niet onverdeeld gunstig te noemen.  

13.12 Bevindingen en conclusies 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van een deels kwantitatieve, deels kwalitatieve analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer per 1 januari 1995. Op de peildatum waren hierin 
ruim 50.000 aanmeldingen geregistreerd, waarvan 35.000 afkomstig uit de overheidssector en 
15.000 uit de particuliere sector. Gebleken is dat de aanmeldingen in de laatste categorie in 
overgrote meerderheid zijn ingezonden in de invoeringsfase van de aanmeldingsplicht (11.000), 
de periode van 1 januari 1990 tot 1 juli 1991. Sindsdien beweegt het aantal nieuwe aanmeldingen 
zich op een (zeer) laag niveau, met uitzondering van de Rabo-piek (1.542 aanmeldingen). Met 
betrekking tot de overheidssector zijn drie fasen te onderscheiden: (a) de invoeringsfase met een 
forse piek in het aantal aanmeldingen (21.000), (b) een doorloopfase in de periode van 1 juli 1991 
tot 1 april 1993 met 11.500 aanmeldingen (gemeente-actie) en (c) de periode sindsdien, 
gekenmerkt door een relatief laag aantal nieuwe aanmeldingen. Sinds 1 april 1993 is er derhalve 
over de hele linie sprake van een constant laag niveau in het aantal nieuwe aanmeldingen.  

Op basis van een analyse van het aantal ingezonden mutaties is vastgesteld, dat het gevonden, 
cumulatief berekende percentage van 5,4 % van het aantal geregistreerde aanmeldingen, 
aanmerkelijk achterblijft bij hetgeen te verwachten viel op basis van de ontwikkelingen in de 
architectuur van de informatievoorziening. In het bijzonder zijn te noemen: de integratie van 
deelbestanden tot multifunctionele systemen, de toeneming van het aantal functionele 
maatwerkbestanden alsmede het groeiende gebruik van tijdelijke, ad hoc gegenereerde 
gegevensverzamelingen. Bovendien is gebleken, dat de ingezonden mutaties grotendeels 
wijzigingen in de NAW-gegevens betreffen. Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat het 
voldoen aan de aanmeldingsplicht in belangrijke mate is opgevat als een éénmalige actie, in de 
particuliere sector met name bedoeld als het voldoen aan een wettelijke verplichting tot 
informatieverstrekking aan een overheidsorgaan, i.c. de Registratiekamer. 

De 50.000 aanmeldingen zijn ingezonden door 28.400 registratiehouders, 15.700 in de 
overheidssector en 12.700 in de particuliere sector. Het grote aantal houders in de 
overheidssector is sterk vertekend door de oververtegenwoordiging van (para-)medische 
beroepsbeoefenaren. Van de 15.700 houders behoren er 11.900 tot deze groep. Voorts is 
gebleken, dat de 12.700 bij de Registratiekamer geregistreerde houders in de particuliere sector, 
minder dan 2 % vormen van het aantal in het Handelsregister geregistreerde ondernemingen. Op 
basis van dit gegeven is een belangrijke onderrapportage in de particuliere sector aannemelijk. 
Deze discrepantie is immers slechts beperkt aan de werking van het BVG toe te schrijven. 

                                                      
1587 Zie tevens de hiervoor aangegeven oververtegenwoordiging van bepaalde bedrijfs-
/overheidssegmenten in de aanmeldingen. Voor het doen van min of meer “harde” uitspraken is derhalve 
een omvangrijk onderzoek noodzakelijk en kan niet met een steekproef worden volstaan. 
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In de overheidssector valt het aantal aanmeldingen qua herkomst in een drietal categorieën 
uiteen: (a) gezondheidszorg, (b) gemeenten en (c) overigen. Getalsmatig is de verdeling als volgt. 
In totaal zijn 16.100 aanmeldingen afkomstig uit de gezondheidszorg, 13.000 van (633) 
gemeenten en 6.000 van overige houders binnen de (semi-)overheid, het onderwijs en de 
maatschappelijke dienstverlening. In relatie tot het totaal, is er derhalve sprake van een 
substantiële oververtegenwoordiging van aanmeldingen door instellingen/beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en de gemeentelijke overheden, respectievelijk toe te schrijven aan interne 
respectievelijk externe prikkels: de actief ondersteunende rol van de koepelorganisatie en de 
medische beroepsverenigingen en de gerichte gemeente(handhavings)actie van de 
Registratiekamer, ondersteund door de VNG. 

Uit een nadere analyse van de 15.000 registraties in de particuliere sector is eenzelfde 
onevenwichtig patroon van aanmeldingen gebleken. De sterke oververtegenwoordiging van 
bepaalde branches is deels kenbaar uit de relatieve omvang van de betreffende deelsector 
(assurantiebemiddelaars, makelaarskantoren, begrafenisondernemingen en 
woningbouwverenigingen) en blijkt voorts uit een nader onderzoek naar de inhoud van algemene 
categorieën, zoals handel (garagebedrijven) en bankwezen (Rabo-organisatie). In alle gevallen 
konden deze disproportionaliteiten worden verklaard met de actieve ondersteunende rol van 
branche-/koepel- c.q. moederorganisatie, Dan wel externe prikkels, in het bijzonder de 
inschrijving bij de Registratiekamer als voorwaarde voor de afgifte van een vergunning 
(uitzendbureaus e.d. en recherchebureaus). Opmerkelijk is, dat een aantal sectoren met een 
gedragscode wat de aanmelding van hun persoonsregistraties bij de Registratiekamer betreft, het 
daarentegen relatief slecht doet. 

In de overheidssector en de particuliere sector hebben respectievelijk 13.400 en 11.000 
registratiehouders slechts één persoonsregistratie aangemeld, de overige houders hebben 
meerdere aanmeldingsformulieren ingestuurd. De grootaanmelders zijn in de overheidssector 
vooral bij de gemeenten en ziekenhuizen te vinden, met respectievelijk als maximum 223 en 224 
door één enkele houder verrichte aanmeldingen. In de particuliere sector ligt dit maximum 
daarentegen beduidend lager, want beperkt tot een maximum van 17 aanmeldingen. De 
gevonden verschillen zijn slechts ten dele toe te rekenen aan het specifieke (traditionele) patroon 
van de informatievoorziening, het karakter van de taken/activiteiten en/of de omvang en 
inrichting van de organisatie. Met name voor de particuliere sector is aannemelijk, dat op een 
relatief hoog abstractieniveau, al dan niet gekoppeld aan een houderschap op concernniveau, 
geclusterde aanmelding heeft plaatsgevonden. Dit is een bevestiging van het ook op andere 
signalen gebaseerde vermoeden, dat aan het begrip persoonsregistratie in de uitvoeringspraktijk 
een sterk uiteenlopende inhoud is gegeven. 

Uit de verdeling van de aanmeldingen naar type persoonsregistratie blijkt, dat 94 % van de 
aanmeldingen in de particuliere sector betrekking heeft op een tweetal typen persoonsregistraties: 
85 % heeft betrekking op cliëntenregistraties en 9 % op personeelsregistraties. In de 
overheidssector is de spreiding groter, zij het dat ook daar een aanzienlijk deel van de 
aanmeldingen ziet op cliënten-/patiëntenbestanden (53 %) en personeelsregistraties (3 %). 
Eerder is al geconstateerd, dat het BGV niet de daaraan toegekende selectieve werking heeft. De 
aanmeldingen bij de Registratiekamer variëren derhalve van qua opzet en informatiepatroon 
relatief eenvoudige persoonsregistraties tot complexe en (zeer) privacygevoelige 
informatiesystemen. 

Voorts is geconstateerd, dat een substantieel deel van de aangemelde persoonsregistraties (deels) 
handmatig wordt gevoerd. In de openbare sector blijkt de automatiseringsgraad per deelsector 
(sterk) uiteen te lopen. Dit is een relevant gegeven, zowel voor de doorwerking van de WPR naar 
handmatige bestanden als voor de inhoud van de (nieuwe) regelgeving.  

De beoordeling van (een steekproef uit) de aanmeldingen op hun normatieve dimensie leverde 
een wisselend beeld op. Hierbij zijn een drietal categorieën onderscheiden: (a) de verzorgde 
aanmelding met een beoogd normatief karakter, (b) de pro forma-aanmelding, die normatief 
onder de maat is en (c) de pro forma-aanmelding met een protest-element. 
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De eerste categorie is zowel in de overheidssector als in de particuliere sector redelijk 
vertegenwoordigd. Een deel van de aanmeldingen in de particuliere sector behoort tot de tweede 
categorie, terwijl de aanmeldingen van de medische beroepsbeoefenaren in betekenende mate aan 
de tweede en derde categorie zijn toe te rekenen. Het oordeel over de normatieve kwaliteit van de 
onderzochte aanmeldingen is derhalve niet onverdeeld positief.  

Het voorgaande samenvattend is de conclusie, dat het op basis van de WPR door de 
Registratiekamer gevoerde aanmeldingenbestand grote onevenwichtigheden laat zien, zowel naar 
herkomst/(deel)sectoren, type als aantal door een registratiehouder aangemelde 
persoonsregistraties. De aanmeldingen zijn bovendien onvoldoende selectief al naar gelang de 
privacygevoeligheid van een persoonsregistratie. Er zijn tevens aanwijzingen, dat de 
aanmeldingsplicht in overwegende mate is gezien als een eenmalige informatieplicht met een 
administratief karakter. Voorts is vastgesteld, dat de naleving van de WPR-aanmeldingsplicht in 
sterke mate afhangt van aanvullende, interne en externe prikkels. Er zijn echter aanwijzingen 
gevonden dat deze het administratieve karakter van de aanmelding versterken, ten koste van het 
normatieve element ervan als vorm van zelfregulering. Wat de normatieve dimensie van de 
aanmeldingen betreft, het aspect van zelfregulering, blijkt een omvangrijk deel ervan (aanzienlijk) 
tekort te schieten. Een ander, eveneens substantieel segment van de aanmeldingen blijkt 
daarentegen geheel conform de voorschriften en bedoelingen van de wetgever te zijn ingericht. 
In aanmerking nemend, dat de inzendende registratiehouders een positieve selectie vormen, er 
immers blijk van hebben gegeven de WPR op dit punt daadwerkelijk in acht te nemen, kunnen de 
bevindingen in het onderzoek wat de effectuering van de aanmeldingsplicht betreft, ondanks de 
eveneens gesignaleerde positieve punten, niet anders dan teleurstellend genoemd worden. De 
vraag dringt zich op of de aanmeldingsplicht in deze vorm wel een zinvol regelingsinstrument is. 
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14 Uitvoeringsregelingen, handhaving en 
alternatieven 

14.1 Inleiding 
De zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau in de particuliere sector is nader gestructureerd 
door het Gegevensbesluit (Stb. 1989, 587). Ingevolge art. 24, derde lid, WPR worden door middel 
van het aanmeldingsformulier de bij dit besluit te bepalen gegevens verstrekt. Door de inhoud 
ervan prevaleert de normatieve dimensie van de zelfregulering boven de informatieve functie van 
de aanmeldingsplicht. Aan de zelfreguleringsplicht is in de artt. 19, tweede lid, en 24, vierde lid, 
WPR een bekendmakingsverplichting gekoppeld. Deze is nader uitgewerkt in het 
Bekendmakingsbesluit (Stb. 1989, 568). Met deze verplichting is beoogd de kenbaarheid van de 
norm en de transparantie en externe controleerbaarheid van de werking van de 
persoonsregistratie te verzekeren. Eenzelfde functie heeft de verplichting van de houder om ex 
art. 28 WPR de geregistreerde te (doen) informeren over het feit van registratie van diens 
gegevens. 

Zowel het Gegevensbesluit als het Bekendmakingsbesluit zullen in dit hoofdstuk nader op hun 
werking worden bezien. In dit verband komen ook de aanvullende openbaarheidsvoorzieningen 
aan de orde, in het bijzonder de door gemeenten en provincies bij verordening ingestelde 
openbare registers ten behoeve van de inschrijving van vastgestelde privacyreglementen. 

Een derde onderwerp in dit hoofdstuk betreft de werking van het systeem van 
modelreglementering in de Wet politieregisters. De opneming van een dergelijke alternatieve 
zelfreguleringsfiguur in de WPR wordt wel gesuggereerd, als remedie om de naleving van de 
reglementsplicht te bevorderen, evenals de kwaliteit van de normstelling. Om die reden zal 
worden nagegaan wat de ervaringen met dit regelingsinstrument in de context van de politile 
informatievoorziening zijn. 

14.2 Gegevensbesluit en aanmeldingsformulieren 
De gemaakte keuzes bij de ontwikkeling van het aanmeldingsformulier voor de particuliere sector 
zijn hiervoor reeds aan de orde gekomen. Uitgangspunten waren de functionele handzaamheid, 
hanteerbaarheid en duurzaamheid van het formulier1588, resulterend in het ineenschuiven van de 
(verplichte) vragen en toevoeging van een compacte toelichting. In dit verband is bewust afgezien 
van de uitgifte van specifieke sectorformulieren, evenals van een verspreiding van de formulieren 
via commercile uitgevers. De vraagstelling bleek voorts zodanig in het Gegevensbesluit te zijn 
geconcretiseerd, dat deze slechts beperkt ruimte liet voor een eigen inbreng van de 
Registratiekamer1589. 

De gebrekkige naleving van de aanmeldingsplicht wordt wel toegeschreven aan de kwaliteit van 
het aanmeldingsformulier en de bijbehorende toelichting. Inderdaad is daarop het een en ander 
aan te merken. Zo heeft de lay out van het aanmeldingsformulier tot gevolg, dat bij de invulling 
geen tekstverwerker kan worden gebruikt1590. Door de verwevenheid van de meldings- en de 
zelfreguleringsplicht zijn vraagstelling en de toelichting, in het verlengde van WPR en 
Gegevensbesluit, nogal juridisch ingekleurd met de nadruk op de normatieve functie van deze 
                                                      
1588 Vgl. de normatieve functie voor de houder, bewerker en overige bij de werking van het 
informatiesysteem betrokkenen (art. 26 WPR), de informatiefunctie voor de Registratiekamer en de 
bekendmakings-/openbaarheidsfunctie ten opzichte van (potentieel) geregistreerden, hun 
belangenorganisaties en overige genteresseerden. 
1589 Vgl. het onderscheid in een drietal soorten persoonsregistraties: gemengd, geautomatiseerd en 
handmatig. Zie voorts de opneming van de categorie functioneel verantwoordelijke (beheerder) 
1590 Zie echter de genoemde Rabo-proef geautomatiseerd aanmelden. De Registratiekamer heeft ook in 
andere gevallen geautomatiseerd aangemaakte aanmeldingen, waarbij de vraagstelling van het formulier is 
overgenomen, geaccepteerd. 
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exercitie1591. Om die reden zijn de antwoorden slechts beperkt 
gestandaardiseerd/voorgestructureerd1592. Tevens is er sprake van een deels overlappende 
vraagstelling. Zie bijvoorbeeld de vraag naar de verbanden van de betreffende persoonsregistratie 
met andere gegevensverzamelingen (vraag 11). Deze vraag is min of meer een herhaling van 
vragen omtrent intern gegevensgebruik en derdenverstrekkingen (vragen 9 en 10). Een deel van 
de opgenomen vragen verplicht voorts tot het verstrekken van zeer gedetailleerde informatie. Zie 
vraag 8 naar de herkomst van de in de persoonsregistratie vastgelegde persoonsinformatie (bron 
en wijze van verkrijging), vraag 9 betreffende de interne informatiescheiding en vraag 10, die 
uitgaat van een gedetailleerde beschrijving van het externe informatiepatroon. 

 In het Gegevensbesluit is niet voorzien in een onderscheid tussen geautomatiseerde en 
handmatig gevoerde persoonsregistraties. In de regel is de eerstgenoemde categorie 
informatiesystemen beduidend sterker geformaliseerd dan de handmatig gevoerde bestanden en 
derhalve qua verwerking gemakkelijker te beschrijven. Evenmin is gedifferentieerd naar de 
grootte van de organisatie en de omvang en functionaliteit van het informatiesysteem. Dit 
betekent dat de VW-Keverclub, houder van een ledenbestand met enkele aangehaakte gegevens 
(autotype-informatie e.d.), zich met hetzelfde formulier moet aanmelden als een bankinstelling 
haar gentegreerde, multifunctionele clintensysteem1593. Het aanmeldingsformulier en de 
toelichting zijn vooral toegesneden op de traditionele persoonsregistratie met een enkelvoudige 
doelstelling. Bovendien gelden voor het aanmeldingsformulier de ook overigens de bekende, aan 
formuliergebruik als informatiemedium verbonden bezwaren. Hoewel de reglementering via een 
gestructureerd formulier vooral bedoeld is als uitvoeringsfaciliteit voor de particuliere sector, is 
gebleken dat het voorgeschreven gebruik daarvan in op bezwaren stuitte. Dat geldt in het 
bijzonder voor registratiehouders in de consumentensector. Met het voorschrijven van het 
aanmeldingsformulier is voorbij gegaan aan de marketing-functie van zelfregulering. Met een 
privacyreglement kan men voor de dag komen, met een aanmeldingsformulier niet1594. Bezwaren 
tegen het gebruik van een aanmeldingsformulier waren voorts te signaleren bij de gesubsidieerde, 
niet tot de overheidssector gerekende, instellingen. In een aantal gevallen betekende het verplicht 
voorgeschreven formuliergebruik een breuk met eerdere reglementsverplichtingen in 
subsidievoorwaarden. 

Op het voorgaande zou de conclusie kunnen worden gebaseerd, dat de problematiek van 
tekortschietende aanmeldingen een kwestie is van gerichte sturing, met name door aanpassing en 
eventuele splitsing van het aanmeldingsformulier c.q. het toestaan van het privacyreglement als 
                                                      
1591 De Registratiekamer was voornemens om sectorspecifieke voorlichtingsbrochures te ontwikkelen en te 
verspreiden. Vgl. de voorlichting over de Wet politieregisters. Aan dit plan is nog geen uitvoering gegeven. 
Wel is veel aandacht besteed aan de voorlichting ten behoeve van branche- en koepelorganisaties met de 
bedoeling, dat de aldus verstrekte informatie/toelichting via dit intermediair de achterban zou bereiken. 
1592 Hieraan wordt wel een tekortschieten in de informatieve functie van het aanmeldingsformulier ten 
behoeve van de Registratiekamer gekoppeld. Door een gebrek aan sturing van de beantwoording in de 
vorm van standaardisering van de antwoorden en het ontbreken van inschrijvingsnummers bij de Kamers 
van Koophandel, is de aldus verkregen informatie slechts beperkt geschikt om een periscoopfunctie voor 
de Registratiekamer te hebben (beleidsinformatie en toezicht via desk research). Vgl. het in Engeland 
gehanteerde formulier op basis van de Data Protection Act 1994. Dit formulier heeft echter primair een 
(globaal) informatieve, in plaats van een normatieve functie. 
1593 In de praktijk is dit probleem minder groot gebleken dan hier gesuggereerd, want kreeg het formulier in 
een aantal gevallen de functie van voorblad, voorzien van bijlagen in de vorm van een nadere uitwerking 
van de vraagstelling. 
1594 De Registratiekamer heeft zich steeds zeer terughoudend opgesteld met betrekking tot de opneming 
van een bevoegdheid/verplichting in een gedragscode tot de opstelling van een afzonderlijk 
privacyreglement, naast het aanmeldingsformulier. Deze opstelling was ingegeven door het risico van 
frustreren van de verbindende kracht van het aanmeldingsformulier (art. 26) en de kans op verwarring bij 
de geregistreerden (en derden) door toeneming van de complexiteit van regelingen. Zie de beschrijving van 
de gedragscodes van OAWS en DMIN in hoofdstuk 6. Met de gedragscode-1995 van de banken lijkt de 
Kamer echter een andere weg in te slaan. Het zelfstandige privacyreglement neemt hierin een prominente 
plaats in. 
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alternatief. Deze opvatting lijkt echter te optimistisch. De omvang van de via de zelfregulerings- 
en aanmeldingsplicht van de houdersorganisatie gevergde inzet in combinatie met het 
veronderstelde nut van deze activiteit, zijn van meer directe invloed. Wil men zich op een juiste, 
wetsconforme wijze van zijn aanmeldingsplicht kwijten, dan dient als regel een forse inspanning 
te worden geleverd in de vorm van: (a) een inventarisatie van de gegevensverwerking, (b) analyse 
en beschrijving van het feitelijke informatiepatroon in termen van informatiebetrekkingen, 
alsmede (c) (aanvullende) besluitvorming op niet in procedures/richtlijnen e.d. geregelde 
onderdelen (bewaartermijnen). 

Niet alleen wordt van de houder gevraagd het informatiesysteem qua inrichting en werking te 
inventariseren en te beschrijven, tevens wordt toekomstvisie verlangd. Het aanmeldingsformulier 
heeft immers betrekking op heden en toekomst, zowel betreffende het beoogde 
activiteitenpatroon als de daarmee corresponderende informatiebehoefte. In mijn analyse is dit de 
kern van het aanmeldingsprobleem: de weigering danwel het onvermogen om in een 
turbulente/dynamische omgeving het (potentieel) informatiegebruik dwingend af te bakenen. Dat 
hierin een aversie tegen directe en vergaande overheidsbemoeienis met inrichting en werkwijze 
van individuele organisaties samengaat met ongeloof in de effectiviteit van deze vorm van 
bureaucratisering van de privacybescherming, is aannemelijk.Niettemin is er aanleiding om bij 
handhaving van de meldingsplicht in de implementatiewetgeving op basis van de EG-Richtlijn, 
het aanmeldingsformulier in het licht van de hiervoor gesignaleerde tekortkomingen en 
problemen, kritisch te bezien. 

14.3 De werking van het Bekendmakingsbesluit 

14.3.1 Algemeen 
Art. 19, tweede lid, WPR verplicht tot bekendmaking van het reglement en het voor een ieder ter 
inzage leggen daarvan. Een overeenkomstige verplichting geldt voor het bij de Registratiekamer 
ingezonden aanmeldingsformulier betreffende een persoonsregistratie in de particuliere sector 
(art. 24, vierde lid). In het Bekendmakingsbesluit (Stb. 1989, 568) is de wijze van openbaarmaking 
voorgeschreven, deels gedifferentieerd naar reglement en aanmeldingsformulier1595. De actieve 
openbaarmakingsplicht is derhalve beperkt tot reglements-, formulier- en aanmeldingsplichtige 
registraties. Blijkbaar is aangenomen, dat het alternatief in de vorm van toepassing van een 
vrijstellingsregime in het BGV, van algemene bekendheid is, immers is gepubliceerd in het 
Staatsblad1596. Bij niet-naleving van deze bekendmakingsverplichtingen is ingevolge art. 50 eerste 
lid, sub a en b WPR, zowel de houder als de eventuele bewerker strafbaar. 

Zowel reglementen als aanmeldingsformulieren moeten voor een ieder ter inzage gelegd zijn op 
het adres waar de registratiehouder is gevestigd en voorts op alle overige plaatsen waar de houder 
gewoonlijk het contact met de geregistreerden onderhoudt of doet onderhouden, aldus art. 1 van 
het Besluit. Hiermee is een duurverplichting vastgelegd: het permanent ten behoeve van 
kennisneming door derden voorhanden hebben van de in een reglement of aanmeldingsformulier 
geconcretiseerde WPR-norm met inherente beschrijving van het informatiesysteem. Naast deze 
verbijzondering van het kenbaarheidsvereiste in de vorm van een passieve informatieverplichting 
                                                      
1595 Zie het vergelijkbare regime in art. 9, derde en zesde lid, WPolR, nader uitgewerkt in art. 7 van het 
BPOLR. 
1596 Stb. 1990, 16. De toelichting op het Bekendmakingsbesluit gebruikt een ander argument: De 
vrijstellingsregeling (...) is juist bedoeld voor de persoonsregistraties waarvan het bestaan en de werking bij 
de geregistreerden genoegzaam bekend is. (...) Omdat de geregistreerden bekend kunnen zijn met het 
bestaan van de registratie (...) behoeven met betrekking tot de formele bekendmaking geen zware eisen 
meer te worden gesteld (p. 4). Deze aanname klopt niet. Gezien de diversiteit aan gestandaardiseerde 
toepassingsregelingen is het onwaarschijnlijk, dat de geregistreerde in alle gevallen weet heeft van het 
bestaan van een persoonsregistratie met een BGV-standaardregime. Vgl. voorts de elders in deze studie 
geconstateerde beleidsomslag bij de Registratiekamer op grond waarvan multifunctionele 
informatiesystemen normatief kunnen worden opgesplitst in meerdere (virtuele) functionele registraties, die 
als zodanig worden genormeerd op basis van een BGV-regime of zelfregulering. 
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is in het Besluit nog in een actieve openbaarmakingsverplichting voorzien. Art. 2, eerste lid, 
Besluit bepaalt, dat het reglement of het feit van terinzagelegging hiervan door de houder moet 
worden bekend gemaakt1597: op een wijze die, gelet op de kring van belanghebbenden, daartoe 
het meest geigend is1598. De methode van informatieverstrekking, met name de aard van de 
media, is daarmee overgelaten aan een afweging in concreto, al naar gelang de aard van de 
persoonsregistratie en de kring van (potentieel) geregistreerden. 

In de toelichting op het Bekendmakingsbesluit zijn de consequenties ervan in de vorm van met 
name aan de actieve informatieplicht verbonden uitvoeringslasten, nogal luchtig behandeld. Het 
uitgangspunt in de motivering is de duurrelatie van houder en geregistreerde: De in de artikelen 2 
en 3 vervatte regeling biedt de houder de mogelijkheid voor de bekendmaking gebruik te maken 
van de middelen waarvan hij zich normaal gesproken in het schriftelijk contact met de 
geregistreerde bedient. Het medium is ter vrije keuze, mits de gekozen vorm maar geigend is om 
de betrokken categorie geregistreerden te informeren. Problemen in andersoortige betrekkingen 
tussen houder en geregistreerde, dan wel ingeval van het ontbreken van een onderliggende relatie, 
krijgen geen aandacht. De tekst van de regeling en de toelichting zijn bovendien niet geheel 
congruent1599. De kring van belanghebbenden is  anders dan de toelichting bij het 
Bekendmakingsbesluit suggereert  immers niet noodzakelijkerwijs identiek aan de kring van 
geregistreerden. Het ligt voor de hand om ook de potentieel geregistreerden als belanghebbenden 
aan te merken, bijvoorbeeld degenen in het verzorgingsgebied van bepaalde publieke 
voorzieningen zoals ziekenhuizen1600. Geregistreerden in archiefregistraties zijn daarentegen 
onder omstandigheden niet (meer) als belanghebbende te kwalificeren. 

  De betekenis van de aldus voorgeschreven bekendmaking gaat verder dan het louter verzekeren 
van openheid en openbaarheid. In de overheidssector heeft de bekendmaking immers tevens 
normatieve werking. Art. 21 WPR verplicht de houder, de bewerker en al degenen die verder bij 
de werking van de persoonsregistratie zijn betrokken, tot naleving van het aldus bekendgemaakte 

                                                      
1597 In het aan de Registratiekamer ter advisering voorgelegde concept-Besluit was nog voorzien in een 
publikatie-/advertentieplicht in de vorm van plaatsing van het reglement/aanmeldingsformulier of een 
mededeling omtrent de terinzagelegging daarvan in een of meer kranten, tijdschriften of andere publikaties 
en wel op zodanige wijze, dat de geregistreerde en de te registreren personen daarvan redelijkerwijs zouden 
kunnen kennisnemen. Met betrekking tot houders in de particuliere sector kende de concept-regeling een 
min of meer vergelijkbare verplichting. In haar advies van 6 november 1989 (kenmerk WGAG/1989/4) 
heeft de Registratiekamer de minister van Justitie deze uitwerking, met een beroep op de uitvoeringslasten 
en de te verwachten geringe baten, dringend ontraden onder verwijzing naar het volgende alternatief: De 
Registratiekamer geeft in overweging om de wettelijke bekendmakingsplicht niet de vorm te geven van een 
nmalige actieve bekendmaking door middel van een advertentie, daarentegen deze een passief, doch 
continu karakter te geven en wel in dier voege, dat de houder wordt verplicht een zodanige voorziening te 
treffen, dat op een centraal punt binnen diens organisatie geregistreerden en overige belangstellenden 
worden genformeerd over de aanwezige persoonsregistraties in de zin van de WPR en het daarop op 
uitvoeringsniveau van toepassing zijnde regime. Het ligt dan voor de hand dat op dit punt tevens 
reglementen c.q. afschriften van bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulieren kunnen 
worden ingezien. Dit advies is in het uiteindelijke Besluit slechts ten dele gevolgd. In de Nota van 
toelichting bij het Bekendmakingsbesluit is de volgende redengeving opgenomen: Een dergelijke regeling 
heeft als bezwaar dat van een daadwerkelijke bekendmaking van een reglement of een aanmelding door de 
houder geen sprake meer is en dat het initiatief meer bij de geregistreerde komt te liggen. Daarbij komt dat 
de artikelen 19, tweede lid, en 24, vierde lid, WPR, voor het opleggen van evenbedoelde verplichting geen 
ruimte lijkt te bieden. 
1598 In deze bekendmaking moeten worden vermeld: de aard van de registratie, de datum waarop het 
reglement is vastgesteld en de naam, het adres en de woonplaats van de houder, alsmede de plaatsen waar 
het reglement voor een ieder ter inzage is gelegd (art. 2, tweede lid). 
1599 Dit geldt ook voor de tekst van de artt. 2 en 3 van het Bekendmakingsbesluit, vergeleken met art. 19, 
tweede lid, en art. 24, vierde lid, WPR. Gaat de wet uit van een bekendmaking van de toepassingsregeling 
als zodanig, het Besluit nuanceert deze verplichting tot bekendmaking in de vorm van alternatieven. 
1600 Zoals blijkt uit het commentaar van het RCO op het Bekendmakingsbesluit vat deze organisatie de 
term belanghebbende in vergelijkbare zin op (brief aan de Registratiekamer d.d. 18 februari 1991). 
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reglement1601. Het feit van bekendmaking is derhalve bepalend voor het intreden van de 
normatieve werking van het reglement en eventuele wijzigingen en aanpassingen daarin.  Deze 
bekendmakingsplicht geldt immers niet alleen voor de initile openbaarmaking, maar tevens voor 
iedere wijziging van het reglement, dan wel de intrekking daarvan (art. 2, derde lid)1602. 

Art. 3 van het Besluit voorziet in een overeenkomstige actieve informatieplicht voor houders in 
de particuliere sector met als aanknopingspunt: de aanmelding van de persoonsregistratie bij de 
Registratiekamer. Ook in dit geval geldt de publicatieverplichting niet alleen voor de initile 
aanmelding, maar tevens voor bij de Registratiekamer ingezonden wijzigingen of aanvullingen 
van het aanmeldingsformulier, met inbegrip van een bericht van opheffing van de registratie. 

De verplichting tot openbaarmaking in de artt. 19, tweede lid, en 24, vierde lid, jo. het 
Bekendmakingsbesluit, is n van de drie hoofdpijlers van openheid en doorzichtigheid van de 
organisatie van de informatievoorziening en kenbaarheid van het normatieve regime. Andere 
pijlers zijn de gendividualiseerde informatieverplichting van de houder ten opzichte van de 
geregistreerde in art. 28 van de wet en de door de Wob verzekerde openbaarheid van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer1603. Zie voorts de in de artt. 29 en 32 WPR 
begrepen informatieverplichtingen in de vorm van het verlenen van inzage en melding van 
derdenverstrekkingen. 

De doorbreking van de ondoorzichtigheid van het verschijnsel persoonsregistratie en het 
bevorderen van de openbaarheid daarvan vormde een van de drie, aan het wetsconcept van de 
Staatscommissie-Koopmans ten grondslag liggende uitgangspunten. Hiermee werd het volgende 
beoogd: (a) openbaarheid als noodzakelijke voorwaarde voor een effectief gebruik door de 
geregistreerde van diens bevoegdheden; (b) openbaarheid als (preventief) instrument om 
misstanden te voorkomen en (c) openbaarheid als aanjager van publieke discussie, gericht op de 
problematisering van de privacy-dimensie in de informatievoorziening1604. De toelichting op de 
artt. 19 en 24 volgt min of meer deze motivering (MvT p. 25)1605. Hiermede wordt tevens 
uitvoering gegeven aan het Europees Dataverdrag 1981. In deze internationale regeling is de 

                                                      
1601 Dit aanknopingspunt voor de normatieve werking van het reglement wekt verbazing. In de 
parallelbepaling betreffende het aanmeldingsformulier, art. 26, wordt op dit punt aangehaakt bij de 
aanmelding van de persoonsregistratie bij de Registratiekamer. Door de verwijzing in art. 21 WPR naar art. 
19, tweede lid, moet  wil het normatieve effect intreden  bovendien cumulatief aan beide 
informatieverplichtingen zijn voldaan. Naast het actief informeren van de groep belanghebbenden moet 
derhalve de organisatorische infrastructuur zijn gecreerd behoeve van kennisneming door derden. De 
strafbepaling in art. 50, eerste lid sub a en b WPR, betreft het niet naleven van zowel de reglements-, 
formulier-, aanmeldings- als bekendmakingsplicht. Hierin is derhalve evenmin gedifferentieerd tussen de 
actieve en de passieve component van de bekendmakingsverplichting. 
1602 Art. 1 van het Besluit blijkt op dit punt een lacune te vertonen. In het ter inzage leggen van wijzigingen 
c.a., dat wil zeggen het verplicht voorhanden hebben van de geactualiseerde versie van het reglement of 
aanmeldingsformulier, is niet voorzien. 
1603 Elders in deze studie is beschreven dat in de WPR uitdrukkelijk is afgezien van de inrichting van een 
openbaar register bij de Registratiekamer. De aanmeldingsplicht bij de Registratiekamer zou er slechts toe 
strekken om dit orgaan tot gerichte controle in staat te stellen (NEV p. 14). Het onder de Wob brengen 
van dit orgaan door het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535) per 1 
november 1993 heeft evenwel het materile effect, dat de informatie in het geautomatiseerde 
aanmeldingenregister en de onderliggende formulierenverzameling voor derden toegankelijk is. 
1604 Privacy en persoonsregistratie, Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke 
levenssfeer in verband met persoonsregistraties, Den Haag, 1976, pp. 28 en 29. 
1605 De passage betreffende de openbaarmaking van het reglement luidt als volgt: Het reglement is voorts 
een efficint middel tot openbaarheid omtrent persoonsregistraties. Anderen hebben door kennisneming 
van het reglement de mogelijkheid te bezien op welke wijze toepassing wordt gegeven aan de materile 
voorschriften van de wettelijke regeling. Indien zij deze toepassing niet in overeenstemming met die 
voorschriften vinden, kunnen zij stappen ondernemen om daarin wijziging te brengen. Tenslotte is het 
reglement een document waarin geregistreerden kunnen lezen op welke wijze zij hun rechten op 
kennisneming en op verbetering kunnen uitoefenen (MvT p. 25). 
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openbaarheidsnorm als verplichting van de verdragspartijen geformuleerd1606. Art. 8 van dit 
verdrag bepaalt: Any person shall be enabled (...) to establish the existence of an automated 
personal file, its main purposes as well as the identity and habitual residence or principal place of 
business of the controller of the file. Is derhalve het transparantiebeginsel gexpliciteerd, de 
methode van bekendmaking is overgelaten aan de regelingsautonomie van de verdragspartijen. 

 Afgezien van deze functionele motieven, kan de actieve informatieplicht in het licht van de artt. 
21 en 26 WPR, tevens worden gebaseerd op de normatieve dimensie van reglement en 
aanmeldingsformulier als concretiserend element in de regelingsketen. Kenbaarheid en 
voorzienbaarheid van normstelling zijn immers door het Europees Hof voor de Rechten van de 
mens op basis van de rule of law gehanteerd als rechtmatigheidscriteria met betrekking tot de 
regelgeving, die als beperkingsgrondslag op art. 8 EVRM fungeert1607. Zie voorts ook de 
uitwerking van het beginsel van kenbaarheid van regelgeving in ons nationale recht, als sequeel 
van het adagium dat ieder wordt geacht de wet te kennen1608.  

14.3.2 Aanvullende verplichtingen in gemeentelijke en 
provinciale verordeningen 
Weliswaar is in de WPR bewust afgezien van de instelling van een openbaar register als medium 
van openbaarheid, op gemeentelijk en provinciaal niveau is deze bekendmakingsvariant  als 
aanvulling op het Bekendmakingsbesluit  daarentegen een gebruikelijke figuur1609. De model-
verordening persoonsregistraties van de VNG1610 voorziet in de artt. 7 t/m 9 in inrichting en 
bijhouding van een openbaar register. Art. 7 van dit model schrijft voor, dat burgemeester en 
wethouders hiervoor verantwoordelijk zijn. In het register moeten alle persoonsregistraties 
worden ingeschreven, evenals besluiten betreffende de koppeling tussen gegevensbestanden. De 
inschrijvingsplicht heeft zowel betrekking op reglementsplichtige als BGV-registraties (art. 8). 
Van de eerste categorie wordt het reglement in het register opgenomen, evenals de wijzigingen 
daarin. Omtrent de categorie BGV-registraties worden de volgende gegevens vastgelegd: de 
naam, het doel, de categorien van geregistreerden, de categorien vastgelegde gegevens en het 
organisatie-onderdeel waar de betreffende persoonsregistratie wordt gevoerd. 

                                                      
1606 Het Europees Dataverdrag 1981 heeft geen rechtstreekse werking (vgl. art. 10), verplicht de 
toegetreden lidstaten daarentegen om de daarin vastgelegde beginselen in de nationale wetgeving te 
implementeren. 
1607 Zie onder meer de Leander Case, Arrest van 8 juli 1987, Publ. ECHR, Series A, vol. 116. Vgl. de 
volgende passage in dit arrest: Compliance with domestic law, however, does not suffice: the law in 
question must be accessible to the individual concerned and its consequences for him must also be 
foreseeable. Voorzover het reglement is aan te merken als beperking van het in art. 8, eerste lid, EVRM 
gegarandeerde recht op privacy, is het hier geformuleerde vereiste rechtstreeks van toepassing op de 
bekendmaking en beschikbaarheid van deze toepassingsregeling. De doorwerking hiervan in horizontale 
verhoudingen berust op de volgens vaste jurisprudentie van het Hof aan art. 8 EVRM inherente positieve 
regelingsverplichting van de staat als verdragspartij. 
1608 Zie I.C. van de Vlies, Handboek wetgeving, Zwolle 1991, pp. 170 en 171. Zie voor een behandeling 
van de uitspraken in dit verband van de Nationale ombudsman: J.B.J.M. ten Berge e.a., Vereisten van 
behoorlijkheid, Zwolle 1992, p. 80 e.v. alsmede de volgende uitspraken: No 30 januari 1990, AB 1990, 364. 
83 en No 16 november 1992, AB 1993, 83. 
1609 Zie ook de MvA p. 32: Wij menen dat gemeentebesturen de vrijheid hebben om te besluiten zelf een 
openbaar register van gemeentelijke persoonsregistraties in te richten. (...) Een op toegankelijke wijze 
geordende bundeling van dergelijke reglementen, eventueel aangevuld met een opsomming van de 
registraties waarvan de werking verloopt overeenkomstig een algemene maatregel van bestuur krachtens 
artikel 22, eerste lid, zou zo een openbaar register als in de vraag bedoeld, kunnen vormen. 
1610 Deze model-verordening is opgenomen in de uitgave Gemeente en persoonsregistratie, tweede druk, 
Den Haag 1993, Groene reeks nr. 118. Deze uitgave is een vervolg op een eerdere publikatie uit 1979 
onder de titel: Gemeente en privacy, nr. 61 in de Blauwe reeks. De in de uitgave van 1979 opgenomen 
model-verordening voorzag eveneens in een openbaar register, zij het met een functie als daaraan 
toegedacht in het wetsconcept van de Staatscommissie. 
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Uit een in de eerste maanden van 1992 door de VNG bij de gemeenten ingesteld intern 
onderzoek naar de naleving van de WPR komt naar voren, dat in die periode driekwart van de 
gemeentebesturen een eigen privacy-verordening had vastgesteld. In 97 % van de gevallen was 
deze  de WPR aanvullende  gemeentelijke regeling gebaseerd op de model-verordening van de 
VNG1611. Het aantal vastgestelde privacy-verordeningen is sindsdien nog verder toegenomen. 

Een nadere analyse van dertien gemeentelijke privacy-verordeningen leert, dat het openbaar 
register hierin vrijwel steeds als informatiemedium is opgenomen, zij het met onderlinge 
variaties1612. Van dit aantal hadden acht gemeenten (Den Haag, Leiden, Enschede, Amstelveen, 
Deventer, Epe, Bergen en Hilvarenbeek) de VNG-versie overgenomen. Een viertal gemeenten 
heeft aan de inschrijving van een persoonsregistratie in het openbaar register een 
vergunningscomponent verbonden. Zo bevat art. 13 van de Privacyverordening 1989 van de 
gemeente Utrecht een verbod op de aanleg of instandhouding van een persoonsregistratie, tenzij 
deze in het openbaar register is ingeschreven. B. en W. kunnen aan deze inschrijving 
voorschriften verbinden (art. 10). De Privacyverordening Groningen 1990 kent een vergelijkbaar 
regime. De privacy-verordeningen van Amsterdam en Rotterdam voorzien in een voorafgaande 
toetsingsprocedure. Art. 22, vierde lid van de Verordening persoonsregistraties 1990 van 
Amsterdam bepaalt, dat de Registratiecommissie, houder van het openbaar register, pas tot 
inschrijving van een persoonsregistratie overgaat, nadat zij zich ervan vergewist heeft dat aan het 
bepaalde in deze verordening is voldaan. In de Verordening persoonsregistraties gemeente 
Rotterdam 1990 zijn het B. en W. die als houder van het openbare register verantwoordelijk zijn 
voor deze toelatingsbeoordeling (art. 19, vierde lid). Deze vier gemeenten hebben derhalve in hun 
verordening een element van preventieve toetsing op rechtmatigheid van een persoonsregistratie 
opgenomen, gekoppeld aan de inschrijvingsplicht in een openbaar register1613. 

Een onderzoek naar de inhoud van de provinciale privacy-verordeningen resulteerde in de 
volgende gegevens. Begin 1994 beschikten 7 provincies (Groningen, Friesland, Overijssel, 
Gelderland, Utrecht, Noord Holland en Zuid Holland) over een eigen verordening 
persoonsregistraties. In al deze gevallen is voorzien in de inrichting en bijhouding van een 
openbaar register betreffende de binnen het provinciale apparaat gehouden persoonsregistraties. 
In de provincies Noord Brabant, Limburg en Flevoland was in die periode (nog) geen eigen 
verordening vastgesteld, terwijl in Zeeland een regeling is getroffen in de vorm van een door 
gedeputeerde staten vastgesteld Besluit persoonsregistraties en in Drenthe via een door dit orgaan 
vastgestelde Regeling persoonsregistraties provincie Drenthe. Hoewel anders ingebed, kennen 
ook Noord Brabant Zeeland en Drenthe in hun regelingen de figuur van het openbare register. 
Uit het voorgaande blijkt, dat het overgrote deel van de provinciale besturen begin 1994 
beschikte over een openbaar register, evenals dat bij de gemeenten het geval was. 

14.3.3 De naleving van wet en Besluit 
Het Bekendmakingsbesluit voorziet cumulatief in zowel een actieve als een passieve 
openbaarmakingsverplichting. In een uitzondering voor het geval dat de geregistreerde bekend is 
of kan zijn met de reglementering en/of aanmelding, conform art. 28, tweede lid, sub a WPR, is 
                                                      
1611 Dit interne onderzoek is uitgevoerd door de SGBO door middel van een enqute bij alle gemeenten. Uit 
het onderzoeksrapport van maart 1992 blijkt, dat in totaal 391 van de 647 gemeenten hieraan hebben 
meegewerkt. Hoewel de respons 60,4% was, hetgeen voor SGBO-begrippen als laag is aan te merken, is 
deze volgens de onderzoekers niettemin representatief naar gemeentegrootte. Van de 391 in het onderzoek 
participerende gemeenten beschikten er 287 over een privacy-verordening. Hoewel 97% van de 
responderende gemeenten zich hierbij naar eigen zeggen heeft gebaseerd op de model-verordening van de 
VNG, biedt het rapport geen informatie over de vraag of deze gemeenten het VNG-model hebben 
overgenomen, dan wel dat dit model als inspiratiebron voor een eigen versie is gebruikt. 
1612 Van de in totaal 13 onderzochte privacy-reglementen, voorzag alleen de privacyverordening 1989 van 
Nijmegen niet in een openbaar register. 
1613 Hier is derhalve sprake van continuteit met de eerdere, door de VNG ontwikkelde model-verordening 
uit 1979 waarin in het verlengde van het wetsconcept-Koopmans het openbaar register een spilfunctie 
vervulde. 
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niet voorzien. De actieve informatieplicht heeft in de overheidssector betrekking op het 
reglement als zodanig of het feit van neerlegging daarvan en in de particuliere sector op de 
aanmelding van een persoonsregistratie bij de Registratiekamer. De passieve informatieplicht ziet 
op de beschikbaarheid van een reglement of aanmeldingsformulier voor iedere belangstellende. 
Kenbaarheid van de norm en publieke controleerbaarheid op naleving van de wet, 
overeenkomstig de genoemde uitgangspunten van de Staatscommissie en het Europees 
Dataverdrag 1981, is aldus in theorie verzekerd1614. 

De praktijk is echter weerbarstig gebleken. Door de koppeling van de bekendmakingsverplichting 
aan de reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht, resulteert de eerder beschreven gebrekkige 
naleving daarvan tevens in een gebrekkige naleving van het bekendmakingsregime. Vanaf de 
inwerkingtreding ervan heeft deze regeling bovendien voor nogal wat onvrede gezorgd, zowel bij 
registratiehouders als bij geregistreerden. 

Registratiehouders maken vooral bezwaar tegen de mededelingsplicht ingevolge de artt. 2 en 3 
van het Bekendmakingsbesluit1615. Is het mogelijk om de verlangde informatie te verstrekken via 
bestaande communicatiekanalen in de vorm van een club- of verenigingsbladen, 
tijdschriftencolofons, brochures, bijsluiters of gebruikmaking van gereserveerde plaatsruimte in 
publieke media1616, dan zijn de uitvoeringslasten in de regel beperkt. Dit is echter alleen mogelijk, 
indien er sprake is van een directe duurrelatie van houder en geregistreerde in samenhang met 
een relatief afgebakend persoonsbestand1617. Kan gebruik worden gemaakt van bestaande 
communicatievoorzieningen, dan is de verplichte informatieverstrekking relatief gemakkelijk 
inpasbaar. De aversie tegen de nakoming van deze verplichtingen is in die gevallen ook geringer, 
temeer daar de houder een dergelijk bericht tevens kan benutten om het commitment van de 
organisatie bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nog eens tegenover 
geregistreerden en derden te onderstrepen. In dat geval snijdt het mes aan twee kanten. 

In veel gevallen is aan de genoemde voorwaarden echter niet voldaan. Zie onder meer de 
persoonsregistraties van landelijk werkzame bedrijven, organisaties en instellingen met een 
vlottend clinten-, patinten-, leden-of donateursbestand, commercile informatieleveranciers en 
(andere) zakelijke dienstverleners die werken met afgeleide persoonsgegevens1618. Ook bij 

                                                      
1614 De Registratiekamer heeft de voorlichting over deze informatieverplichtingen gekoppeld aan de 
effectuering van de aanmeldingsplicht. Zo ontvangen registratiehouders een dubbele set 
aanmeldingsformulieren. Een exemplaar moet ingevuld worden geretourneerd. Het tweede exemplaar is 
bedoeld om ter inzage te worden gelegd. De functie hiervan is nader opgenomen in de toelichting. Voorts 
wijst de Kamer met nadruk op de verplichtingen krachtens wet en Bekendmakingsbesluit in de 
ontvangstbevestiging van aanmelding. Ook overigens geeft de Kamer daar waar mogelijk voorlichting over 
deze informatieverplichtingen. 
1615 In het periodieke overleg van de Registratiekamer met het RCO, de Raad van de Centrale 
Ondernemingsorganisaties in de jaren 1991/92, is met name art. 3 van het Bekendmakingsbesluit als 
specifiek probleem gesignaleerd: Voor registraties met een beperkt bereik zal kunnen worden volstaan met 
een mededeling in het orgaan van de onderneming, maar voor registraties met een wijd of potentieel wijd 
bereik, zoals bijvoorbeeld die van banken en verzekeringen, zouden mededelingen in kranten of 
tijdschriften moeten worden opgenomen. Dit is niet alleen bijzonder kostbaar, maar vermoedelijk ook nog 
zinloos, daar men zich kan afvragen of deze mededelingen wel worden gelezen door degenen voor wie 
deze bestemd zijn (brief. d.d. 19 februari 1991; vgl. ook de brief van 2 juli 1991). 
1616 Vgl. de veel voorkomende informatievoorziening door de gemeentelijke overheid via huis-aan-
huisbladen c.a. Zie ook de actieve informatieverplichting van overheidsorganen uit hoofde van de Wob 
alsmede de door de Nationale ombudsman geformuleerde behoorlijkheidsnorm betreffende 
informatievoorziening over regelgeving (vgl. No 16 november 1992, AB 1993, 83). 
1617 Zie bepaalde duurovereenkomsten zoals abonnementen, lidmaatschappen, huur- en 
arbeidsovereenkomsten. 
1618 Vgl. bepaalde ondersteunende activiteiten van onder meer wervings- en selectiebureaus, 
pensioenadviesbureaus, (technische) expertisebureaus, de advocatuur, fondsenwervers, 
adressenleveranciers en de zgn. fulfilmentbedrijven (DM-sector). De toeneming van dit type 
informatieverkeer houdt mede verband met de heersende trend van outsourcing: het verzelfstandigen van 
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registraties die voorzien in de vastlegging van  vroegere  contacten, zoals archiefbestanden, levert 
de nakoming van de bekendmakingsverplichting de nodige problemen op. In deze gevallen 
dwingt het Besluit al snel tot het plaatsen van advertenties in publieksmedia met bijbehorend 
prijskaartje. 

Geconstateerd moet worden, dat om reden van kosten de nalevingsbereidheid van in het 
bijzonder art. 3 van het Besluit in de particuliere sector gering is1619. Afgezien van de kostenfactor 
wordt vooral ook het nut ervan in twijfel getrokken, terwijl incidenteel tevens weerzin is te 
constateren tegen de openbaarheidsdimensie van de privacyregulering. Dit geldt met name, 
indien het Besluit door de aard van de activiteiten en de kring van 
geregistreerden/belanghebbenden min of meer dwingt tot het plaatsen van advertenties in 
publieksmedia. Voor zover regulering op toepassingsniveau via dergelijke kanalen al onder de 
aandacht wordt gebracht, hetgeen nauwelijks het geval is, is deze informatie als regel ingebed in 
multifunctionele publieksvoorlichting over (sector-)activiteiten en daarmee samenhangende 
informatiepatronen (vgl. art. 28 WPR), waarbij de commercile dimensie prevaleert1620. 

Met de naleving van de bekendmakingsregeling door overheidsorganen lijkt het wat beter gesteld, 
zij het dat ook in die sector wordt geklaagd over de kosten van bekendmaking. In de 
overheidssector kon echter worden aangehaakt bij reeds bestaande informatieverplichtingen op 
andere terreinen1621. Bovendien is in deze sector door de reglementsplicht het regelingsaspect 
herkenbaarder, hetgeen eveneens bijdraagt tot de nalevingsbereidheid van de 
bekendmakingsplicht. Plaatsing van het reglement of een melding van ter visielegging in de 
Staatscourant en/of berichtgeving via vaste rubrieken in huis-aan-huis-bladen is een gebruikelijk 
medium van informatieoverdracht1622. Hierbij komt zowel de publikatie van het reglement in 

                                                                                                                                                        
traditioneel binnen de organisatie verrichte activiteiten in combinatie met het ad hoc extern inhuren van de 
benodigde expertise alsmede specialisering in takken van zakelijke dienstverlening. 
1619 Zoals eerder opgemerkt, zendt de Registratiekamer op verzoek standaard een tweetal 
aanmeldingsformulieren toe, een set bedoeld om ingevuld geretourneerd te worden, een tweede exemplaar 
ten behoeve van de tervisielegging. In de praktijk blijkt een deel van de formulieren in tweevoud 
teruggezonden te worden, hetgeen twijfel wekt aan de effectuering van de deze informatieplicht. Dat deze 
informatie niet steeds het beoogde doel bewerkstelligt, blijkt tevens uit voorkomende opmerkingen in de 
begeleidende brieven. 
1620 Zo heeft het DMIN een paginagrote advertentie geplaatst in de landelijke dagbladen waarin informatie 
werd gegeven over de activiteiten van deze sector. Deze advertentie had meerdere oogmerken. De 
(commercile) boodschap was zowel bedoeld voor de (potentile) afnemers van DM-diensten als voor de 
(potentieel) geregistreerden. Het zal niet verbazen, dat de informatie omtrent geldende privacy-waarborgen 
werd gekleurd door de behoefte tot het genereren van publiekssteun voor de sector als zodanig. De 
verplichte informatieverstrekking is hierdoor een onderdeel geworden van een primair commercieel 
bedoelde voorlichtingsactie. Vgl. ook het min of meer actief in de praktijk brengen van bepaalde centrale 
registers door de verzekeraars als preventie tegen verzekeringsfraude. 
1621 Zie de informatieverplichtingen op grond van het milieurecht en het ruimtelijk ordeningsrecht. 
1622 Zie het in een brief aan de hoofdofficier van Justitie van 31 maart 1993 (dossiernr. 92-C-0021-08) 
ingenomen standpunt, naar aanleiding van een onderzoek naar de naleving van de bekendmakingsplicht 
door de Informatiseringsbank, op basis van een klacht dat bij op de landelijke steunpunten geen exemplaar 
van het reglement persoonsregistratie ten behoeve van de toekenning studiefinanciering dan wel de 
invordering van schulden voorhanden zou zijn. De Kamer beschouwt het door de Informatiseringsbank 
aangemelde reglement, zijnde het in Staatsblad 1986, 507 gepubliceerde wijzigingsbesluit studiefinanciering 
als een reglement in de zin van art. 19, eerste lid, WPR. De Kamer acht de wijze van ter inzagelegging in de 
vorm van beschikbaarheid bij de steunpunten als onderdeel van de Informatieserie voor studerenden, 
adequaat. De Informatiseringsbank heeft naar het oordeel van de Kamer echter niet voldaan aan haar 
bekendmakingsplicht ex art. 19, tweede lid, WPR jo. art. 2 van het Bekendmakingsbesluit: Gelet op het 
bovenstaande ziet de Registratiekamer het Staatsblad waarin een Koninklijk Besluit, wil het rechtsgeldig in 
werking treden nu eenmaal dient te worden geplaatst, in het onderhavige geval niet als het meest geigende 
middel ter bekendmaking van een reglement. Het ligt immers niet voor de hand, dat alle geregistreerden 
regelmatig in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van de inhoud van het Staatsblad. 
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extenso voor, als opneming van een klein berichtje1623. Op de naleving van de informatieplicht in 
de semi-publieke en gesubsidieerde/bekostigde sector bestaat slechts beperkt zicht. Mijn indruk 
is, dat de informatieverstrekking door de laatstgenoemde categorie, zo deze plaatsvindt, primair 
verloopt via het eigen voorlichtingsmateriaal, contactbladen, brochures e.d. De semi-overheid 
(sociale zekerheid, arbeidsvoorziening e.d.) maakt daarentegen (tevens) gebruik van de 
Staatscourant als medium. 

Ook van de zijde van de geregistreerden en de SWP1624 zijn er klachten. Afgezien van de 
tekortschietende zelfregulering en nalatigheid bij de naleving van de actieve 
informatieverplichtingen, hebben de gesignaleerde problemen vooral betrekking op de 
beschikbaarheid van reglement of aanmeldingsformulier binnen de houdersorganisatie. Geklaagd 
wordt over slecht genstrueerd personeel en het niet voorhanden zijn van de ter inzage gevraagde 
regeling. De indruk bestaat dat de gesignaleerde tekortkomingen toenemen naarmate het tijdstip 
van inwerkingtreding van de WPR verder terug ligt1625. Voorts wordt geklaagd over gebleken 
onwil om verzoekers ter wille te zijn, bijvoorbeeld door weigering van redelijke verzoeken tot 
schriftelijke toezending van de regeling in kwestie, eventueel tegen kostenvergoeding1626. 
Weliswaar gaat het Bekendmakingsbesluit uit van persoonlijke kennisneming ter plaatse, in een 
reeks situaties, met name indien de houder landelijk werkzaam is, geeft dit problemen. In zon 
geval kan de noodzaak tot persoonlijke kennisneming werken als rem op de kenbaarheid van het 
toepassingsregime, immers onevenredige tijd, moeite en kosten vergen. 

14.3.4 Conclusies en aanbevelingen 
Er is reden om een spoedige heroverweging van de bekendmakingsregeling te bepleiten. Het 
verdient aanbeveling om de actieve informatieplicht ex artt. 2 en 3 Bekendmakingsbesluit 
(partieel) in te trekken. Naast de informatieplicht aan de geregistreerde inzake opneming in een 
persoonsregistratie  art. 28  heeft deze bekendmakingsplicht betreffende het reglement immers 
nauwelijks zelfstandige betekenis1627. Bovendien levert de media-keuze problemen op, terwijl de 
uitvoeringslasten, afgemeten aan het nut van deze voorziening, in bepaalde situaties bovenmatig 
kunnen zijn. Dit geldt vooral indien, naar de letter toegepast, gebruik moet worden gemaakt van 
publieksmedia. Voorts is niet ieder steeds duidelijk wat in concreto moet worden begrepen als: 
een wijze die, gelet op de kring van belanghebbenden, daartoe het meest geigend is1628. Vanwege 

                                                      
1623 Zie als voorbeeld van een integrale publikatie het Reglement registratie werkzoekenden en werkgevers 
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (PGI-reglement) van 8 april 1994, Stcrt. 1994, 77 en het 
Standaardreglement persoonsregistraties Algemene Rekenkamer van 10 mei 1995, Stcrt. 1995, 97. 
Voorbeelden van recente berichten omtrent het feit van terinzagelegging hebben betrekking op: de 
wijziging van het privacyreglement Visserij Registratie en Informatie Systeem (VIRIS) (Stcrt. 1995, 36), het 
privacyreglement Ledeninformatie International Network of Green Planners (Stcrt. 1995, 68), het 
Privacyreglement Handhavingsregistratie van VROM (Stcrt. 1995, 75), het Privacy-reglement inzake VWS-
persoonsregistratie (Stcrt. 1995, 93) en het privacyreglement Vennoot (Stcrt. 1995, 95. Hieruit blijkt, dat de 
maatschappelijke impact van een registratie niet noodzakelijk doorwerkt in de wijze van bekendmaking. Zie 
de betekenis van persoonsregistraties als VIRIS (LNV) en Vennoot (Justitie). 
1624 De SWP heeft de Registratiekamer bij brief van 30 oktober 1991 verzocht een onderzoek ex art. 46 
WPR een onderzoek naar de naleving van deze verplichtingen in te stellen. Dit onderzoek is voor 1992 
toegezegd, maar niet uitgevoerd (antwoord d.d. 27 november 1991, kenmerk 91.C.127). 
1625 Dat de Registratiekamer de bekendmakingsplicht actief onder de aandacht brengt van 
registratiehouders en geregistreerden, lijkt weinig effect te hebben. 
1626 Vgl. de bekendmaking van de privacyreglementen door het RIVM in Bilthoven, Stcrt. 1994, 15. Hierin 
is opgenomen dat de reglementen tegen kostprijs kunnen worden opgevraagd bij de afdeling voorlichting 
van het RIVM, onder vermelding van het telefoonnummer. 
1627 Tot de alternatieven behoort een uitbreiding van de informatieverplichting ex art. 28 WPR. 
1628 Zie als voorbeeld het informatieverzoek aan de Registratiekamer van een technisch expertisebureau. 
Dit bureau voert expertises uit naar de oorzaak van schadegevallen, vooral brandschade, die worden 
geclaimd bij verzekeringsmaatschappijen. dit expertisebureau is beperkt in omvang en werkzaam in het hele 
land. De verzekeringsmaatschappijen verstrekken de persoonsgegevens van de betreffende verzekerden bij 
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de strafbedreiging op niet naleving moet op dit onderdeel van het bekendmakingsregime derhalve 
een grotere mate van regelprecisie worden verlangd dan hier is geboden. Anders dan de 
stellingname in de toelichting op het Besluit kan er van worden uitgegaan, dat de 
bekendmakingsbepalingen in de WPR niet zodanig dwingend zijn, dat deze zich tegen een 
dergelijke ingreep in de uitvoeringsregeling verzetten. Dit temeer niet, indien compenserende 
voorzieningen worden opgelegd in de vorm van aan de infrastructuur ten behoeve van de 
passieve informatieplicht gestelde eisen. Weliswaar ligt ook aanpassing van de wettekst in de rede, 
gezien de noodzaak om op korte termijn praktijk en leer met elkaar in overeenstemming te 
brengen, vooruitlopend hierop kan een herziening van het Bekendmakingsbesluit binnen de 
interpretatiemarge in de wettelijke bepalingen reeds een voldoende positief effect hebben. 

Op dit intrekkingsvoorstel is een uitzondering te maken voor reglementen van landelijk werkende 
overheidsorganisaties met een brede publieksfunctie. De (blijvende) integrale opneming hiervan 
in de Staatscourant verdient aanbeveling. Zie in dit verband ook art. 8 Wob. Anders dan de 
meeste publieksmedia, heeft een dergelijke plaatsing (in bepaalde kring) een hogere 
attentiewaarde en een grotere duurzaamheid door de functie van de Staatscourant als 
bronverzameling. Kenbaarheid en beschikbaarheid van het normatieve regime doet dan de balans 
weer richting publicatieplicht doorslaan. 

Hiervoor is aangegeven, dat de normatieve dimensie van reglement en aanmeldingsplicht 
vanwege het kenbaarheidsvereiste en het doorzichtigheidsbeginsel verplicht tot een algemene 
verkrijgbaarheid van deze toepassingsregelingen. Om die reden moet de wettelijke regeling van 
terinzagelegging binnen de houdersorganisatie ex art. 1 Besluit worden gehandhaafd, terwijl het 
stellen van nadere eisen aan de organisatorische infrastructuur aanbeveling verdient. Om die 
reden wordt gepleit voor de opneming van voorschriften omtrent de inrichting van een centraal 
punt binnen de houdersorganisatie, waar alle relevante informatie beschikbaar is, met name 
gegevens over de inrichting van de gegevensverwerking, de toepasselijke 
reglementen/aanmeldingsformulieren alsmede informatie omtrent de onder het BGV gebrachte 
persoonsregistraties1629. Dit is het model van het bij de gemeentelijke en provinciale overheden 
op grote schaal bij verordening ingestelde openbaar register. Tevens pleit ik voor verruiming van 
beschikbaarheidsvarianten, met name de introductie van de mogelijkheid van toezending van een 
reglement of aanmeldingsformulier op verzoek, al dan niet tegen een (redelijke) 
kostenvergoeding. 

De beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsregisters voorziet in een openbaar register van 
aangemelde informatiesystemen bij de toezichtsautoriteit (art. 21, tweede lid)1630. Geldt een 
vrijstelling van de meldingsplicht, dan is te voorzien in een vergelijkbare openbaarmaking door de 
houder of een andere, aangewezen instantie. Zie in deze context de figuur van de op het niveau 

                                                                                                                                                        
inschakeling aan dit bureau. Tijdens het onderzoek worden voorts getuigenverslagen opgenomen. Er is 
geen blad waarmee de verzekeringsmaatschappijen in contact treden met de verzekerden. Deze contacten 
lopen meestal via een assurantie-tussenpersoon. Wil een dergelijk bureau naar de letter van de wet 
handelen, dan is niet te ontkomen aan de plaatsing van advertenties in landelijke (dag)bladen. Bij brief van 
17 februari 1994 (dossiernr. 93.E.210) trekt de Kamer deze conclusie inderdaad: Indien er schriftelijk 
contact met de verzekerden wordt onderhouden via briefwisseling, kan de aanmelding van de 
persoonsregistratie bij de Registratiekamer (met aanmeldingsnummer) daarin vermeld worden. 
Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan een vermelding in het briefhoofd van uw briefpapier. Indien er geen 
schriftelijk contact is tussen uw bedrijf en de in uw persoonsregistratie opgenomen verzekerden, lijkt het de 
Kamer dat u, wat betreft openbaarmaking van de aanmelding, en behoudens het navolgende, zult zijn 
aangewezen op een mededeling in een landelijk dagblad, of, indien uw bedrijf in haar activiteiten 
voornamelijk is ingericht op een bepaalde regio, in een regionaal dagblad. Wellicht is ook een 
openbaarmaking via de verzekeringsmaatschappij en/of de assurantietussenpersonen mogelijk. 
1629 Voor de laatste toevoeging, informatie omtrent persoonsregistraties die onder een BGV-regime zijn 
gebracht, is geen wettelijke basis voorhanden. Een dergelijk voorschrift kan echter worden opgenomen in 
het BGV jo. een nadere regeling in het Bekendmakingsbesluit. 
1630 Vgl. voorts de ruime informatieverplichtingen van de houder jegens de geregistreerden in de artt. 10 en 
11 van de richtlijn. 
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van de houdersorganisatie of de sectororganisatie aan te wijzen bestandstoezichthouder in art. 18, 
tweede lid. Deze moet een openbaar register bijhouden van in deze organisatie of door haar leden 
verrichte verwerkingen. 

Omdat het aanmeldingenregister van de Registratiekamer door de werking van de Wob reeds nu 
openbaar is, zal de nieuwe regeling materieel geen wijziging brengen in de bestaande situatie. Art. 
21 impliceert voorts een zodanige beleidsmarge van de lidstaten, dat de hiervoor bepleite 
voorziening in overeenstemming is met het regime van de richtlijn. 

14.4 Het modelreglement in de WPolR als alternatief 
De suggestie wordt wel gehoord, dat de introductie van de figuur van het door de 
Registratiekamer goedgekeurde modelreglement in de WPR, een oplossing zou bieden voor het 
tekort aan normatieve kwaliteit van de zelfregulering op toepassingsniveau. Gewezen wordt dan 
op het succes van dit instrument van collectieve zelfregulering in de Wet politieregisters (art. 12). 
Met deze regelingsvariant zou tevens een vereenvoudiging van het regelbestand door 
standaardisering kunnen worden bereikt, evenals een afneming van uitvoeringslasten. De 
inzending van een adhesiemelding door de houder bij de Registratiekamer in de vorm van een 
mededeling overeenkomstig welk model het reglement is vastgesteld, is immers minder belastend 
dan de thans voorgeschreven methodes van zelfregulering en informatieverstrekking aan de 
Registratiekamer1631. Bovendien zou hiermee de rechtszekerheid worden vergroot, evenals de 
doorzichtigheid van de organisatie van de informatievoorziening. De standaardisering van de 
normstelling dwingt immers tevens tot standaardisering van de daarmee corresponderende 
informatievoorziening. 

Het hier geschetste perspectief is aantrekkelijk. Het is evenwel de vraag of dit 
verwachtingspatroon niet te rooskleurig is aangezet. Met name de neveneffecten hebben nog 
nauwelijks aandacht gekregen. Aan een eventueel voorstel om de figuur van het preventief 
getoetste modelreglement als alternatief op te nemen in de WPR, moet derhalve een analyse van 
deze regelingsvariant en de daarmee opgedane ervaring vooraf gaan. Vandaar in deze paragraaf 
een kleine excursie naar de Wet politieregisters. 

14.4.1 Het modelreglement als methode van zelfregulering 
Ingevolge art. 9 WPolR stelt de korpsbeheerder voor elk register, aangelegd ten dienste van de 
uitvoering van de politietaak, een reglement vast. Een exemplaar hiervan moet worden 
toegezonden aan de Registratiekamer. De uitwerking van deze verplichting komt in grote lijnen 
overeen met die van de reglementsplicht in de WPR. Zo is het reglement ex art. 11 rechtens 
bindend voor de beheerder1632 en al degenen die verder bij de werking van het register zijn 
betrokken. Voorafgaand aan de vaststelling van het reglement moet de Registratiekamer worden 
gehoord over nader in de wet en het besluit aangegeven onderwerpen1633. Op deze algemene 
zelfreguleringsverplichting met betrekking tot politieregisters is een  geclausuleerde  uitzondering 
gemaakt voor zogenaamde tijdelijke registers (art. 13). De Registratiekamer moet echter wel over 
de aanleg van een dergelijk register worden genformeerd. Art. 12, eerste lid, biedt de mogelijkheid 
om een modelreglement aan de Registratiekamer ter goedkeuring voor te leggen. Wordt de 
verklaring dat het model naar haar oordeel in overeenstemming is met het bepaalde bij of 

                                                      
1631 Het modelreglement is derhalve een tussenvorm tussen de standaardreglementering in het BGV en 
individuele zelfregulering. Hoewel de gedragscode ex art. 15 WPR ook in een regeling op uitvoeringsniveau 
kan voorzien (vgl. de gedragscode van de OAWS) is dat geen regel. Gebruikelijk is dat de gedragscode 
insteekt op een hoger niveau in de regelingsketen en aldus de WPR sectorspecifiek vertaalt en aanvult. 
1632 De functie van beheerder in de WPolR is identiek aan die van houder in de WPR. 
1633 De hoorprocedure is een adviesprocedure betreffende specifiek in de wet genoemde onderwerpen. In 
aanvulling hierop worden ook de overige onderdelen van een ingezonden concept-reglement door de 
Kamer getoetst, zij het marginaal. De wet kent derhalve niet de figuur van geformaliseerd preventief 
toezicht. Zie echter het (repressieve) toezicht op de naleving van wet en besluit als taak van de 
Registratiekamer evenals de hierop toegesneden onderzoeksbevoegdheid (artt. 26 t/m 28 WPolR). 
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krachtens de WPolR door de Kamer afgegeven en in de Staatscourant gepubliceerd, dan kan een 
beheerder volstaan met vaststelling van een privacyreglement conform een dergelijk model en 
een mededeling aan de Kamer dat zulks is geschied1634. Gebruikmaking van een goedgekeurd 
modelreglement kent derhalve de bonus van rechtszekerheid, kwaliteit van regulering en 
beperking van aan de reglementering van politieregisters verbonden uitvoeringslasten. 

In relatie tot de reglementsplicht van de korpsbeheerders vervult de Registratiekamer krachtens 
de WPolR een viertal taken: (a) advisering in het kader van de verplichte hoorprocedure met 
betrekking tot bepalingen in een concept-reglement betreffende: gevoelige gegevens (art. 5), 
koppeling van gegevensbestanden (art. 6), beperking van het inzagerecht (art. 21) en 
gegevensverstrekking aan een commissie van toezicht (art. 14 BPOLR); (b) goedkeuring van een 
ter toetsing aangeboden modelreglement (art. 12); (c) toezicht op naleving van de wet c.a. en (d) 
de administratieve verwerking van de ingezonden reglementen, adhesiemeldingen en 
aanmeldingen van tijdelijke registers. 

14.4.2 Ervaringen met de reglements- en aanmeldingsplicht 
De Wet politieregisters is volledig in werking getreden op 17 februari 1991, zij het met enig 
respijt inzake de effectuering van de reglementsplicht voor bestaande politieregisters. Deze 
hadden ingevolge art. 32 uiterlijk op 17 augustus 1991 gereglementeerd moeten zijn en qua 
inhoud en werking aangepast aan het nieuwe informatieregime. Deze doelstelling is niet gehaald. 
Ultimo 1991 waren in totaal slechts 94 politieregisters bij de Registratiekamer aangemeld, 
waarvan er 36 van een zelf opgesteld reglement waren voorzien en 43 waren gereguleerd 
overeenkomstig een modelreglement. De laatste categorie betrof de door de Registratiekamer 
goedgekeurde modelreglementen voor de bedrijfsprocessensystemen BPS en Multipol (Stcrt. 
1991, 148). In het kader van de verplichte hoorprocedure bleek al snel, dat de naleving van de 
reglementsplicht problemen gaf. Niet alleen was er sprake van nalatigheid in de naleving bij een 
deel van het politieveld, bovendien moest worden vastgesteld, dat de normatieve kwaliteit van de 
ter advisering aan de Registratiekamer aangeboden reglementen (353 in 1991) op belangrijke 
onderdelen (aanmerkelijk) tekort schoot, terwijl de capaciteit van de Kamer tot prioriteitsstelling 
in haar taakuitoefening noopte. Dit zo zijnde, heeft de Kamer uitdrukkelijk geopteerd voor een 
beleid gericht op het actief bevorderen van reglementering van politieregisters overeenkomstig 
goedgekeurde modelreglementen. 

Naast de genoemde modelreglementen voor BPS en Multipol zijn daartoe in samenspraak met 
betrokkenen vanuit het politieveld en nog toegesneden op de oude organisatie-indeling, een 16-
tal modelreglementen ontwikkeld en in 1992 gepubliceerd (Stcrt. 1992, 78). Deze 
modelreglementen zijn voor de tussenfase in het reorganisatieproces, in het verlengde van de Wet 
tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel (Stb. 1991, 674), aangepast en toegesneden op 
de nieuwe regionale politiekorpsen (Stcrt. 1993, 73)1635. Het aantal beschikbare modelreglementen 
is vervolgens nog verder uitgebreid met een 9-tal nieuwe regelingen. Deze modelreglementen 
waren vooral bedoeld voor de regulering van functionele registers, in aanvulling op een 
bedrijfsprocessensysteem. Daarnaast zijn er nog modellen betreffende de Criminele 
Inlichtingendienst (CID) en het Grijze-veld van een goedkeuringsverklaring voorzien (Stcrt. 
1993, 182). De ontwikkeling van een modelreglement voor het belangrijke 
herkenningsdienstregister heeft veel voeten in de aarde gehad. Dit model is eerst in 1994 gereed 

                                                      
1634 Vgl. de goedkeuringsverklaring inzake gedragscodes ex art. 15 WPR. In de goedkeuringsverklaring met 
betrekking tot politile modelreglementen gebruikt de Kamer een deels overeenkomstige formulering: De 
Registratiekamer verklaart ingevolge artikel 12 van de Wet politieregisters dat de voornoemde 
modelreglementen in overeenstemming zijn geoordeeld met het bepaalde bij en krachtens de Wet 
politieregisters. 
1635 Deze modellen waren bedoeld als voorziening voor die gemeente- en rijkspolitiekorpsen die reeds 
samenwerkten, anticiperend op de nieuwe regiovorming per 1 april 1994. Zie ook de aanhef van deze 
model-reglementen. 
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gekomen en goedgekeurd (Stcrt. 1994, 78). Tot dat tijdstip heeft de Registratiekamer het oude 
reglement uit 1988 (Stcrt. 1988, 154) als geldend toegepast1636. 

De invoering van de Awb op 1 januari 1994 en van de nieuwe Politiewet (Stb. 1993, 724) jo. de 
Invoeringswet Politiewet 1993 (Stb. 1993, 725) per 1 april 19941637, noodzaakte opnieuw tot 
aanpassing van de genoemde modelreglementen en mutatiemeldingen door de beheerders. Deze 
transformatie naar de privacyreglementen in definitieve vorm, corresponderend met de nieuwe 
politie-organisatie, heeft in het voorjaar van 1994 haar beslag gekregen. 

Afgezien van de goedkeuring van nieuwe model-reglementen voor de bedrijfsprocessensystemen 
BPS en Multipol1638 en die van de Herkenningsdienst en de Meldkamer, heeft de Kamer tevens 
goedkeuringsverklaringen afgegeven voor de volgende functionele registers: (1) 
Aandachtsvestigingen, (2) Arrestatiebevelen, (3) Arrestanten, (4) 
Bekeuringenafhandelingssysteem, (5) Beperkingen Besturen Motorrijtuigen, (6) Bedrijven 
informatiesysteem en Waarschuwingsadressen, (7) Fraudebestrijding, (8) Graffitibestrijding, (9) 
Gevonden en verloren goederen, (10) Inbraakbestrijding, (11) In bewaring genomen goederen, 
(12) Inbeslaggenomen goederen, (13) Jeugd- en zedenzaken, (14) Kabinetszaken, (15) 
Milieudelicten, (16) Opkopers en Helingbestrijding, (17) Overvallenbestrijding, (18) Permanent 
Autoteam, (19) Processen-verbaal en rapporten, (20) Recidive, (21) Rijverboden, (22) 
Schietwapen incidentenregistratie en informatiesysteem, (23) Technische recherchezaken, (24) 
Vakantiecontrolekaarten, (25) Vandalismebestrijding en (26) Verdovende middelen (Stcrt. 1994, 
78), nadien nog gevolgd door een goedkeuringsverklaring voor het model-reglement: (27) 
Internationale rechtshulp politie (Stcrt. 1994, 133)1639. De modelreglementen hebben zowel 
betrekking op politieregisters die deels geautomatiseerd en deels handmatig worden bijgehouden 
als op politieregisters die geheel geautomatiseerd of geheel handmatig worden gevoerd. 

De modelreglementen kunnen worden onderverdeeld in systeem-gerelateerde en functie-
gerelateerde modellen. In beide gevallen is sprake van regulering op detailniveau. Tot de eerste 
categorie behoren de bedrijfsprocessensystemen BPS en Multipol. In die gevallen is de normering 
                                                      
1636 Zie onder meer de brief van de Kamer aan de korpsbeheerder van het regionaal politiekorps Gooi en 
Vechtstreek van 29 december 1993, dossiernr. 93.005.E, betreffende de behandeling van een verzoek om 
verwijdering van in de registratie van de herkenningsdienst vastgelegde gegevens. Vgl. ook het vonnis van 
de Rb. Den Haag van 4 maart 1992, NJ 1992, 388. Zie de intrekking van het oude HKD-reglement in de 
Aanpassingsregeling Politiewet 1993, Stcrt. 64. 
1637 Zie ook het Besluit beheer regionale politiekorpsen, Stb. 1994, 224, de nieuwe ambtsinstructie voor de 
politie en de Koninklijke marechaussee, Stb. 1994, 275, de Aanpassingsregeling Politiewet 1993, Stcrt. 
1994, 64, de Beschikking mandaatbesluit Korps landelijke politiediensten, Stcrt. 1994, 113, de 
Samenwerkingsregeling bestrijding terroristische misdrijven, Stcrt. 1994, 143 en de Regeling houdende de 
vaststelling van regels met betrekking tot de samenwerking, werkzaamheden en inrichting van criminele 
inlichtingendiensten (CID-regeling 1995), Stcrt. 1995, 74. 
1638 De multifunctionaliteit van deze bedrijfsprocessensystemen is in latere versies van deze modellen 
normatief ingeperkt doordat in het model-reglement gewerkt wordt met modules. Zo zijn in BPS de 
volgende specificaties opgenomen: (a) Meldkamermodule, (b) Gebeurtenissenmodule, (c) Processen-
verbaal en rapportenmodule, (d) Arrestantenmodule, (e) Arrestatiebevelenmodule, (f) Goederenmodule, (g) 
Modus operandi en sporenmodule en (h) Afspraken op personen en locatiesmodule. Het modelreglement 
Multipol voorziet in de volgende specificaties: (a) Meldkamermodule, (b) Gebeurtenissenmodule, (c) 
Processen-verbaal en rapportenmodule, (d) Bedrijveninformatie en waarschuwingsadressenmodule, (e) 
Arrestantenmodule, (f) Arrestatiebevelenmodule, (g) Goederenmodule, (h) Modus operandi en 
sporenmodule en (i) Personen-pandmodule. Vgl. de opzet van het eerste modelreglement van BPS en 
Multipol, Stcrt. 1991, 148. 
1639 Vgl. wat de landelijke politiediensten betreft de volgende privacyreglementen: het Privacyreglement 
Persoonsregistratie Centraal Register Vreemdelingen (CRI), Stcrt. 1994, 67, het Reglement politieregister 
Melding Ongebruikelijke Transacties, Stcrt. 1994, 54, het Reglement politieregister Sirene Nederland 
(Schengen) (CRI), Stcrt. 1994, 90, Reglement persoonsregistratie Sirene-vreemdelingen Nederland, Stcrt. 
1994, 90, Reglement politieregister NCID (Nationale Criminele Inlichtingendienst bij de CRI), Stcrt. 1995, 
79 en het Reglement politieregister Grijze-veld Divisie CRI, Stcrt. 1995, 79. Zie wat de sanering van 
eerdere reglementen betreft de Aanpassingsregeling Politiewet 1993, Stcrt. 64. 
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toegesneden op de werking van een specifiek informatiesysteem. De overige modelreglementen 
zien vooral op de informationele ondersteuning van min of meer traditionele taakonderdelen en 
werkwijzen. Deze methode van reglementering gaat tevens uit van een functioneel-normatieve 
clustering van politieregisters op regionaal niveau1640. 

De Kamer heeft het gebruik van de modelreglementen steeds actief gestimuleerd door 
voorlichting aan het politieveld, met name via gerichte ondersteuning van de Raad van 
Hoofdcommissarissen (eerder het Cordinerend Politie Beraad) en de binnen de (regio-)korpsen 
aangewezen privacy-officers (netwerkbenadering). Bovendien is de hoorprocedure gebruikt om 
gericht te sturen, zowel door middel van aanbevelingen aan de korpsbeheerders als via 
gestandaardiseerd commentaar op ter advisering voorgelegde reglementen. De modelreglementen 
worden hierbij door de Kamer gehanteerd als staand advies, als leidraad waarnaar in reacties 
expliciet wordt verwezen. De modelreglementen hebben aldus tevens een standaardiserende 
functie gekregen ten opzichte van de in eigen beheer opgestelde reglementen1641. 

Dit beleid met de nadruk op overneming van modelreglementen is op termijn succesvol 
gebleken. In 1992 werden reeds meer adhesiemeldingen ontvangen dan individuele reglementen 
voor de hoorprocedure (185 tegen 73). Deze omslag zette in 1993 nog verder door in de vorm 
van 253 adhesiemeldingen tegen inzending in het kader van de verplichte hoorprocedure van 29 
in eigen beheer opgestelde privacyreglementen. Van het aantal aanmeldingen in 1993 ging het 
bovendien in 166 gevallen om (collectieve) regio-aanmeldingen, in tegenstelling tot de eerder 
ontvangen aanmeldingen uit de voormalige korpsen van gemeentepolitie en de districten van 
rijkspolitie1642. Ondanks deze inspanningen bleek in de tweede helft van 1994 de 
reglementeringsdoelstelling op regioniveau nog steeds niet te zijn gehaald. Op 1 oktober 1994 
hadden 19 van de 25 regionale politiekorpsen in het geheel nog niet aan hun aanmeldingsplicht 
voldaan. Met een gerichte aanschrijving van de korpsbeheerders, onder termijnstelling en dreiging 
met openbaarmaking van nalatigheid in haar jaarverslag, heeft de Registratiekamer weten te 
bereiken, dat begin 1995 van alle regionale korpsen aanmeldingen waren ontvangen. In een 
vervolgactie wordt nog onderzocht, of deze aanmelding volledig is geweest. 

Hieruit kan worden afgeleid, dat de facilitering van de reglementsplicht in de vorm van 
beschikbare modellen, er als zodanig niet toe leidt dat de reglementsplicht wordt nageleefd. Deze 
prikkel is derhalve onvoldoende om de zelfregulering te verzekeren. In deze derde tranche is het 
pleit definitief ten voordele van de modelreglementen beslecht en bestaan de aanmeldingen 
vrijwel volledig uit een bericht van vaststelling overeenkomstig een nader aangegeven 

                                                      
1640 Vgl. de afwijkende invulling van het begrip persoonsregistratie in de WPR, waarbij de feitelijke 
inrichting van de informatievoorziening steeds het uitgangspunt is geweest. 
1641 Brieven in het verlengde van de hoorprocedure bevatten veelal zinsneden als; De Registratiekamer 
verwijst u voor een goede leidraad naar het modelreglement ... en De Registratiekamer beveelt u 
kortheidshalve aan de artt. ... als volgt te redigeren, waarna onderdelen uit een modelreglement worden 
opgenomen. Zie als illustraties de brieven van 22 november 1993 aan de Politie Brabant-Noord (kenmerk 
93/53.H) en Gemeentepolitie Groningen (kenmerk 93/54-55.H) en van 15 december 1993 aan de 
Regiopolitie Utrecht (kenmerk 93/56-60.H). 
1642 Op basis van de oude Politiewet kende de politie 148 gemeentelijke korpsen en een Korps Rijkspolitie, 
verdeeld in 19 districten. Hoewel de WPolR de figuur van het gemeenschappelijk register kent, mag er van 
worden uitgegaan, dat de genoemde onderdelen uit een oogpunt van informatievoorziening self-supporting 
waren en dus elk -naar geschat wordt  over zon 20 gegevensbestanden beschikten. De aanmeldingen in 
1991 en 1992 zijn derhalve nog gent op het oude organisatie-model. Regiovorming op basis van de 
genoemde Wet tijdelijke voorzieningen reorganisatie politiebestel impliceerde een wijziging van 
zeggenschap en veelal ook een (begin van) herstructurering (integratie) van de informatievoorziening. 
Wijzigingen in de werking van een register verplichten veelal tot aanpassing van het reglement en 
herinzending/-melding bij de Registratiekamer (art. 9, zesde lid, jo. art. 12). Deze organisatorische 
interimvoorziening impliceerde derhalve de noodzaak van aanpassing van bestaande reglementen c.a. De 
aanmeldingscijfers in 1993 weerspiegelen deze tussenfase in het reorganisatie-proces, betreffen immers 
regio-aanmeldingen. De inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving per 1 april 1994 verplichtte tot een 
nieuwe transformatie-/mutatieronde, nu toegesneden op het definitieve organisatie-model. 
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modelreglement (art. 12, tweede lid). Voor zover nog reglementen worden ingezonden voor de 
hoorprocedure, gaat het bovendien vrijwel steeds om een aangepaste modelregeling. 

Uit deze praktijkervaringen in het politieveld kan worden afgeleid, dat de facilitering van de 
reglementsplicht in de vorm van beschikbare modellen, er als zodanig niet toe leidt dat de 
reglementsplicht wordt nageleefd. Deze prikkel is derhalve onvoldoende om de zelfregulering te 
verzekeren. 

14.4.3 Neveneffecten van de inzet van modelreglementen 
De WPolR bevat geen aanwijzing van een instantie, bevoegd tot de opstelling van 
modelreglementen. De vraag wie hiertoe het initiatief kan nemen, is in de parlementaire stukken 
uitdrukkelijk opengelaten, zij het dat duidelijk is uitgegaan van de veronderstelling dat de 
modellen met name in het beheerscircuit worden ontwikkeld1643. Deze aanname komt ook 
overeen met het karakter van het modelreglement als vorm van collectieve zelfregulering. 
Afgaande op de in de Staatscourant gepubliceerde goedkeuringsverklaringen van de 
Registratiekamer lijkt dit ook de praktijk. De auteurs van de verschillende modellen worden 
hierin uitdrukkelijk genoemd1644. Hoewel de goedkeuringsverklaring derhalve het heersende beeld 
bevestigt (checks and balances), is daarentegen in de uitvoeringspraktijk het zwaartepunt in de 
regulering sterk naar de Registratiekamer verschoven. Opstelling en goedkeuring van 
modelreglementen zijn de facto steeds meer ineengevloeid, zij het in samenspraak met (inspraak 
van) het politieveld1645. 

De belangrijkste redenen van de actieve normatieve sturing door de Registratiekamer zijn: (a) het 
geconstateerde tekort in de naleving van de wettelijke reglementsverplichting; (b) gebleken 
tekorten in de (kwalitatieve) regelingscapaciteit van de beheerders; (c) het gebrek aan initiatief 
betreffende de ontwikkeling van modellen (collectieve zelfregulering) en, niet in het minst, (d) de 
behoefte van de Registratiekamer om het aan de verplichte hoorprocedures verbonden tijdsbeslag 
(uitvoeringslasten) te beperken1646. De activiteiten van de Registratiekamer in dit verband moeten 
dan ook primair worden gezien als remedie tegen de gebleken nalevingsproblemen in de 

                                                      
1643 Zie TK 1985-1986, 19589, nr. 3, pp. 6 en 19. Vgl. de volgende passage: Het is open gelaten wie het 
model opstelt. Het ligt in het voornemen dat beide ondergetekenden voor een aantal veel voorkomende 
registers een model vaststellen. Ook private organisaties als bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse 
gemeenten kunnen hiertoe overgaan (MvT p. 19). 
1644 Vgl. de vaste formulering: De Registratiekamer maakt bekend dat aan de Registratiekamer met het oog 
op de reglementsplicht inzake politieregisters op grond van de artikelen 9 en 10 ter toetsing zijn 
aangeboden: door (...). Het aantal aanbieders blijkt beperkt. In het besluit betreffende de op 14 april 1994 
goedgekeurde modelreglementen worden de korpschefs van Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, 
Hollands-Midden, Zeeland en Gelderland-Midden genoemd. De VNG heeft de goedkeuringsverklaring 
inzake de eerste versie van het BPS-modelreglement uitgelokt, maar zich daarna van actieve betrokkenheid 
bij de ontwikkeling van modellen onthouden. De betrokkenheid van de ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken is in de laatste tranche van 1994 beperkt gebleven tot het modelreglement 
Herkenningsdienstregister, terwijl de minister van Justitie voorts nog als initiator geldt van het 
modelreglement Internationale rechtshulp politie. 
1645 De basis van de modelreglementen wordt gevormd door in de hoorprocedure ingezonden reglementen, 
overleg met het politieveld en inventarisaties op de werkvloer. In enkele gevallen heeft de Kamer zelf het 
initiatief genomen. 
1646 De Registratiekamer heeft vanaf de inwerkingtreding van de WPolR relatief veel personele capaciteit 
gereserveerd voor de ondersteuning van de uitvoering van de reglementsverplichting in deze regeling, als 
basis voor een adequate en controleerbare uitvoeringspraktijk (binnen het secretariaat 4 fte). Zowel de op 
voorlichting en overreding gerichte netwerkbenadering als de individuele hoorprocedures zijn, mede door 
het reorganisatieproces bij de politie, zeer tijdsintensief gebleken. Het onderhoud van de modellen is 
eveneens capaciteitsintensief. Gezien de andere taken van de Kamer op basis van de WPolR, met name het 
toezicht op de uitvoeringspraktijk, is het de vraag of een dergelijke inzet op termijn kan worden 
gecontinueerd. Inmiddels heeft reeds een verdergaande verschuiving in prioriteitsstelling binnen de Kamer 
plaatsgevonden. 
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uitvoeringspraktijk. Daarnaast wordt het modelreglement als regelingsalternatief echter ook sterk 
als sturingsinstrument aangewend. Navolging van zelfregulering via goedgekeurde 
modelreglementen wordt met gebruikmaking van prikkels sterk door de Kamer gestimuleerd. 
Naast de hiervoor reeds genoemde aansporingen, met name de gerichte verwijzingen in de 
hoorprocedure, wordt het model ook als maatstaf gehanteerd bij de behandeling van 
bemiddelingsverzoeken (art. 23), nog eens versterkt door de toezichtsfunctie van de Kamer. 

De zelfregulering zoals voorzien in de WPolR, is door de hiervoor geschetste ontwikkeling van 
karakter veranderd. Maatwerk in de vorm van een door de beheerder vastgesteld 
gendividualiseerd reglement ex artt. 9 en 10, behoort weliswaar nog steeds tot de mogelijkheden, 
maar wordt in deze context snel als afwijkend ervaren. Top down-regulering is hiermee materieel 
de norm geworden, zij het met inspraak en afwijkingsbevoegdheid van het politieveld. De 
invulling van het wettelijk begrip politieregister door de Registratiekamer, versterkt en bevestigt 
deze wijziging in regelingsoptiek. Door deze ontwikkeling heeft de Registratiekamer een sterke 
greep gekregen op de normering van de politile informatievoorziening, is op onderdelen zelfs 
min of meer pseudo-wetgever geworden. Het zelfreguleringselement in de reglementering van 
politieregisters is hierdoor feitelijk teruggebracht tot een geformaliseerde keuze uit het  la carte-
systeem van de centraal geformuleerde modelreglementen, want primair toegesneden op het 
bepalen van de werkingssfeer ervan1647. Schijn en werkelijkheid lopen derhalve in sterke mate 
uiteen. 

Het is evident, dat het gebruik van modelreglementen in eerste instantie efficiencywinst oplevert, 
zowel voor de korpsbeheerder, die de (moeizame) reguleringsfase kan overslaan, als voor de 
Registratiekamer in de vorm van beperking van het aantal hoorprocedures. De beschikbaarheid 
van modelreglementen genereert echter ook gemakzucht op uitvoeringsniveau. De noodzakelijke, 
aan reglementering voorafgaande inventarisatie van gegevensbestanden en interne en externe 
informatiestromen in de politiepraktijk lijken bij gebruikmaking van modelreglementen te weinig 
aandacht te krijgen, zo niet achterwege te blijven. Is hieraan echter te weinig zorg besteed, dan is 
het risico reel, dat het reglement onvoldoende correspondeert met het feitelijk bestaande 
informatiepatroon. Naast andere effecten is dit temeer riskant, omdat van het geldende reglement 
afwijkende gegevensopslag, -gebruik of -verstrekking in de opsporingsfase, in een latere 
strafprocedure onder omstandigheden als onrechtmatig verkregen bewijs kan worden 
gekwalificeerd1648. Is dit al een risico bij de start, dit afstemmingsprobleem kan na verloop van 
tijd zelfs nog groter worden. Het moderniseringsproces verloopt bij de verschillende korpsen 
immers niet steeds parallel en in hetzelfde tempo. Regulering op detailniveau vereist derhalve 
onderhoud in de vorm van een periodieke analyse van informatiepatroon en informatiebehoefte. 
Blijvende alertheid van korpsbeheerders, maar ook van de Registratiekamer, is daarom een 
noodzakelijke voorwaarde voor de werking van deze regelingsvariant. Blijft deze inzet (op termijn 
achterwege, dan is de kans op het (verder) uiteenlopen van norm en feit geenszins 
denkbeeldig1649. 

                                                      
1647 Vgl. ook de clausulering in het goedkeuringsbesluit van de Registratiekamer. Aan de mededeling van 
vaststelling van een privacy-reglement overeenkomstig een nader aan te geven modelreglement is een 
afschrift toe te voegen van de bijlage van het reglement betreffende de bureaus of afdelingen van de 
territoriale en functionele eenheden van het korps waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks 
toegankelijk is. 
1648 Zie de nalevingsverplichting van het reglement in art. 11 WPolR. Hiervan afwijkende 
informatievoorziening is derhalve krachtens wetsbepaling in beginsel onrechtmatig. Vgl. tevens in dit 
verband: HR 15 maart 1994, NG 1994, 745 (tapjournaals). 
1649 In dit licht bezien is de efficiency-winst van het modelreglement minder groot dan verondersteld. De 
inventarisatie en analyse van het informatiepatroon kost immers  mits zorgvuldig gedaan  in het 
reglementeringsproces de meeste energie. Eerst na afronding hiervan is het de beheerder mogelijk om een 
verantwoorde keuze te maken tussen overneming van een modelreglement of zelfregulering in eigen 
beheer. De optie voor het modelreglement is slechts beschikbaar, indien en voor zolang de feitelijke 
informatievoorziening overeenstemt met het aan het modelreglement ten grondslag gelegde 
informatiepatroon. Wordt de feitelijke informatie-huishouding gewijzigd of aangepast, dan moet alsnog in 
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Door de aard van deze modelnormering: top down in plaats van bottom up en confectie in plaats 
van maatwerk, is het bovendien de vraag of de veronderstelde voordelen van zelfregulering, met 
name de bevordering van het probleembewustzijn (bezinningselement) en de internalisering van 
normbesef, zich bij de toepassing van modelreglementen nog wel voordoen. Twijfel is bovendien 
gerechtvaardigd bij de vraag of deze vorm van regelgeving, op uitvoeringsniveau als voldoende 
dwingend wordt ervaren. Ook overigens dringt de vraag zich op, of een dergelijk systeem van 
normering van de (onderling verweven) politile informatievoorziening op basis van 20  30 op de 
afzonderlijke functies toegesneden privacyreglementen, in de politile uitvoeringspraktijk wel 
(voldoende) effectief kan zijn1650. 

Hiervoor is ervan uitgegaan, dat het reglement het feitelijke informatiepatroon en veranderingen 
daarin volgt. Deze aanname kan echter ook worden omgedraaid. In dat geval verschuift de 
schijnwerper naar de conserverende werking van het (model)reglement in een dynamische 
omgeving. De automatisering van de politile informatievoorziening weerspiegelt tot op heden 
nog sterk de eerdere organisatiestructuur en het daarbij behorende functiepatroon. Dit blijkt ook 
uit de goedgekeurde modelreglementen. Afgezien van de twee (gentegreerde) 
bedrijfsprocessensystemen1651, is het automatiseringproces bij de politie tot voor kort vooral 
gericht geweest op functionele deelbestanden (geautomatiseerde kaartenbakken), met een 
beperkte gebruiksfunctionaliteit in de toepassingsprogrammatuur. De noodzaak van 
verdergaande modernisering van de politile informatievoorziening is derhalve reel, onder meer 
door toenemende aandrang tot efficiencyverhoging in de taakuitoefening en de aanscherping van 
beheers- en outputverplichtingen (managementtool). Dat deze ontwikkeling nog niet erg hard 
gaat, is hooguit een kwestie van kosten. Zie in dit verband ook de latente spanning tussen de 
open taakomschrijving in art. 2 Politiewet 1993 en de uit de WPolR voortvloeiende inperking van 
gebruiksmogelijkheden van de beschikbare informatie, nader aangescherpt door de toeneming 
van zware (grensoverschrijdende) criminaliteit en de daarmee samenhangende samenwerking 
tussen de regios en toeneming van internationale rechtshulp. 

De trend gaat onmiskenbaar in de richting van een verdergaande integratie van 
informatievoorziening, opvoering van functionaliteit in vastlegging en gebruik van gegevens en 
een toeneming van gegevensuitwisseling tussen de politie en de private sector1652. De 
belangstelling in politiekringen voor het programma Synchrony is een illustratie van deze 
ontwikkeling. Op basis van dit reeds jaren bestaande programmapakket, wordt een speciaal voor 
de politie ontwikkelde BPS-query-applicatie aangeboden, die het mogelijk maakt om alle 
bestanden (tekst, gegeven en beelden) die binnen de organisatie worden gebruikt buiten de 
functionele zoekpaden om op trefwoorden of combinaties daarvan te bevragen. De introductie 
van een dergelijke query-voorziening lijkt nog slechts een kwestie van tijd en kosten. Het gebruik 
van een dergelijke applicatie doorkruist echter volledig het aan de modelreglementen ten 
grondslag liggende regelingsconcept1653. Ook om die reden is een nadere bezinning op het 
huidige regelingsmodel geboden. 

                                                                                                                                                        
eigen beheer gereglementeerd worden. Om het herleven van deze verplichting te kunnen constateren, moet 
de organisatie van de informatievoorziening derhalve continu op veranderingen worden gevolgd. 
1650 Vgl. de kritische opmerkingen inzake vooronderstellingen en werking van de zelfreguleringsplicht op 
basis van de WPR in hoofdstuk 15. 
1651 Zie de normatieve terugdringing van de multifunctionaliteit van deze systemen door de opneming van 
functionele modules in de betreffende modelreglementen. 
1652 Zie ook de Structuurschets voor de politile informatievoorziening van 14 december 1992, TK 1992-
1993, 22801, nr. 11. Vgl. de veelvuldige wijzigingen van het Besluit politieregisters in de afgelopen periode 
en de beoogde aanpassing van de Wet politieregisters. 
1653 De gedachte dat de introductie van Synchrony of een andere querytaal een revolutionaire ontwikkeling 
is, moet worden gerelativeerd. Het is vooral een efficiency-instrument. Vergelijkbare informatieanalyse 
komt ook op dit moment voor, nl. door de inzet van (veel) menskracht. Het principile aspect ligt derhalve 
vooral in de wijziging van de kosten en baten-afweging. 
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Uit het voorgaande blijkt, dat de vraag of het aanbevelenswaard is om de figuur van het 
modelreglement in de WPR op te nemen, een genuanceerde reactie vergt. De hieraan verbonden 
voordelen mogen zeker niet worden overschat, zo er niet al sprake is van schijnwinst op de korte 
termijn. De hier beschreven ervaringen met de ontwikkeling en het gebruik van modellen bij de 
reglementering van politieregisters laten zien, dat dit regelingsinstrument zeker geen panacee is 
voor nalatige registratiehouders, daarentegen onmiskenbaar een aantal ernstige bezwaren 
oproept. Er is derhalve geen reden om de opneming hiervan in de WPR te bepleiten. Dit temeer 
niet, omdat de toetsing op verzoek door de Registratiekamer van door beroeps- en 
koepelorganisaties opgestelde modelreglementen in het geheel geen wettelijke basis behoeft, 
immers reeds thans mogelijk is en ook op ruime schaal heeft plaatsgevonden1654. 

 

                                                      
1654 Vgl. met name de toetsing van enkele tientallen modelreglementen in de eerste periode na de 
inwerkingtreding van de WPR. Nadien is de toetsing op verzoek van modelreglementen een vast 
taakonderdeel van de Registratiekamer gebleven. 
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15 De juridische dimensie van de 
zelfreguleringsverplichting 

15.1 Algemeen 
In hoofdstuk 12 is beschreven op welke wijze de wettelijke reglements-, formulier- en 
aanmeldingsplicht in de WPR c.a. is uitgewerkt en hoe de invoering en naleving daarvan qua 
infrastructuur is ondersteund. Vervolgens is in hoofdstuk 13 op basis van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer per 1 januari 1995, de naleving van deze 
verplichtingen onderzocht. In het verlengde hiervan is in hoofdstuk 14 de werking van enkele 
uitvoeringsvoorzieningen aan de orde gekomen, terwijl aansluitend tevens de werking van het 
model-reglement in de WPolR als mogelijk alternatief voor de WPR is bezien. 

In dit hoofdstuk wordt een wat andere invalshoek gekozen, afgestemd op de functie van de 
zelfregulering als normatief integratiekader en de inpassing ervan in het systeem van de wet. In 
het licht van doel en strekking van de WPR staan vooral de aard en functie van de 
regelingsverplichting van de houder centraal, evenals de schakeling in het wettelijk systeem tussen 
de rechtstreeks werkende materiële bepalingen en de zelfreguleringscomponent. Dit geldt tevens 
voor de doorwerking in het WPR-regime van externe normcomplexen. In deze context zal mede 
het toetsingsbeleid van de Registratiekamer worden geanalyseerd. In het bijzonder wordt 
onderzocht in welke mate zelfregulering door de houder als beoordelingsmaatstaf inzake de 
rechtmatigheid van (onderdelen van) het informatieproces fungeert. Er zal kortom worden 
bezien, of en in welke mate zelfregulering in de toepassingspraktijk rechtswerking heeft. 

Vervolgens verschuift het perspectief en komt de vraag naar de afbakening van de 
zelfreguleringsverplichting aan de orde. Deze loopt parallel aan die naar de reikwijdte van de 
WPR, aangehaakt bij de uitleg van de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven in art. 1 
WPR. Hierbij is niet alleen de gelding van deze regelingsplicht van de houder in het geding, 
bijvoorbeeld in relatie tot handmatige dossierverzamelingen, maar gaat het ook om de omlijning 
van het regelingsobject. Deze elementen zijn tevens van invloed op de invulling van het begrip 
persoonsgegeven. In beide gevallen is sprake van een wisselwerking tussen de reikwijdte van het 
wettelijke regime en de toepasbaarheid ervan. 

Het derde onderdeel van deze drieslag heeft betrekking op de toekomst van de reglements- en 
formulierplicht van de houder. In hoofdstuk 12 is reeds geconstateerd, dat de ontwerp-richtlijn in 
beginsel voorziet in een aanmeldingsplicht voor geautomatiseerde gegevensverwerking, zij het 
met de mogelijkheid van uitzonderingen en modificaties, in combinatie met de bevoegdheid van 
de lidstaten deze te handhaven/introduceren voor handmatige gegevensverzamelingen. Nader zal 
worden bezien of de op handen zijnde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens de ruimte 
biedt voor een continuering van de zelfreguleringsplicht van de houder in de implementatiewet. 

Het plan van behandeling is als volgt. In paragraaf 15.2 komen de door de wetgever beoogde 
functies van de reglements- en formulierplicht aan de orde, gevolgd door een behandeling van 
deze geconditioneerde regelingsverplichting in paragraaf 15.3. De schakeling van de materiële 
normen in de wet en de krachtens de artt. 21 en 26 WPR verplichte naleving van het 
zelfreguleringsregime, is het onderwerp van paragraaf 15.5. De reikwijdte van de 
zelfreguleringsplicht, in het bijzonder de nadere concretisering van de begrippen 
persoonsregistratie en persoonsgegeven door de verschillende rechterlijke colleges en de 
Registratiekamer, wordt in paragraaf 15.6 behandeld. In paragraaf 15.7 komt de mogelijkheid van 
continuering van het bestaande systeem van gelede normstelling onder de ontwerp-richtlijn aan 
de orde. Zoals gebruikelijk wordt ook dit hoofdstuk afgesloten met een paragraaf bevindingen en 
conclusies (paragraaf 15.8). 
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15.2 De functies van de reglements- en formulierplicht 
De zelfreguleringsverplichting in de WPR is ontleend aan het voorontwerp-Koopmans en het 
Wetsontwerp 19811655. Beide regelingen kenden voor de categorieën reglements- en 
vergunningsplichtige systemen een reglementsplicht, als onderdeel van het wettelijk 
toelatingsstelsel. Met deze reglementsplicht had de Staatscommissie het volgende voor ogen: (a) 
bevordering van verantwoordelijkheidsbesef door zelfwerkzaamheid van de houder, (b) 
differentiatie en flexibiliteit in normering (maatwerk), (c) doorbreking ondoorzichtigheid van het 
verschijnsel persoonsregistraties via verplichte openbaarmaking van het reglement en (d) de 
beschrijving van de werking van de persoonsregistratie in het reglement als aanknopingspunt 
voor rechtmatigheidstoetsing door de Registratiekamer1656. 

De reglementsplicht was dus een belangrijke pijler in de beoogde regeling. Het Wetsontwerp 
1981 nam deze argumentatie over onder toevoeging van het element continuïteit, de mogelijkheid 
om op de wet anticiperende regelingen in de toepassing hiervan te incorporeren1657. 

Hoewel uitgaande van een geheel andere systematiek, is het systeem van controleerbare 
zelfregulering in de WPR als regelingsmethode overgenomen, vooral met het oog op een 
gedifferentieerde nadere uitwerking op registratieniveau van de artt. 4 t/m 8 en 11 t/m 14 en 18 
WPR. De hiermee samenhangende uitvoeringsfunctie betreft vooral de rechtspositie van de 
geregistreerde (artt. 29 t/m 32). Via de aanmeldingsplicht bij de Registratiekamer (artt. 19, derde 
lid, en 24, eerste lid) is voorts een koppeling verzekerd met de toezichtsfunctie van de 
Registratiekamer (artt. 37, tweede lid, jo. artt. 45 en 46). 

De aan het systeem van zelfregulering in de wet(sgeschiedenis) toegedachte functies, bleven min 
of meer dezelfde. Er is derhalve sprake van continuïteit in opvattingen over de met zelfregulering 
beoogde doelen en de verwachte werking van dit concept, zij het dat de uitwerking van deze 
verplichting in de WPR aanmerkelijk verschilt van die in de eerdere voorstellen.  

De belangrijkste samenhangende elementen hierin zijn:  

1. de beoogde interne werking: de bottom up-benadering als uitvoeringsregeling met het oog op 
openbaarheid, individuele bewustwording en normering op toepassingsniveau (maatwerk) 
alsmede 

2. de beoogde externe werking: de via reglements- en formulierplicht afgedwongen explicitering 
van interpretatie en toepassing van globale wettelijke normen (rechtsverfijning) ten behoeve 
van de versterking van de rechtspositie van de geregistreerde, rechtszekerheid en de externe 
doorzichtigheid en controleerbaarheid (handhaafbaarheid). 

In hoofdstuk 12 zijn deze samengevat als: de normatieve, de informatieve en de internaliserings- 
of leerfunctie1658 van het reglement/aanmeldingsformulier. Bij de evaluatie op effectiviteit van de 
formulier- en reglementsplicht zijn deze functies derhalve, als primair oogmerk van de 
zelfregulering op uitvoeringsniveau, te hanteren als beoordelingsmaatstaven. 

Met de keuze voor dit regelingssysteem in de WPR is de wetgever van een aantal aannames 
uitgegaan. Zo is verondersteld, dat de registratiehouders over voldoende deskundigheid zouden 
beschikken om, al dan niet met hulp van beroeps-, branche- en koepelorganisaties (gedragscodes, 
aanwijzingen en model-reglementen), deze regelingsexercitie tot een goed einde te brengen. 
Voorts is uitgegaan van een voldoende maatschappelijk draagvlak, met name de bereidheid om de 
aan het systeem van zelfregulering verbonden uitvoeringslasten te dragen, zowel initieel als qua 
                                                      
1655 Vgl. voorts de Britse Data Protection Act van 1984, in het bijzonder de opdracht aan de Data 
Protection Registrar om de realisering van codes of practice te bevorderen. 
1656 Zie het Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties, ‘s-Gravenhage 1976, pp. 34 en 35. 
1657 Zie TK. 1981-1982, 17207, nr. 3 pp. 10 en 11. 
1658 Vgl. de relatie van deze functie met het concept van het reflexieve recht. Zie de behandeling hiervan in 
hoofdstuk 7. Vgl. voorts: N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle 1992. 
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onderhoud in de vorm van noodzakelijke (periodieke) bijstelling. Tot de aannames behoorde 
tevens, dat de wettelijke normstelling kwalitatief en regelingstechnisch voldoende is uitgewerkt, 
om een min of meer uniforme rechtstoepassing mogelijk te maken. Deze opvatting over de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (controleerbaarheid) van de WPR hangt samen met het 
uitgangspunt, dat informatievoorziening op uitvoeringsniveau dwingend gereguleerd kan worden. 
Tevens ligt aan de wet de opvatting ten grondslag, dat het regelingsobject, de persoonsregistratie, 
in de informatiepraktijk voldoende concretiseerbaar en stabiel is om de uitvoeringsregeling een 
zekere duurzaamheid te geven. Dit is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de met 
zelfregulering beoogde rechtszekerheid, zowel voor de houder als de geregistreerde. 

15.3 Zelfregulering als geconditioneerde 
regelingsverplichting 
De WPR regelt de informatiecompetentie van de (potentiële) registratiehouder als produkt van 
een nader te concretiseren belangenafweging. Deze is immers gerelateerd aan het privacybelang 
van (toekomstige) geregistreerde(n)1659. De houder is hier de eerst aangewezene om aan deze 
belangenafweging op uitvoeringsniveau vorm en inhoud te geven binnen de door de wet 
getrokken grenzen. De zelfreguleringsverplichting in de WPR schept hiertoe het procedurele 
kader. De voorgeschreven belangenafweging is hierin gecombineerd met de plicht om de aldus 
gevonden min of meer geobjectiveerde informatiebevoegdheid, nader te preciseren in de vorm 
van concrete, bindende gedragsvoorschriften voor de uitvoeringspraktijk. 

Omdat informatievoorziening in de regel instrumenteel is aan de in ons rechtsstelsel 
gewaarborgde (economische) handelingsvrijheid1660, de uitvoering van overheidstaken en/of de 
naleving van wettelijke (informatie)verplichtingen, kent de WPR als aspectregeling, een aantal al 
dan niet geëxpliciteerde koppelings- of verwijsbepalingen1661. Hierdoor wordt de naleving van de 
WPR verweven met de toepassing van andere, op de beoogde activiteiten betrekking hebbende 
regelingen. Aan deze materiële sectorbepalingen kan zowel de legitimatie van de aanleg van de 
persoonsregistratie worden ontleend, als die betreffende het gebruik ervan. Bovendien kunnen 
“externe” verstrekkingsregelingen prevaleren ten opzichte van het WPR-regime. Dit geldt vooral 
voor het doelbinding-doorbrekende effect van in de toepassing van de WPR doorwerkende 
informatieverplichtingen in algemene en bijzondere wetten (art. 11, eerste lid). Een voorbeeld van 
de eerste categorie is de Wob1662. 

                                                      
1659 Vgl. met name de inherente of geëxpliciteerde privacytoets in de artt. 4, eerste lid en 18, eerste lid, 
betreffende de aanleg van een persoonsregistratie, de artt. 5, tweede lid en 18, tweede lid met betrekking tot 
de vastlegging van persoonsgegevens en de artt. 11, tweede lid, 14, eerste lid en 18, derde lid betreffende de 
gegevensverstrekking aan derden. Vgl. voorts de afwegingsverplichting in art. 6 jo. het hierin op 
wetssystematische gronden in te lezen artt. 11, derde lid, en 18, derde lid WPR. 
1660 Zie art. 2, eerste lid van het Duitse Grundgesetz: “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.” Volgens vaste jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht waarborgt 
dit grondrecht de “allgemeine menschliche Handlungsfreiheit”. Zie o.m. voor de betekenis van deze 
“moederbepaling” in de grondrechtencatalogus: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1990, p. 166 e.v. Deze handelingsvrijheid is in ons rechtsstelsel 
niet (als grondrecht) geëxpliciteerd, behoort echter wel tot de hieraan ten grondslag liggende 
rechtsbeginselen. Vgl. ook het legaliteitsbeginsel. 
1661 Als zodanig kunnen worden aangemerkt de artt. 4, eerste lid en 18, eerste lid betreffende de 
rechtmatigheid van een persoonsregistratie, doorwerkend in de artt. 5, eerste lid en 18, tweede lid met 
betrekking tot de opneming van persoonsgegevens. Zie voorts de verwijzing naar prevalerende 
geheimhoudingsvoorzieningen krachtens ambt, beroep of wettelijk voorschrift in art. 11, derde lid, art. 14, 
eerste lid en art. 18, derde lid. Afgezien van de genoemde verwijsbepalingen kan ook overigens nog bij wet 
van het regime in de WPR worden afgeweken (lex specialis). Zie de WGBO en de nOSV. 
1662 Nu ook de Wob (geclausuleerd) als wettelijke informatieverplichting ex art. 11, eerste lid, WPR is aan te 
merken, betekent dit dat de derdenverstrekking door onder de werkingssfeer van deze generale 
openbaarheidsregeling vallende overheidsinstanties in laatste instantie moet worden beoordeeld op basis 
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Van de zelfregulerende houder wordt derhalve verlangd, dat deze zich uitdrukkelijk rekenschap 
geeft van alle in een concrete situatie van toepassing zijnde voorschriften en gedragsregels. De 
WPR moet immers worden toegepast in relatie tot het (dwingend) privaatrecht, het bestuursrecht, 
het strafrecht1663, het internationale (Europees) recht en zelfregulering in de vorm van 
professionele geheimhoudingsverplichtingen1664, verenigingsrecht, (privacy)gedragscodes, 
algemene voorwaarden, lopende overeenkomsten e.d. Het is de registratiehouder die ingevolge de 
WPR de uiteenlopende voorschriften en gedragsregels moet integreren in de vorm van 
geïndividualiseerde, op de informatievoorziening betrekking hebbende toepassingsvoorschriften.  

De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt tot de normen die voldoende specifiek van inhoud 
zijn. Algemene informatieregimes, zoals de Wob, op open privaatrechtelijke normen gebaseerd 
(rechters)recht in de vorm van mededelings-, informatie- en onderzoeksverplichtingen en (delen 
van) wettelijke en buitenwettelijke geheimhoudingsregimes, zijn door hun aard slechts in beperkte 
mate verdisconteerbaar. Dit betekent, dat door de flexibiliteit in het rechtssysteem, de normatieve 
en de informatieve functie van de zelfregulering op basis van de WPR per definitie onvolledig is, 
want onderhevig aan prevalerende, niet (volledig) geformaliseerde verplichtingen.  

15.4 De reglements- en formulierplicht als zelfregulering 
De vraag dringt zich op, of de naleving van de reglements- en formulierplicht wel als 
zelfregulering is te kwalificeren. In de wetsgeschiedenis is het zelfreguleringsaspect in de materiële 
normering van persoonsregistraties sterk benadrukt, zowel in de toelichting als bij de 
beantwoording van tijdens de parlementaire behandeling gesignaleerde vraagpunten1665. De 
primaire bedoeling hiervan was het verwerven van politieke steun en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorliggende wetsvoorstel. In hoofdstuk 7 is de onjuiste beeldvorming als keerzijde van 
deze aanpak behandeld, in het bijzonder het effect op de uitvoering van de WPR van een als 
regelingsautonomie en oplossingsstrategie begrepen zelfreguleringsbevoegdheid1666. Het in de 
                                                                                                                                                        
van belangenafweging op grond van art. 10 van deze wet. Zie als illustratie de uitspraak van de Vz. Afd. 
rechtspraak RvS van 5 augustus 1993, KG 1993, 333. Deze figuur impliceert de incorporatie van een extern 
afwegingskader in het systeem van belangenafweging in de WPR. 
1663 Vgl. de beslissing van de Registratiekamer van 25 juni 1993, kenmerk 92.E.188.01, betreffende de 
toepasbaarheid van art. 161 Sv in verband met art. 11, eerste lid, WPR. De casus was als volgt. Door een 
medewerker van een arbeidsbureau werd gezien dat een cliënt die zich even tevoren als werkzoekende had 
laten inschrijven, zich een buiten het gebouw staande bromfiets toeëigende en daarop wegreed. De vraag 
was of deze medewerker bij de politie aangifte van diefstal mocht doen. De beslissing was als volgt: “Naar 
het oordeel van de Registratiekamer dient artikel 161 Sv – in beginsel – beschouwd te worden als een 
bijzondere bepaling welke voorrang heeft boven artikel 11, eerste lid, WPR. De Registratiekamer verwijst 
hiervoor mede naar hetgeen bij de laatste wijziging van artikel 162 Sv (...) is opgemerkt aangaande de 
bijzondere aard van de in dit artikel neergelegde aangifteplicht.” 
1664 Zie de strafrechtelijke sanctionering van de naleving ervan in art. 272 Sr. Vgl. voorts voorzieningen van 
wettelijk (en verenigingsrechtelijk) tuchtrecht, zoals inzake de naleving van hun beroepsgeheim door 
(para)medici. 
1665 Zie onder meer de opsomming van algemene uitgangspunten van de wet in paragraaf 2 van de 
memorie van toelichting. Onder punt 4 is opgenomen: “De wet stelt een systeem van controleerbare 
zelfregulering ter beschikking, doch schept een mogelijkheid van nadere regulering als zelfregulering 
uitblijft. In het oorspronkelijke wetsontwerp was al een grote plaats aan de zelfregulering toegekend. In het 
nieuwe wetsvoorstel is dat een centrale plaats geworden. Daarbij is ernaar gestreefd dat de zelfregulering 
die in dit verband moet worden opgevat als een nadere uitwerking voor bepaalde sectoren of anderszins 
gedifferentieerd van de in de wet vervatte algemene normen, zich op voor ieder controleerbare wijze 
voltrekt. Daar waar zelfregulering wenselijk is en deze toch uitblijft, geeft de wet de nodige instrumenten 
om tot regeling te geraken” (MvT p. 16). 
1666 Zie echter het beroep op het primaat van zelfregulering als beslissende factor met het oog op een 
conflicterende wetsuitleg door de Registratiekamer en de sector zelf. Zie hieromtrent het nader te 
bespreken rapport “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van respondenten bij het gebruik van 
microdatabestanden voor wetenschappelijk onderzoek” van de Beoordelingcommissie wetenschappelijk 
statistisch agentschap (Commissie-Kordes) van april 1993. 
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WPR opgenomen systeem van gecontroleerde zelfregulering is voorts op ruime schaal in de 
internationale gremia – als vinding van Nederlandse origine – aangeprezen als de essentie van een 
nieuwe generatie privacywetgeving1667. 

De zelfreguleringsdimensie van de formulier- en reglementsplicht heeft in de literatuur echter 
weinig aandacht gekregen1668. In de regel zijn de opvattingen in de parlementaire stukken 
kritiekloos overgenomen. Ziegler-Jung maakt hierop een uitzondering. Zij begrijpt zelfregulering 
vooral als regelingsautonomie, de mogelijkheid tot vrije keuze uit meerdere opties binnen de 
grenzen van de wettelijke regeling en/of de aanvulling ervan. In haar visie biedt de WPR op 
uitvoeringsniveau nauwelijks ruimte voor zelfregulering. Zij gaat er daarom van uit, dat bij een 
aanmelding van persoonsregistraties vermoedelijk nauwelijks sprake zal zijn van zelfregulering1669. 
Met dit standpunt kwam zij terug van een eerdere stellingname. In een rechtsvergelijkende 
bijdrage in het tijdschrift Regelmaat ging zij immers uit van een ruimere invulling van het begrip 
zelfregulering, want tevens de toepassing en dus de interpretatie van materiële normen 
omvattend1670. Op grond van dit uitgangspunt concludeerde zij bij een vergelijking op dit punt 
van de Duitse en Nederlandse privacywetgeving, dat in het Duitse Bundesdatenschutzgesetz 
weliswaar niet in de figuur van zelfregulering is voorzien, deze echter inherent is aan de regeling 
van de in deze regeling opgenomen partiële aanmeldingsplicht1671. 

Op de keper beschouwd verplicht de WPR in de formulier- en reglementsplicht tot een vorm van 
verbindende interpretatie naar tijd, plaats en omstandigheden, van nader aangewezen – globaal 
geformuleerde – materiële normen in deze wet en bijbehorende uitvoeringsregelingen, met 
inachtneming van overigens geldende wettelijke en buitenwettelijke informatiebepalingen, aan te 
vullen met enkele organisatorische voorzieningen. In die zin is sprake van verbijzondering van de 
norm en rechtsverfijning. Wat het interpretatie-element betreft onderscheidt de WPR zich niet 
van de naleving van andere regelingen. Aan de toepassing van wetgeving is vrijwel steeds een 
interpretatiemoment inherent. Toepassing is kortom interpretatie. Het bijzondere aan de WPR is 
derhalve niet de overbrugging via interpretatie van de kloof tussen de generieke regel en de 
werking van een specifiek informatiesysteem, maar het element van verbindendheid, de 
verplichting de hieruit resulterende specifieke gedragsregels vast te leggen, bekend te maken en na 
te leven1672. Zie de artt. 21 en 26 WPR, de verplichting van de houder en al degenen die verder bij 
                                                      
1667 Vgl. de wijze waarop tijdens het overleg van de vaste Commissie voor Justitie en de algemene 
Commissie voor Europese Zaken met enkele ambtenaren van de Europese Commissie op 9 november 
1994 over de ontwerp-richtlijn bescherming persoonsgegevens door de laatsten op het 
zelfreguleringsaspect in de WPR is ingespeeld, met name door het benadrukken van de overneming van 
WPR-elementen in het EG-ontwerp. Hiermee heeft de WPR als beweerde rechtsbron echter te veel eer 
gekregen. Zie in het bijzonder de sterke doorwerking in het ontwerp van de Franse en de Duitse 
privacywetgeving in deze regeling. Zie TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 13. 
1668 De WPR-gedragscode als produkt van zelfregulering heeft daarentegen wel veel aandacht in theorie en 
beleid getrokken. Zie hoofdstuk 8. 
1669 Zie B.R. Ziegler-Jung, Elementen van reflexief recht in de WPR? in de bundel reflexief recht a.w. p. 
138. 
1670 B.R. Ziegler-Jung, Self-regulation in data protection law – an appropriate solution for the European 
community? in Regelmaat, 1991-4, p. 123 e.v. 
1671 Zie bij Ziegler-Jung a.w. vooral de volgende passages: “Thus the process of notification covers an 
aspect of self-regulation” (p. 125) en “If we look at the material provisions of the 
Bundesdatenschutzgesetz, many general terms are used. The interpretation of these terms will of necessity 
involve some regulation activity. Thus we may conclude that the activities of the controlling authorities and 
the interpretation activities of the data controllers will more or less lead to elements of voluntary self-
regulation in the private sector” (p. 126). 
1672 In die zin is de vaststelling van het aanmeldingsformulier jo. de inzending daarvan aan te merken als 
een op de WPR gebaseerde eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling. Dat geldt ook voor de vaststelling 
en bekendmaking van het reglement door natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor zover 
activiteiten uitgaan van een bestuursorgaan is sprake van een bestuursbesluit van algemene strekking in de 
zin van art. 1:3 Awb. 
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de werking van de persoonsregistratie zijn betrokken, om het bekend gemaakte reglement c.q. het 
bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulier na te leven1673. In die zin is sprake van 
een zichzelf de wet stellen binnen de grenzen van de WPR c.a. 

De essentie van zelfregulering ligt in het hierin begrepen rechtsvormende element. Zelfregulering 
kan gebaseerd zijn op regelingsautonomie of op een meer of minder gebonden bevoegdheid tot 
specifieke normering (medebewind)1674. Op uitvoeringsniveau voorziet de WPR primair in 
zelfregulering in de laatste variant. De ruimte voor aanvullende normstelling op basis van de 
regelingsautonomie van de houder, is door de volledigheid van de wettelijke regeling zeer 
beperkt. Bovendien voorziet slechts de reglementsplicht in de mogelijkheid tot aanvullende 
normstelling in het kader van de wet (art. 20, eerste lid). De formulierplicht biedt die ruimte niet. 
Dit wil niet zeggen dat aanvullende normering in de particuliere sector niet mogelijk is. 
Integendeel. Deze deelt echter niet in de verbindende werking van art. 26 WPR. Soms wordt 
echter ook in de overheidssector geopteerd voor een zelfstandige vorm van aanvullende 
normering. De instelling van een openbaar register bij provinciale of gemeentelijke verordening is 
daarvan een voorbeeld (hoofdstuk 14). 

Vooral het rechtsvormende element is bepalend voor de vraag of sprake is van zelfregulering. De 
naleving van de formulier- c.q. reglementsplicht voldoet aan deze voorwaarde. De 
verbijzondering van een algemene norm in specifieke uitvoeringsvoorschriften voor een 
informatiesysteem heeft tot gevolg, dat als zodanig (nog) onder de wettelijke norm te brengen 
handelingsopties worden uitgesloten. De in de algemene norm besloten flexibiliteit in 
uitvoeringsmodaliteiten wordt aldus min of meer weggeregeld. Door de keuze uit verschillende, 
als zodanig rechtmatige gedragsalternatieven, wordt de bestaande normatieve speelruimte – al dan 
niet (volledig) bewust – opgegeven. Zoals hierna nog zal worden toegelicht, fungeert het 
reglement of aanmeldingsformulier in concreto dan ook vooral als beperking van het wettelijke 
informatieregime1675. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om het aanmeldingsformulier c.q. 
reglement te herzien in geval van nieuwe informatiebehoeften, deze wijzigingsbevoegdheid biedt 
echter geen oplossing voor incidentele kwesties, waarin de stellingen op basis van de bestaande 
regeling al zijn betrokken1676. De zelfreguleringsdimensie van de formulier-, maar in het bijzonder 
de reglementsplicht, is in mijn visie derhalve vooral gebaseerd op dit element van inperking van 
(rechtmatige) handelingsopties. Dit element wordt nog eens versterkt door de noodzaak van een 
geïntegreerde interpretatie en toepassing van verschillende regelingssystemen. 

                                                      
1673 Vgl. de mogelijkheid tot afdwinging van de naleving ervan via de artt. 9, 10, 34 en 46 WPR en artt. 
6:162 en 6:248 BW jo. de artt. 21 of 26 WPR, alsmede als onderdeel van uiteenlopende procedures waarin 
de vaststelling van het geldende informatieregime een rol speelt. 
1674 Vgl. het onderscheid tussen autonomie en medebewind als uitdrukkingsvormen van decentralisatie in 
het openbaar bestuur. 
1675 Zie hieromtrent ook de uitspraken van de Registratiekamer. Vgl. als illustratie een passage uit een brief 
van de Kamer aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oud-West van Amsterdam van 27 maart 1995, 
kenmerk 94.V.30.02, betreffende een gegevensverstrekking uit de op deelraadsniveau gevoerde registratie 
van drank- en horecavergunningen aan de gemeentelijke sociale dienst (stad): “17. De door de houders 
vastgestelde reglementen in het kader van de zelfregulering ex artikel 19 WPR kunnen evenwel in de 
praktijk nog een beletsel vormen voor een verstrekking als hierboven bedoeld. De reglementen moeten 
immers in deze bevoegdheid tot verstrekking hebben voorzien en deze niet expliciet hebben uitgesloten. 
18. Noch de verordening noch het van toepassing zijnde reglement vormt voor de hier bedoelde 
verstrekking een absoluut beletsel. (...) Op grond van artikel 14 verordening jo. artikel 8 van het reglement 
kunt u dan ook binnen zekere grenzen voldoen aan het verzoek van de sociale recherche van de GSD.” 
1676 Zie de volgende passage brief van de Registratiekamer aan ZAO-zorgverzekeringen van 25 november 
1994, kenmerk 94.V.145.1, over de toelaatbaarheid van verstrekking van NAW-gegevens over ZAO-
verzekerden aan de tandartsen in verband met de inning van eigen bijdragen: “Op grond van artikel 21 
WPR is ZAO aan het door haar vastgestelde en bekendgemaakte reglement gebonden. Artikel 6 Reglement 
perkt hiermee de verstrekkingsbevoegdheid op grond van artikel 14 WPR in op een door ZAO gekozen 
wijze. Naar mijn mening zal voor het verstrekken van NAW-gegevens zonder toestemming aan tandartsen 
op grond van artikel 14 WPR, het Reglement op dit punt moeten worden aangepast.” 
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In die zin moet, anders dan Ziegler-Jung meent, uitdrukkelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen zelfregulering en het aan de meldingsplicht inherente interpretatiemoment. Bij 
zelfregulering staat de normatieve functie van de privacybescherming centraal, in het geval van 
een aanmeldingsplicht de informatieve functie. Door de rechtskracht van het 
aanmeldingsformulier/reglement dwingt zelfregulering tot naleving van de daarin gepreciseerde 
materiële norm binnen de grenzen van de wet. Wordt daarentegen gehandeld in strijd met de bij 
aanmelding verstrekte gegevens, dan hoeft deze handelwijze als zodanig nog niet onrechtmatig te 
zijn. De (ruimere) wettelijke norm geldt immers als toetsingsmaatstaf en niet de bij aanmelding 
verstrekte beschrijving van de werking van het informatiesysteem. Hooguit blijkt dan van 
nalatigheid in het naleven van de aanmeldingsplicht. Het specifieke aan de WPR is, dat 
zelfregulerings-en aanmeldingsplicht zijn verweven. De zelfreguleringsfunctie is geïncorporeerd 
in de aanmeldingsplicht. Uit een oogpunt van rechtsgevolg moeten deze verplichtingen echter 
strikt van elkaar worden onderscheiden. 

15.5 Schakeling van wettelijke normstelling en zelfregulering 
Eerder is reeds vermeld, dat de uitwerking van de zelfreguleringsverplichting in de WPR 
aanmerkelijk afwijkt van die in de daaraan ten grondslag liggende voorstellen. Dit blijkt bij een 
vergelijking van de schakelelementen, de koppeling op normatief niveau tussen de rechtstreeks 
werkende, wettelijke voorschriften en de normstelling op basis van zelfregulering. Essentieel voor 
een systeem van wettelijk gestructureerde zelfregulering is immers de verbinding van normen met 
een top down-karakter met bottom up-voorzieningen.  

15.5.1 Koppeling van normstelling in het systeem van de 
WPR 
Zowel in het voorontwerp van de Staatscommissie als in het Wetsontwerp 19811677 is voorzien in 
een hechte schakeling van wettelijke bepalingen en in het reglement vastgelegde 
zelfreguleringsnormen. Beide regelingen gaan uit van een toelatings(register)stelsel: de combinatie 
van een wettelijk verbod met de mogelijkheid van ontheffing, een in het bestuursrecht veel 
gebruikte vorm van geïndividualiseerde regulering binnen door de wet getrokken grenzen. Het 
Wetsontwerp 1981 kent de volgende systematiek. Art. 25 voorziet als centrale bepaling in een 
verbod op het aanleggen of in werking hebben van een persoonsregistratie, tenzij deze is 
ingeschreven in een door de Registratiekamer gehouden openbaar register. In dit stelsel weigert 
de Kamer (onder meer) inschrijving van een reglementsplichtige persoonsregistratie, indien het 
reglement niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan bij wet en AMvB zijn gesteld (art. 
27)1678. De inschrijving in het register van vergunningsplichtige registraties is gekoppeld aan de 
voorafgaande afgifte van een vergunning door de Registratiekamer (art. 28). Een van de 
weigeringsgronden is het gebrek aan conformiteit met de wet van het over te leggen en te toetsen 
reglement (art. 48)1679. De verbindende kracht van een aldus goedgekeurd produkt van 
                                                      
1677 TK 1981-1982, 17207, nrs. 1-3. 
1678 Op de keper beschouwd kent het wetsontwerp van 1981 geen zelfregulering in de zin van (autonome) 
al dan niet verplichte zelfbinding. Het reglement is immers primair dienstbaar aan de toelating van een 
persoonsregistratie door de Registratiekamer (preventief toezicht). Bij goedkeuring vervult het reglement 
een dubbele functie. Het bakent de reikwijdte van de toestemming af en fungeert (materieel) tevens als 
verzameling van aan de ontheffing van het wettelijk verbod verbonden voorschriften (normatieve functie). 
Er is derhalve sprake van een opvallende parallel met vergunnings- of ontheffingsvoorwaarden in de 
gebruikelijke zin. Het bottom up-element van deze regelingscomponent is in hoofdzaak beperkt tot een 
zodanige inkleding van het inschrijvingsverzoek aan de Registratiekamer, dat bij toestemming verzekerd is 
dat deze in voldoende mate correspondeert met de feitelijke werking van de persoonsregistratie 
(informatieve functie). Vgl. in dit verband de bekendmakingsplicht van de houder (art. 42). 
1679 Naast de inhoudsvereisten waaraan het reglement ingevolge art. 41 van dit wetsvoorstel moet voldoen, 
kennen de artt. 27 (inschrijvingscriteria reglementsplichtige persoonsregistratie) en 48 (toetsingscriteria 
vergunning) nog ruime materiële toetsingscriteria. Zo wordt de vergunning ex art. 48 onder meer 
geweigerd indien het reglement niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan bij wet of algemene 
maatregel van bestuur zijn gesteld (tweede lid onder b). Zonder dit te expliciteren voorziet deze regeling 
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zelfregulering volgt uit art. 43, eerste lid: “Het is aan de houder, aan de bewerker en aan een ieder 
die verder bij de werking van de persoonsregistratie is betrokken, verboden ten aanzien van die 
persoonsregistratie anders te handelen dan in het in het register ingeschreven reglement is 
bepaald.” Deze nalevingsverplichting is strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 92). Naast de 
normatieve werking van het reglement is echter voorzien in enkele wettelijke 
verstrekkingsbepalingen. Deze hebben derhalve een elastiekfunctie in aanvulling op het in het 
reglement beschreven informatieregime. Het geciteerde verbod geldt dus niet, indien de 
(beoogde) gegevensverstrekking wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt 
met toestemming van de geregistreerde dan wel met machtiging van de Registratiekamer. 
Bovendien kan bij AMvB van dit verbod worden afgeweken met het oog op 
gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijke of statistische doeleinden (art. 43, 
tweede t/m vierde lid jo. artt. 67 en 68).  

Uit het voorgaande blijkt, dat de schakeling tussen wettelijke normen en zelfregulering in het 
wetsontwerp van 1981 over twee sporen loopt. Het reglement krijgt eerst verbindende kracht 
door inschrijving met voorafgaande preventieve goedkeuring door de Registratiekamer. Hiermee 
is verzekerd, dat het reglement op regelingsconforme wijze uitvoering geeft aan het 
waarborgstelsel in de wet. De kenbaarheid van de norm is verzekerd door het openbare karakter 
van het register en de verplichting van de houder om het reglement voor een ieder ter inzage te 
leggen (art. 42). Het tweede spoor betreft de expliciete koppeling op normniveau, waarbij het 
wettelijke verstrekkingenregime prevaleert ten opzichte van de zelfreguleringsnorm (art. 43). In 
die zin is sprake van een gemengd informatieregime, deels berustend op een nadere explicitering 
ervan in het reglement, echter aangevuld door enkele open geformuleerde wettelijke 
verstrekkings(verwijs)bepalingen. 

In de WPR wordt een dergelijke verbindende schakeling van regelingscomponenten op 
wetsniveau gemist. In de wet zijn de facto twee regelingstrajecten te onderscheiden. Zo voorziet 
de WPR zelf, anders dan het wetsontwerp van 1981, in een rechtstreeks toepasbaar, min of meer 
volledig informatieregime voor persoonsregistraties. De toepassing hiervan kan via de civiele 
rechter worden afgedwongen, onder meer via de artt. 9, 10 en 34 WPR. Daarnaast verplicht de 
wet tot zelfregulering, met name precisering van deze (generieke) wettelijke normstelling in de 
vorm van een specifiek informatieregime. Krachtens de artt. 21 en 26 WPR is naleving van een 
bekendgemaakt reglement of een bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulier, mits 
verenigbaar met de wet, rechtens bindend en derhalve op gelijke wijze als deze wettelijke 
bepalingen civielrechtelijk afdwingbaar. De vraag is nu hoe het generieke en het specifieke 
informatieregime zich tot elkaar verhouden. In de uitvoeringspraktijk spitst het probleem zich toe 
op de rechtmatigheid van de niet voorziene incidentele gegevensverstrekking.  

De wet zwijgt, kent immers niet een bepaling als art. 43 in het voorafgaande wetsvoorstel. In de 
parlementaire behandeling is evenmin de vereiste helderheid gecreëerd. Zo is op diverse plaatsen 
in de schriftelijke stukken de functie van zelfregulering in het systeem van de wet toegelicht als 
die van uitvoeringsregeling betreffende de (globale) materiële wettelijke normen, binnen de door 
de wet getrokken grenzen1680. Van de opsomming van in het reglement uit te werken 
onderwerpen in art. 20 WPR gaat voorts de suggestie uit, dat het volledige informatieregime 
dwingend moet worden beschreven. Tevens blijkt uit enkele passages in de parlementaire 
behandeling van de hierbij aan de registratiehouder toegedachte beleidsvrijheid. Derden zijn voor 
gegevensverstrekking afhankelijk van de medewerking van de houder. Deze is immers binnen de 
grenzen van de artt. 4, 5 en 18 WPR, vrij in het gebruik van zijn informatiebevoegdheid en dus in 

                                                                                                                                                        
derhalve in een “onderhandelingsmodel”, met als participanten: de aanvrager, de Registratiekamer en in 
geval van vergunningsplichtige persoonsregistraties (eventueel) de van de inspraakvoorzieningen gebruik 
makende belanghebbenden/derden (voorafgaande bezwarenprocedure, artt. 46 en 47). Bij vergelijking van 
beide regelingen blijkt, dat de procedure in de WPR betreffende de goedkeuring van gedragscodes in hoge 
mate overeen komt met de vergunningsprocedure in het Wetsontwerp 1981. 
1680 Zie met name de MvT pp. 16, 19 en 20, de MvA p. 11 en de MvA EK p. 17. 
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de omschrijving van zijn doelstelling1681. In de parlementaire stukken is echter tevens benadrukt, 
dat de wet rechtstreeks toepasbare normen bevat, zonder verwijzing naar de rechtswerking van 
de verbijzondering hiervan in het reglement/aanmeldingsformulier1682. Zo ontbreekt in de 
toelichting op art. 6, de gebruiksnorm, het verband tussen het in deze bepaling genoemde doel en 
de precisering daarvan in reglement of aanmeldingsformulier (MvT p. 38). De toelichting op art. 
11, eerste lid, gaat zelfs nog verder. Het doel als rechtvaardigingsgrond voor derdenverstrekking 
krijgt hierin een zelfstandige plaats: “Vereist is dat het doel van de registratie medebrengt dat de 
betrokken verstrekking aan een derde geschiedt. De aard van het doel en de betekenis daarvan in 
het maatschappelijk verkeer zal hierbij mede in aanmerking moeten worden genomen” (MvT p. 
40)1683. Aldus is tevens de indruk gewekt, dat bij de wetstoepassing geabstraheerd kan worden 
van de maatwerkvoorziening in reglement of aanmeldingsformulier1684. 

15.5.2 De uitvoeringspraktijk 
De problemen in de toepassingspraktijk hebben betrekking op de volgende situaties: 

1. De registratiehouder is in verzuim. Er is geen reglement of aanmeldingsformulier vastgesteld, 
bekendgemaakt en/of aangemeld. 

2. De regeling in het vastgestelde reglement/aanmeldingsformulier is uit een oogpunt van 
rechtmatigheid, getoetst aan de wet c.a., niet aan de maat, bijvoorbeeld door onvoldoende 
precisering. 

3. Het reglement/aanmeldingsformulier is deugdelijk vastgesteld, maar bevat niettemin lacunes 
in de zin van niet opgemerkte/voorziene en dus niet geëxpliciteerde gegevensverstrekkingen. 

4. Er is sprake van een nieuwe, ad hoc geformuleerde en dus niet in het 
reglement/aanmeldingsformulier opgenomen (incidentele) interne of externe 
informatiebehoefte. 

In deze studie is steeds het standpunt ingenomen, dat het reglement of aanmeldingsformulier de 
laatste schakel in de regelingsketen van de WPR vormt, als verbijzondering van het in de wet 
vastgelegde generieke in een specifiek informatieregime. De registratiehouder moet derhalve de 
door de wet(ten) getrokken grenzen, die zijn handelings- c.q. informatiebevoegdheid afbakenen, 
respecteren. Dit vloeit voort uit het systeem van de WPR. De materiële normen in de wet 
vormen derhalve de randvoorwaarden voor rechtmatige zelfregulering. Binnen deze bandbreedte 
is sprake van een zekere beleidsvrijheid. Derhalve moet in de artt. 21 en 26 WPR, het 
voorbehoud: “voorzover in overeenstemming met de wettelijke regeling”, worden ingelezen. 
Doorstaat het reglement/aanmeldingsformulier deze rechtmatigheidstoets dan geldt omgekeerd, 
dat de zelfregulering in beginsel als wet geldt, conform de normatieve en informatieve functie 
ervan. Zo moet bijvoorbeeld het doel van de persoonsregistratie in de artt. 6 en 11, eerste lid, 

                                                      
1681 Zie MvA EK pp. 14 en 15. De Registratiekamer heeft de beleidsvrijheid van de registratiehouder echter 
aanzienlijk ingeperkt door deze te koppelen aan de onderliggende rechtsverhouding en de voor de 
afwikkeling daarvan benodigde informatievoorziening. Dit betekent, dat de Kamer aan de formulering van 
het doel van een persoonsregistratie in een reglement of aanmeldingsformulier in het algemeen slechts 
indicatieve waarde toekent. Zie par. 15.4.3. 
1682 Vgl. MvT p. 16, MvA p. 29 en MvA EK p 16. 
1683 De hiervoor genoemde opvatting van de Registratiekamer met betrekking tot de betekenis van de 
doelbepaling in het aanmeldingsformulier/reglement, is met deze zinsnede gemotiveerd. 
1684 De Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) biedt op dit punt een veel grotere duidelijkheid. De koppeling 
tussen wet en reglement (art. 9 e.v.) is hecht: “In de gekozen opzet zal er voor elk politieregister een 
uitputtende regeling gelden, neergelegd in het openbare en dus voor ieder toegankelijke reglement, welk 
reglement is vastgesteld met inachtneming van bij of krachtens de wet gestelde regels. Een uitzondering 
hierop vormen de registraties van tijdelijke aard die zijn aangelegd met het oog op de uitvoering van de 
politietaak in een bepaald geval” (TK 1985-1986, 19589, nr. 3, p. 6). 
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primair worden begrepen als het door de houder gepreciseerde doel1685 en zijn de in de in het 
aanmeldingsformulier/reglement geformuleerde categorieën van interne en externe 
informatiegerechtigden in beginsel maatgevend voor de vraag aan wie persoonsgegevens 
rechtmatig zijn te verstrekken. Het voorgaande impliceert, dat wet en reglement/formulier in 
onderlinge samenhang en wisselwerking moeten worden geïnterpreteerd en toegepast, mede 
gerelateerd aan de (eventuele) onderliggende (rechts)verhouding. 

In hoofdstuk 13 is beschreven, dat een substantieel deel van de bij de Registratiekamer 
ingezonden reglementen en aanmeldingsformulieren bij toetsing hiervan aan de wet c.a., uit een 
oogpunt van rechtmatigheid (aanmerkelijk) tekort schiet. In veel gevallen is sprake van een 
verkeerd begripsgebruik en/of een onjuiste interpretatie van de wettelijke informatiebevoegdheid. 
Voorts heeft een deel van de registratiehouders slechts marginaal uitvoering gegeven aan de 
zelfreguleringsverplichting, ten koste van de normerende functie ervan. Het spreekt voor zich, 
dat bij concrete rechtsvragen in een dergelijke situatie noodgedwongen, bij voorkeur in de vorm 
van herdefiniëring en/of aanvulling van het reglement/aanmeldingsformulier, moet worden 
teruggegrepen op de materiële normen in de wet.  

Is in het geheel geen zelfregulering in de zin van de wet tot stand gekomen, bijvoorbeeld door 
niet te voldoen aan de aanmeldingsplicht, dan moet in geval van problemen volledig op de wet 
wordt teruggevallen door rechtstreekse toepassing van het generieke informatieregime. In die 
gevallen krijgt de toepassing van de wet derhalve – noodgedwongen – een relatief zwaar accent. 

Er blijken zich echter ook toepassingsproblemen voor te doen bij de categorie toereikende 
zelfregulering. Het komt regelmatig voor dat deze uitvoeringsregelingen ondanks een deugdelijke 
voorbereiding, in concreto (belangrijke) lacunes blijken te bevatten. Bepaalde informatiestromen 
zijn dan bij de aan de zelfregulering voorafgaande inventarisatie in het geheel niet opgemerkt dan 
wel voorzien en dus niet in de regeling verwerkt. In deze gevallen is derhalve evenmin aan 
herdefiniëring en/of aanvulling van de zelfreguleringsbepalingen in het licht van de wet en de 
concreet gebleken informatiebehoefte te ontkomen. De wet in deze gevallen derhalve als een 
complementaire rechtmatigheidsgrondslag.  

De wisselwerking tussen wet en zelfregulering krijgt een bijzonder accent bij frictieproblemen: 
spontaan opkomende informatiebehoeften in combinatie met niet in het 
reglement/aanmeldingsformulier voorziene verstrekkingen. Hiervoor is reeds aangegeven, dat de 
WPR, anders dan het Wetsontwerp van 1981, geen schakelbepaling op toepassingsniveau van 
wettelijke verstrekkingsgronden en zelfregulering kent. In de WPR is derhalve niet expliciet 
geregeld of buiten de in het reglement/aanmeldingsformulier gedefinieerde (categorieën van) 
interne en externe afnemers van gegevens, op grondslag van de wet nog andere, ad hoc te 
formuleren verstrekkingen zijn toegestaan. Dat dit het geval is staat in enkele gevallen buiten kijf. 
Gegevensverstrekking op grond van een wettelijke informatieverplichting en met uitdrukkelijke 
toestemming van de geregistreerde (art. 11, eerste lid)1686 kan niet (volledig) op voorhand worden 

                                                      
1685 Dat als regel ook dit doel als verstrekkingsnorm nader zal moeten worden geïnterpreteerd, met name in 
relatie tot de achterliggende (rechts)verhouding van houder en geregistreerde, spreekt voor zich. 
1686 De WPR bepaalt in art. 11, eerste lid, in feite, dat wettelijke informatieverplichtingen derogeren aan het 
informatieregime van de WPR, immers de beperking van de verstrekkingsbevoegdheid van de 
registratiehouder op basis van de WPR doorbreken. Zie in dit verband de doorwerking van de Wet 
openbaarheid van bestuur als in de WPR geïntegreerde algemene informatieverplichting. In geval van een 
expliciete toestemming van de geregistreerde (art. 12) heeft de houder in de regel evenmin de vrijheid om 
de gevraagde gegevensverstrekking te weigeren. Veelal zal in een dergelijk geval sprake zijn van een 
“geclausuleerde verstrekkingsverplichting” van de houder op grond van diens (rechts)verhouding met de 
geregistreerde. Vgl. het veelvuldig belang van de geregistreerde bij bepaalde verstrekkingen. De 
toestemming kan dan gelden als opdracht, de gevraagde derdenverstrekking jegens de geregistreerde 
immers niet in redelijkheid kan worden geweigerd. Dit is anders indien de gegevensverzameling voor 
andere doelen is aangelegd. Vgl. de regeling van het kentekenregister (KTR) en de gegevensverstrekking 
daaruit aan particuliere organisaties in verband met de bestrijding van de autocriminaliteit, TK 1994-1995 
23900 XII, nr. 26. De toestemming van de geregistreerde vormt een van de voorwaarden voor de 
derdenverstrekking door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
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vastgelegd1687. Deze wettelijke verstrekkingsgronden vormen derhalve een aanvullende, deels 
derogerende voorziening in relatie tot de zelfregulering door de houder.  

De complementaire werking van wettelijke “elastiekbepalingen”, de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, 
derde lid, WPR is min of meer omstreden1688. Deze bepalingen zien op de vrije beleidsruimte van 
de houder. En niets staat er aan in de weg, dat het van deze verstrekkingsbevoegdheid te maken 
gebruik op voorhand in regels wordt vastgelegd1689. Het komt derhalve voor, met name in de 
(semi-)overheidssector, dat de werking van een persoonsregistratie via zelfregulering is 
gedefinieerd als een gesloten verstrekkingenstelsel1690. In die gevallen is het informatiecircuit 
zodanig gepreciseerd, dat daarbuiten geen gegevens aan (niet voorziene) derden mogen worden 
verstrekt. Of de registratiehouder een dergelijke bedoeling had, is een kwestie van interpretatie.  

Nu de wet zwijgt vergt een redelijke wetsuitleg, dat de genoemde bepalingen hun (aanvullende) 
werking behouden, tenzij komt vast te staan, dat de registratiehouder hierop gebaseerde 
verstrekkingen heeft willen uitsluiten1691. Wat de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, derde lid WPR 
betreft geldt derhalve, dat deze hun rechtstreekse werking als grondslag van gegevensverstrekking 
in aanvulling op het zelfreguleringsregime behouden, tenzij deze complementaire functie via 
zelfregulering van de houder bewust geheel of partieel1692 is uitgesloten. Een belangrijk ijkpunt 
daarbij is de vraag, of de bedoelde regeling is gecreëerd als extra waarborgvoorziening ten 
behoeve van de geregistreerde. Voorts is van belang of en zo ja welke verwachtingen bij derden, 
waaronder de geregistreerden, zijn gewekt. Een derde toetsingselement is voorts het onderscheid 
                                                      
1687 Zo is de uitspraak van de Vz. Afd. rechtspraak RvSt van 5 augustus 1993 (KG 1993, 39), waarin werd 
bevestigd dat de WOB doorwerkt in de WPR in die zin, dat verstrekkingen o.g.v. de WOB als rechtmatige 
gegevensverstrekkingen aan derden in de zin van de WPR gelden, in de gemeentelijke kring als nogal 
schokkend ervaren. Hiermee werd naar de opvatting van velen de werking van het privacyreglement en 
daarmee de WPR onder uit gehaald. De normatieve en informatieve functie van het reglement in de (semi-
)overheidssector is in het licht van de WOB immers beperkt. Dit temeer omdat in de jurisprudentie inzake 
de WOB de nadruk ligt op het openbaarheidselement. Het recht op privacy fungeert daarin als 
beperkingsgrondslag. 
1688 In deze bepalingen gaat het achtereenvolgens om: (a) (geclausuleerde) gegevensverstrekking ingeval van 
een dringende en gewichtige reden, (b) gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
en statistiek, (c) een beperkte informatieoverdracht aan derden in de vorm van NAW-bestanden alsmede 
(d) de doelbinding doorbrekend informatieverkeer binnen de overheidssector. 
1689 Zie de parallel met beleidsregels in het bestuursrecht. 
1690 Zie ook het als gesloten informatiestelsel aangeduide regime van de Wet politieregisters en dat in de 
informatieparagraaf van de voormalige Organisatiewet sociale verzekering 1952 (Sofiwet), de artt. 50a t/m 
50n. Zie echter de nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen van 27 oktober 1994, Stb. 1994, 790, 
hoofdstuk VII. In deze wet is het gesloten verstrekkingenregime gehandhaafd, zij het in combinatie met de 
afbakening van een ruim circuit van sectorinterne verstrekkingen (het Colllege van toezicht sociale 
verzekeringen, het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, de Sociale verzekeringsbank, de 
bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsinstellingen). Kern van de informatieparagraaf is art. 100, de 
geheimhoudingsbepaling. Zie voorts de informatieverplichtingen van derden aan deze instellingen in de 
artt. 91 t/m 99 en de informatieverplichtingen van deze instellingen in de artt. 101 t/m 103. Zie wat de 
laatste categorie betreft in het bijzonder art. 103, de delegatiebepaling op basis waarvan bij AMvB 
gegevensverstrekking aan bestuursorganen kan worden toegestaan of verplicht. Vgl. de privacytoets in 
concreto in het tweede lid met die in art. 18, derde lid, WPR. Deze kan echter worden overruled door de 
regeling bij AMvB. Zie het Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen, Stb. 1995, 278. 
1691 Vgl. in dit verband de regelmatig voorkomende invulling van de informatiebevoegdheid ex art. 14 
WPR, met name door gegevensverstrekking voor commerciële doeleinden uit te sluiten. Bovendien komen 
bepalingen voor waarin gegevensverstrekking aan derden voor wetenschappelijk onderzoek c.a. op 
voorhand onmogelijk wordt gemaakt. Zie bijv. de bepaling in de gedragscode-1995 van de banken, 
waardoor de beslissing tot gegevensverstrekking aan derden op die grond, een bestuursbeslissing moet zijn. 
1692 Vgl. het vaak onvoldoende besef inzake de reikwijdte van een bepaling. Met name art. 14 WPR wordt 
in de uitvoeringspraktijk als te beperkt begrepen, want teveel vereenzelvigd met de adressenhandel en 
direct marketing. Dat is echter slechts één gebruiksvariant. Deze bepaling biedt immers een algemene 
verstrekkingsgrondslag voor NAW-gegevens. 
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tussen systematische en incidentele gegevensverstrekking. De laatste categorie zal als regel niet in 
het aanmeldingsformulier/reglement zijn verdisconteerd1693. 

De Registratiekamer heeft op dit punt steeds een met het voorgaande overeenstemmend beleid 
gevoerd. In deze interpretatieve benadering, is de bedoeling van de registratiehouder derhalve het 
uitgangspunt. Heeft deze geopteerd voor een gesloten verstrekkingenregime, dan wordt een 
dergelijk produkt van zelfregulering gerespecteerd. In dat geval werkt de zelfregulering als 
beperking op de toepasbaarheid van de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, derde lid WPR. Is dat niet 
of slechts partieel het geval, dan kan de rechtmatigheid van gegevensgebruik en/of -verstrekking 
tevens complementair worden gebaseerd op één van de genoemde wettelijke 
verstrekkingsbepalingen. Het is mogelijk, dat de Registratiekamer inmiddels een wat andere koers 
heeft ingezet. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele 
gegevensverstrekkingen. De eerste categorie zou dan in het reglement- of aanmeldingsformulier 
geregeld moeten zijn, terwijl de tweede groep rechtstreeks op de wet is te baseren1694. Voor een 
dergelijk dwingend onderscheid bieden de betreffende bepalingen echter onvoldoende 
aanknopingspunten. Bovendien is, anders dan gesuggereerd, het onderscheid tussen structurele 
en incidentele gegevensverstrekking in de toepassing weinig helder.  

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt, dat een koppelingsbepaling in de WPR 
overeenkomstig die in het wetsontwerp van 1981, node wordt gemist. De bestaande situatie is 
een bron van rechtsonzekerheid.  

In het verlengde hiervan kan nog worden vastgesteld, dat de normatieve en informatieve functie 
van het reglement- en aanmeldingsformulier tevens is gemitigeerd door rechtstreeks op de WPR 
te baseren gegevensverstrekkingen.  

15.5.3 Het doelbindingscriterium in het beleid van de 
Registratiekamer 
De doelbinding vormt naar internationale maatstaven en verdragsverplichtingen de kern van de 
normering van gegevensverwerking. Als norm en toetsingsmaatstaf vervult het doel ook in de 
WPR een centrale rol. Dit criterium moet nader via zelfregulering worden geëxpliciteerd. Het 
gebruiks- en verstrekkingsregime is (mede) op het aldus geformuleerde doel toegesneden. Om die 
reden is het doelcriterium de kern van het zelfreguleringsregime. De hieraan in de 
uitvoeringspraktijk toegekende betekenis is derhalve rechtstreeks bepalend voor de normatieve 
effectiviteit van de zelfregulering. 

De wetsgeschiedenis is enigszins ambivalent over de beleidsvrijheid van de houder bij de 
doelformulering van de persoonsregistratie. Zowel een subjectieve als een objectieve doelbepaling 
is op basis hiervan te motiveren. Uit de toelichting blijkt, dat het doel van een registratie in de 
particuliere sector bepaald wordt door de houder, zij het binnen de grenzen van art. 4 WPR 
(MvA p. 27)1695. Tijdens de schriftelijke behandeling van de wet in de Eerste Kamer is in de 

                                                      
1693 Vgl. het onderscheid tussen systematische en incidentele gegevensverstrekking in de Wet GBA. Zie 
vooral de doorwerking daarvan in het informatieregime, met name de reglementsplicht en protocollering 
als communicerende vaten. Vgl. ook art. 32 WPR, die de houder verplicht de geregistreerde te informeren 
over verstrekking van gegevens aan derden in het voorafgaande jaar. 
1694 Zie de brief van de Registratiekamer van 27 maart 1995, kenmerk 94.V.140, aan het gemeentebestuur 
van Barneveld betreffende gegevensverkrijging en -gebruik met betrekking tot de bestrijding van 
permanente bewoning van recreatiewoonverblijven. De betreffende passage luidt als volgt: 
Gegevensverstrekkingen met een structureel karakter dienen in een reglement of aanmeldingsformulier te 
zijn geregeld. Dat betekent dat een houder een structurele gegevensverstrekking niet mag laten 
plaatsvinden als die regeling daarin niet voorziet. Om zo’n verstrekking te laten plaatsvinden moet de 
regeling worden aangepast, zij het dat uiteraard slechts mogelijk is indien de verstrekking geoorloofd is op 
basis van de wettelijke normen. Voor een incidentele verstrekking daarentegen hoeft de regeling niet te 
worden aangepast. Deze dient rechtstreeks aan de wet te worden getoetst.” 
1695 Vgl. ook de volgende passage in de MvT: “Tevens is vereist dat het belang van de houder tot dat doel 
redelijkerwijs aanleiding geeft. Hoewel de meeste persoonsregistraties in de praktijk wel aan dit criterium 
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discussie over de toelaatbaarheid van gegevensverstrekking door nutsbedrijven en 
woningbouwverenigingen aan de lagere overheden nog eens benadrukt, dat de houder van een 
registratie in de particuliere sector zelfs betrekkelijk vrij is in de omschrijving van zijn doelstelling: 
“Indien een particuliere instelling zich mede ten doel stelt de overheid in bepaalde opzichten ter 
wille te zijn, staat dit geenszins op gespannen voet met de bedoelde regeling” (MvA EK p. 15). 
Dit in tegenstelling tot de veel beperktere inrichtingsvrijheid van organen in de overheidssector, 
af te meten aan een geobjectiveerd taakcriterium. Met die redengeving is ook de noodzaak van 
art. 18, derde lid, als “uitzonderingsbepaling” verdedigd. Daarentegen bevat de parlementaire 
behandeling van de WPR ook een passage die steun biedt aan een objectivering van het 
doelcriterium, uitgaande van de stelling dat de houder niet volkomen vrij is in de omschrijving 
van het doel. Is de informatievoorziening dienstbaar aan een onderliggende rechtsverhouding, 
dan zou het voor de hand liggen: “het belang van de houder in de eerste plaats af te meten aan 
hetgeen uit de onderliggende relatie voortvloeit” (MvA p. 46).  

Met name in de aanloopfase van de wet is het belang van een goede doelomschrijving door de 
Kamer sterk benadrukt1696. Om die reden is aangespoord tot een zorgvuldige inventarisatie van 
de gegevensverwerking jo. de informatiebehoeften, als basis voor de opstelling van een adequate 
regeling met concreet geformuleerde (sub)doelen1697. Voorzover van de Kamer in deze periode 
een uitspraak werd verlangd over de rechtmatigheid van een concrete gegevensverstrekking, is 
deze primair gebaseerd op een samenhangende interpretatie van het 
reglement/aanmeldingsformulier en de wet, mede in het licht van de eventuele onderliggende 
rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde. De doelformulering in het 
aanmeldingsformulier/reglement, nader uitgewerkt in de categorieën interne en externe 
verstrekkingen, vormde hierin het directe normatieve aanknopingspunt. In dit verband hanteerde 
de Kamer de wet voor een drietal doelen: (a) de beoordeling van de rechtmatigheid van de 
persoonsregistratie, toegesneden op de vraag of het door de houder geformuleerde/beoogde doel 
als voldoende gepreciseerd en corresponderend met een redelijk belang1698 c.q. als noodzakelijk 
voor de taakvervulling van de houder was aan te merken (artt. 4, 5, eerste lid, en 18 eerste en 
tweede lid, WPR)1699, (b) de toetsing van het zelfreguleringsregime op conformiteit en 

                                                                                                                                                        
zullen voldoen, biedt het een aanknopingspunt om registraties waarvan het verband met de feitelijke 
werkzaamheden van de houder zo twijfelachtig is, dat de houder bij het in die vorm aanleggen van een 
persoonsregistratie geen redelijk belang heeft, tegen te gaan” (p. 37). 
1696 Zie ook de toelichting op vraag 7 van de aanmeldingsformulieren: “De houder is verplicht om – 
voorafgaande aan de aanleg van een persoonsregistratie – in het reglement de doelstelling daarvan te 
specificeren, dat wil zeggen hetgeen met de betreffende persoonsregistratie wordt beoogd met voldoende 
precisie te formuleren. (...) Heeft een bepaalde persoonsregistratie zodanige uiteenlopende functies, dat een 
enkelvoudige doelomschrijving niet als het door de wet bedoelde toetsingscriterium kan dienen, dan is een 
specificatie in subdoelstellingen aangewezen”.  
1697 Deze benadering komt overeen met het in de literatuur ingenomen standpunt. Vgl. Handboek 
persoonsregistraties, Voorwerk: pp. 48 en 49, Com. art. 11: pp. 12 en 13 en Com. art. 20: p. 12 e.v. Zie 
voorts J. Holvast e.a., Wet persoonsregistraties, een praktische handleiding, 1990 p. 72 e.v. en 
Automatisering en controle, NIVRA-geschrift nr. 58, 1991 pp. 20, 89 e.v. en 105 e.v. 
1698 Vgl. ook de privacytoets in de artt. 11, tweede lid, 13, vierde lid, 14, eerste lid, en 18, derde lid. Zie ook 
het doelbindingscriterium in het Europees Data Verdrag 1981 en de doorwerking daarvan in art. 6 van de 
ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Zie voorts art. 7 aanhef en onder f van deze 
regeling, als complementaire rechtmatigheidsgrondslag voor gegevensverwerking: “deze verwerking 
noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van 
artikel 1, lid 1, van deze richtlijn niet doorslaggevend zijn.” 
1699 De toetsing ex art. 4 WPR is een evenredigheidstoetsing, de afweging van de belangen van de houder 
bij een (beoogde) persoonsregistratie (met inbegrip van het door hem behartigde maatschappelijk belang) 
en die van de geregistreerde bij (partiële) vrijwaring daarvan. Tot op heden heeft een dergelijke beoordeling 
slechts in één geval een negatieve kwalificatie opgeleverd. Bij brief van 23 juni 1992 (kenmerk 92.E.55) 
heeft de Kamer de particuliere initiatiefnemer van een landelijke wanbetalersregistratie van (voormalige) 
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deugdelijkheid, aanhakend bij het via zelfregulering geformuleerde doel en (c) de complementaire 
toepassing van het wettelijke regime ingeval zelfregulering achterwege bleef, lacunes kende of bij 
incidentele, niet voorzienbare informatiebehoeften. 

Gaandeweg is het accent in de uitspraken van de Kamer echter verschoven naar een 
rechtstreekse toepassing van het wettelijke informatieregime, soms met voorbijgaan van de 
zelfregulering. De objectivering/herdefiniëring van de doelbinding staat in deze benadering 
centraal. De waterscheiding in de opvattingen van de Kamer is haar advies aan de Rechtbank 
Leeuwarden in de zaak Hage-Woudsend.  

De adviesaanvrage had betrekking op het inzagerecht van een faillissementscurator. Bij de 
afwikkeling van het faillissement van een saunabedrijf trof deze (Hage) in de boedel informatie 
aan over een verzekeringsovereenkomst betreffende een pleziervaartuig op naam van de failliet. 
De boot werd niet in de boedel aangetroffen, terwijl vaststond dat de overeenkomst eerst enkele 
weken na het uitspreken van het faillissement was opgezegd. De faillissementscurator vroeg 
daarop aan de verzekeraar (Woudsend) ex art. 29 WPR inzage in de gegevens omtrent deze 
overeenkomst alsmede in eventuele andere door de failliet gesloten verzekeringscontracten. 
Hiertoe beriep hij zich op de artt. 20, 23 en 68 Faillissementswet, met name op zijn positie als 
wettelijk vertegenwoordiger van de failliet. De verzekeraar weigerde evenwel de gevraagde 
informatieverstrekking. Het inzagerecht ex art. 29 WPR zou slechts de failliet toekomen en niet 
de curator, terwijl het verstrekken van gegevens aan een curator als derde niet zou vallen binnen 
het doel van de registratie van Woudsend en dus ingevolge de WPR niet was toegestaan. 
Ingevolge het door Woudsend bij de Registratiekamer ingezonden (zeer verzorgde) 
aanmeldingsformulier met bijlagen (reg. nr. 801), onder meer betreffende de registratie inzake 
afgesloten pleziervaartuigenverzekeringen, was inderdaad niet in een dergelijke 
informatieverstrekking voorzien (bijlage 4)1700. 

In haar advies aan de Rechtbank Leeuwarden van 23 oktober 19921701. onderzocht de Kamer – 
na geconstateerd te hebben dat de faillissementscurator geen inzagerecht ex art. 29 WPR toekomt 
– of art. 11, eerste lid, WPR een doelverstrekking aan de faillissementscurator als derde toelaat. 
De beoordeling van de Kamer is rechtstreeks en volledig op de WPR gebaseerd, met name op 
een in relatie tot de onderliggende verzekeringsovereenkomst geobjectiveerd doelcriterium1702. 
                                                                                                                                                        
huurders bericht, dat het beoogde informatiesysteem niet als rechtmatig in de zin van art. 4 WPR was aan 
te merken. Zie ook de bevestiging van deze uitspraak aan de landelijke koepelorganisaties van 
woningcorporaties (NWR en NCIV), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het ministerie 
van VROM bij brief van 18 september 1992. In haar belangenafweging waren de volgende factoren 
bepalend: het commerciële belang van de initiatiefnemer jo. de financiële belangen van de verhuurders, de 
beschikbaarheid van adequate alternatieven, de opvattingen in de sector (NWR en NCIV), de 
onmogelijkheid van een rechtmatige gegevensverkrijging i.v.m. de doelbinding van de 
verhuurdersadministraties, de risico’s met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de te registreren 
gegevens en de bezwaren voor de geregistreerden (negatieve persoonlijke kwalificatie door het zwarte lijst-
effect). Het betreffende initiatief was daarmee van de baan. 
1700 Ingevolge dit deel van het aanmeldingsformulier is gegevensverstrekking slechts toegestaan ten 
behoeve van: tussenpersonen, schade- c.q. expertisebureaus, incassobureaus, fiscus, FIOD, Stichting 
Centraal Informatiesysteem Schade, secretariaat van het pleziervaartuigenoverleg, Rijksdienst voor het 
Wegverkeer, Bankgirocentrale, herverzekeringsmaatschappijen, SOS International en de externe 
accountant. De zelfregulering door Woudsend is een illustratie van de aan deze methode van regelgeving in 
de WPR verbonden beperkingen. Het informatiecircuit is – zoals gebruikelijk – gedefinieerd vanuit het 
eenzijdige perspectief van de verzekeraar, met name diens bedrijfsbelangen. Gegevensverstrekking in het 
belang van de geregistreerde/derden, is hiermee op voorhand uitgesloten. De problemen in de in deze 
paragraaf gesignaleerde toepassingskwesties doen zich dan ook met name voor op het grensvlak van een 
redelijk geregistreerde/derdenbelang en de aanwijsbaarheid van een wettelijke informatieverplichting. 
1701 Advies van 23 oktober 1992, kenmerk 92.F.02. 
1702 Zie de volgende passage: “Het vereiste dat de verstrekking aan een derde voortvloeit uit het doel van 
de persoonsregistratie houdt in, dat het doel van de betrokken registratie die verstrekking – in de concrete 
situatie waarom het gaat – met zich mee moet brengen. De aard van dit doel en de betekenis daarvan in het 
maatschappelijk verkeer zullen hierbij mede in aanmerking moeten worden genomen (zie Tweede Kamer 
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Aan de zelfregulering door de verzekeringsmaatschappij is volledig voorbij gegaan. De 
complementaire functie van de WPR kon daardoor evenmin uit de verf komen. Geconcludeerd 
werd dat, nu de curator zich feitelijk in de positie bevindt van een wettelijk vertegenwoordiger 
van een verzekerde die om gegevens vraagt over een of meer lopende overeenkomsten waarbij hij 
zelf partij is, de beoogde gegevensverstrekking in beginsel kan worden aangemerkt als een 
doelverstrekking door de verzekeringsmaatschappij, althans voor zover het gaat om gegevens 
waarvan de kennisneming noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van zijn taak1703. 
In haar beschikking van 3 mei 19931704 volgde de Rechtbank Leeuwarden deze argumentatie, met 
uitzondering van de grondslag van de beoogde gegevensverstrekking. Op grond van het 
maatschappelijk belang dat met de taakuitoefening van de faillissementscurator is gemoeid, nam 
de rechtbank een informatieverplichting van Woudsend tot uitgangspunt1705. 

Ging de Kamer in dit advies volledig voorbij aan de zelfregulering door Woudsend, in andere 
gevallen verloopt de toetsing via een combinatiefiguur. Het in het 
reglement/aanmeldingsformulier geformuleerde doel wordt dan door de Registratiekamer 
aangemerkt als (belangrijk) aanknopingspunt ter omlijning van het doel van een 
persoonsregistratie, nader in te vullen en te begrenzen door de onderliggende 
rechtsverhouding(en)1706. In deze gevallen heeft de zelfregulering indicatieve betekenis, fungeert 
immers als oriëntatie op de functie van de gegevensverzameling. De materiële beoordeling van de 
voorliggende kwestie vindt evenwel plaats op basis van een geobjectiveerd, op de wet jo. de 
onderliggende rechtsverhouding toegesneden informatieregime.  

In het beleid van de Kamer is het accent derhalve steeds meer op de (objectieve) rechtvaardiging 
van de verschillende onderdelen van de gegevensverwerking komen te liggen, vooral toegespitst 
op de afwikkeling van de onderliggende rechtsbetrekking. In de uitspraken van de Kamer is de 
toelaatbaarheid van de doelverstrekking in art. 11, eerste lid, (als vaste formule) gerelateerd aan de 
                                                                                                                                                        
1986-1987, 19095, nrs. 1-3, blz. 40). Hierbij zal ook de aard van de onderliggende rechtsverhouding een 
belangrijke rol kunnen spelen.” Dit is min of meer de door de Kamer gehanteerde standaardformulering, 
een samenvoeging van elementen in de parlementaire behandeling (MvT p. 40 en MvA p. 46). 
1703 Zoals opgemerkt achtte de Kamer in dit geval het inzageregime ex art. 29 WPR niet van toepassing. 
Het inzagerecht zou een hoogstpersoonlijk recht zijn, dat daarom niet in de boedel valt. De vraag is te 
stellen of op dit punt niet moet worden gedifferentieerd al naar gelang de aard van de in het geding zijnde 
gegevens. Nu door een de facto sterke uitbreiding van de werkingssfeer van de WPR, deze regeling tevens 
van toepassing is op uiteenlopende vormen van zaaks- en bedrijfsinformatie, is het de vraag of in alle 
gevallen aan deze kwalificatie is vast te houden. Vgl. de door de Kamer aangenomen toepassing van de wet 
op eenmansbedrijven, vennootschappen onder firma en maatschappen, alsmede op eenpersoons en 
besloten vennootschappen met een directeur/grootaandeelhouder met overwegende zeggenschap. 
1704 Beschikking van de Rb. Leeuwarden van 3 mei 1993, rekestnummer 103/92. 
1705 Vgl. het probleem van de doelverstrekking als verstrekkingsgrondslag. In dat geval is men aangewezen 
op de medewerking van de betreffende registratiehouder, in casu de weigerachtige 
verzekeringsmaatschappij. Deze casus vormt een belangrijke illustratie van de (potentiële) fricties als gevolg 
van de toepassing van de WPR in privaatrechtelijke verhoudingen. De op (een samenstel van) open 
privaatrechtelijke normen gebaseerde informatieverplichtingen (vgl. ook redelijkheid en billijkheid, goed 
werkgeverschap en onrechtmatige daad) worden niet of onvoldoende (h)erkend als wettelijke 
informatieverplichtingen in de zin van art. 11, eerste lid, WPR. Vgl. het ontbreken van nader omlijnde 
informatieaanspraken van de faillissementscurator in de Fw. Een dergelijke aanspraak kan echter worden 
afgeleid uit de positie van de curator als dwangvertegenwoordiger van de failliet (artt. 20 en 23) jo. doel en 
systeem van de Fw. Terecht heeft de rechtbank hier een op de Fw. gebaseerde informatieverplichting 
aangenomen. De Registratiekamer heeft echter haar standpunt dat in dit geval sprake is van een 
doelverstrekking, d.w.z. dat de registratiehouder wel bevoegd, maar niet verplicht is tot 
gegevensverstrekking aan de faillissementscurator, gehandhaafd. Zie de verwijzing in 
het rapport van de Kamer “Verstrekking van gegevens over een lopende polis van levensverzekering” van 
februari 1995 (pp. 4 en 5). 
1706 Zie de uitspraken van de Registratiekamer met deze formulering inzake: Ohra/Postbank van 2 februari 
1993 (92.C.143), ABN/AMRO van 22 november 1993 (93.C.056) en ABN/AMRO van 16 maart 1994 
(93.C.056). 
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aard van het doel en de betekenis daarvan in het maatschappelijk verkeer, (onder andere) 
ingevuld en begrensd door de aard en inhoud van de onderliggende rechtsverhouding. Voor 
zover via zelfregulering een doel is geformuleerd, wordt dit soms in deze zin geherdefinieerd. 
Andere relevante factoren blijken te zijn: het vigerende EG beleid (ongevallenstatistieken), de 
statuten van de betreffende organisatie, de opvattingen in een bepaalde branche, een vastgesteld 
model-reglement en het verwachtingspatroon van de geregistreerden bij duurcontracten1707, naast 
de uitleg van de wettelijke taak en het medisch beroepsgeheim1708. Bovendien is sprake van een 
toetsing in concreto, dat wil zeggen het oordeel dat het doel van de betrokken registratie de 
beoogde gegevensverstrekking impliceert. In dat verband heeft de Kamer nog aanvullende 
toetsingscriteria geïntroduceerd in de vorm van de elementen “noodzakelijkheid” en 
“ontbeerlijkheid” (subsidiariteit en proportionaliteit), als nadere clausulering van de 
doelverstrekking in concreto1709. Ook deze benadering verzet zich derhalve tegen een beslissing 
op voorhand in de vorm van zelfregulering.  

                                                      
1707 Zie in dit verband de volgende uitspraken. De gegevens inzake het melkquotum van een pachter 
mogen door het Produktschap voor Zuivel niet als doelverstrekking aan de (medegerechtigde) pachter 
worden verstrekt (brief van 27 september 1991, 91.C.065). Het Produktschap mag deze informatie echter 
wel verstrekken aan een mede-erfgenaam, deelgenoot in de onverdeelde boedel (brief van 11 augustus 
1993, 93.E.076). Gegevensverstrekking door woningbouwcorporaties over het woon- en betalingsgedrag 
van huurders aan andere huurders of verhuurders wordt beoordeeld op basis van de onderliggende 
huurovereenkomst. Terzake is naar het oordeel van de Kamer onrechtmatig gehandeld, of op grond van de 
WPR of op grond van de redelijkheid en billijkheid (brief van 14 december 1993, 93.C.099.05B). De 
verstrekking van het telefoonnummer bij Nummeridentificatie (een nieuwe dienst) kan gezien de 
omstandigheden van invoering als doelverstrekking door PTT Telecom B.V. worden aangemerkt, ervan 
uitgaande dat de blokkeringsvoorzieningen steeds eenvoudig beschikbaar en hanteerbaar zullen zijn (brief 
van 25 februari 1994, 93.A.012). Gegevensverstrekking door een waterleidingmaatschappij aan 
opsporingsambtenaren van de sociale dienst (vaststellen van de bewoning van een pand) is niet als 
doelverstrekking aan te merken. Weliswaar spreekt de doelstelling in het reglement over “het ondersteunen 
van activiteiten gericht op de voorkoming van fraude”, bedoelde activiteiten kunnen echter uitsluitend 
binnen de statutaire doelstelling van de houder, in overeenstemming met haar zorgplicht jegens haar 
cliënten en ten dienste van de uitoefening van haar bedrijf plaatsvinden” (brief van 22 augustus 1994, 
93.E.213). Het doel van de ledenadministratie van een vereniging is doorgaans slechts gericht op het 
interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden. Dit geldt ook voor een 
administratie van deelnemers aan bepaalde cursussen. De omstandigheid dat de deelname hieraan door de 
gemeente wordt gesubsidieerd, is naar de opvatting van de Kamer niet van betekenis. Het verstrekken van 
leden- of deelnemerslijsten aan de gemeente om reden van verantwoording van subsidiegelden kan dan 
ook niet als doelverstrekking worden aangemerkt (brief van 8 februari 1995, 94.V.026.05). De verstrekking 
van gegevens over een lopende polis van levensverzekering wordt beheerst door de betreffende 
overeenkomst. De verstrekking van gegevens door een verzekeringsmaatschappij aan een deelgenoot in 
een ontbonden, echter nog niet gedeelde huwelijksgoederengemeenschap betreffende een lopende polis 
van levensverzekering afgesloten met de andere deelgenoot kan in het algemeen niet als doelverstrekking 
worden aangemerkt (rapport van februari 1995, dossiernr. 95.V.008.01). Woningbouwverenigingen en -
stichtingen mogen op grond van art. 11, eerste lid, WPR jo. het model-reglement van het NCIV, zonder 
toestemming van de betrokkene geen gegevens omtrent de identiteit van de hoofdhuurder c.a. aan het 
gemeentebestuur verstrekken ten behoeve van de bestrijding van permanente bewoning van 
recreatiewoonverblijven (brief van 27 maart 1995, 94.V.140). 
1708 Zie hieromtrent het standpunt inzake de gegevensverstrekking door het RBA aan scholingsinstanties 
op grond van het Reglement persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie en art. 98 
Arbeidsvoorzieningswet van 31 januari 1994 (kenmerk 93.E.204.2). Zie voorts het door de Kamer in 
februari 1994 uitgebrachte rapport “De rekening van de arts”, het medisch beroepsgeheim en de rol van 
administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven in de financiële afwikkeling van de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst. In het kader van de artt. 6 en 11, eerste lid, WPR wordt het 
medisch beroepsgeheim hierin gehanteerd als beperkingsgrondslag inzake de inrichtings- en 
beschikkingsbevoegdheid van medici betreffende hun financiële vorderingen uit de praktijkvoering in het 
Burgerlijk Wetboek. 
1709 Zie het hiervoor genoemde advies van de Kamer in de zaak Hage-Woudsend van 23 oktober 1992 
(92.F.02). Hierin werd de geoorloofde doelverstrekking aan de faillissementscurator nader begrensd door 
het selectievereiste, dat het moest gaan om gegevens waarvan de kennisneming noodzakelijk kan worden 
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Door deze objectivering van het doelbindingscriterium is de normatieve betekenis van 
zelfregulering door de houder, zowel wat de doelformulering als het hierop toegesneden 
informatieregime betreft, in het oordeel van de Kamer naar de achtergrond gedrongen. Hiervoor 
zijn verschillende oorzaken aanwijsbaar. De eerste heeft betrekking op de aanleiding tot de 
bemoeienis van de Kamer. Bij een standpuntbepaling inzake in abstracto geformuleerde 
rechtsvragen of ambtshalve geëntameerd onderzoek vormt de wet van nature het primaire 
toetsingskader. Een tweede reden houdt verband met een tekortschietende zelfregulering in 
bepaalde sectoren. Met een stringente toetsing op de noodzaak van gegevensverstrekking in 
verband met de onderliggende rechtsverhouding, biedt de Kamer tegenspel tegen zelfregulering 
op een zodanig abstractieniveau, dat deze de facto normerende werking ontbeert1710. In die zin is 
sprake van een reactie op gebleken tekorten in de (bereidheid tot) naleving van de 
zelfreguleringsplicht. Met deze strategie gaat de Kamer ook de regelingsproblematiek bij 
geïntegreerde, multifunctionele informatiesystemen met een globale doelomschrijving te lijf1711. 
Voorts wordt hiermee geanticipeerd op het normatieve systeem in de artt. 6 en 7 van de beoogde 
EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Door het via objectivering van het doelcriterium 
min of meer uitbannen van de (subjectieve) beleidsmarge van de houder, is materieel echter 
tevens sprake van een gerichte aanscherping van het regime voor derdenverstrekkingen. 

Het huidige beleid van de Kamer inzake de betekenis van zelfregulering kan als volgt worden 
samengevat.  

1. Door een rechtstreekse toepassing van het informatieregime in de WPR, in samenhang met 
een objectivering het doelcriterium in art. 4 van deze wet, kent de Registratiekamer aan de 
normatieve (en informatieve) functie van de zelfregulering slechts een bescheiden rol toe1712. 
De Kamer beoordeelt de rechtmatigheid van het (beoogde) gebruik of de 

                                                                                                                                                        
geacht voor diens taak. Vgl. voorts het standpunt van de Kamer inzake een door een huurdersvereniging 
aan een woningbouwvereniging gevraagd overzicht van huurprijzen van het gehele woningenbestand van 
25 april 1995 (95.V.060.01). Na vastgesteld te hebben dat de huurprijzen als persoonsgegevens van de 
betreffende huurders zijn aan te merken, deze immers gemakkelijk traceerbaar zijn door de koppeling met 
de adressen, wordt de huurovereenkomst als toetsingskader van de geoorloofde doelverstrekking 
aangemerkt. Uitgangspunt is dat een andere huurder in beginsel niet gerechtigd is om kennis te krijgen van 
de inhoud van die overeenkomst, waarvan de overeengekomen huurprijs deel uitmaakt. Gezien de 
betrokkenheid van de huurdersvereniging bij besprekingen over het huurbeleid (Besluit beheer sociale-
huursector, Stb. 1992, 555), heeft deze organisatie er belang bij dit overleg goed geprepareerd in te gaan. 
De Kamer oordeelt als volgt: “In het algemeen zal dergelijk overleg over beleidszaken gevoerd kunnen 
worden aan de hand van geaggregeerde, niet tot personen herleidbare gegevens. Als met het verstrekken 
van geaggregeerde gegevens kan worden volstaan, is verstrekking van op personen herleidbare gegevens uit 
de huuradministratie niet noodzakelijk, en kan niet gezegd worden dat een dergelijke verstrekking 
voortvloeit uit het doel van de registratie. Echter, als en voor zover de verstrekking van persoonsgegevens 
uit de huuradministratie, zoals het adres en de bijbehorende huurprijs voor het voeren van dergelijk overleg 
onontbeerlijk is, is de verstrekking van die gegevens wèl te beschouwen als voortvloeiend uit het doel.” 
1710 Zie in het bijzonder de (geclusterde) aanmelding van persoonsregistraties op concernniveau (holding) 
door een instrumentele toepassing van de begrippen houder en persoonsregistratie. In dit perspectief is 
ook de inmiddels in het vooroverleg met de NVB gebleken bereidheid van de Kamer te zien, om akkoord 
te gaan met een gedragscode van de banken, waarin ex art. 4 van de Privacyregels cliëntenregistratie banken 
is voorzien in een reglement voor de (gecombineerde) cliëntenregistratie jo. de doelbinding in art. 3 van de 
Privacy Gedragscode Banken. De hierin geformuleerde doelstelling bestaat uit de volgende elementen: (a) 
het beheer van de relatie tussen de instelling en de cliënt, (b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen en 
(c) het ondersteunen van activiteiten gericht op: een verantwoorde bedrijfsvoering, de voorkoming van 
fraude tegen de financiële sector en de continuïteit van de instelling en het leveren van een bedrage aan het 
belang van de organisatie waartoe de instelling behoort (concern). 
1711 Vgl. de volgende passage in het Jaarverslag 1992-1993, p. 57: “geïntegreerde bestanden met een ruimere 
doelstelling worden in dit verband getoetst aan de hand van de rechtsverhouding tussen registratiehouder 
en geregistreerden.” 
1712 Vgl. daarmee het in hoofdstuk 12 beschreven handhavingsbeleid van de Kamer inzake de 
aanmeldingsplicht. 
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gegevensverstrekking immers primair via een rechtstreeks op de wet gebaseerde 
belangenafweging in concreto. De herdefiniëring van de doelbinding, gerelateerd aan de 
onderliggende rechtsverhouding, is de kern van dit beleid. De functie van het 
reglement/aanmeldingsformulier is hierdoor, afgezien van de indicatieve waarde ervan, 
grotendeels teruggebracht tot één van de in het geding zijnde, in de afweging te betrekken 
(interpretatie)factoren. Soms wordt echter aan de zelfregulering volledig voorbij gegaan.  

2. De directe normatieve werking van het reglement/aanmeldingsformulier is in de uitspraken 
van de Registratiekamer de facto teruggebracht tot de volgende situaties. De beleidsmarge 
van de houder inzake de doelomschrijving wordt gerespecteerd in de situaties, dat deze in de 
parlementaire behandeling is bevestigd. Dit geldt met name voor de ondersteunende functie 
van nutsbedrijven bij de belastingheffing door gemeenten en waterschappen1713. Tevens 
wordt op het reglement/aanmeldingsformulier teruggegrepen bij de beoordeling op 
toepasbaarheid van de “open” verstrekkingsbepalingen in de WPR. Ten opzichte van het 
wettelijke verstrekkingenregime vervult de zelfregulering dan een beperkingsfunctie1714. 

3. De Kamer hecht daarentegen grote betekenis aan de naleving van de aanmeldingsplicht. In 
hoofdstuk 12 is de handhaving daarvan beschreven. In dat verband worden op verzoek 
model-reglementen op conformiteit met de wet c.a. getoetst. Is dat het geval, dan vormt de 
vaststelling van een dergelijk model een element in het afwegingsproces. Omdat de model-
functie een zekere abstractie impliceert, is de hieraan in concreto te ontlenen rechtszekerheid 
echter beperkt. 

Dit beleid van de Registratiekamer heeft belangrijke consequenties voor de werking van de WPR 
en in het bijzonder voor de betekenis van de zelfreguleringscomponent daarin. Op basis van het 
voorgaande kan worden geconcludeerd, dat in het beleid van de Kamer de (beoogde) normatieve 
en informatieve functie van het reglement/aanmeldingsformulier belangrijk is uitgehold. Niet de 
zelfregulering is het aanknopingspunt bij toetsing, maar de wet.  

Heeft de zelfregulering en met name de doelformulering door de houder, in de wetssystematiek 
en de parlementaire behandeling vooral een bufferfunctie met het oog op het behoud van een 
zekere beleidsmarge van de houder, door de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking vooral 
afhankelijk te maken van een belangenafweging in concreto in het licht van de bestaande 
rechtsbetrekking tussen houder en geregistreerde, is deze geconditioneerde autonomie in de 
informatievoorziening/bedrijfsvoering in de toepassing van de wet min of meer geëlimineerd. 
Daarmee is een onderscheid in categorieën houders gecreëerd, afhankelijk van de grondslag van 
                                                      
1713 Zie onder meer het standpunt van de Kamer inzake de informatieverstrekking door een 
waterleidingmaatschappij van 22 augustus 1994 (93.E.213). Hierin komt de volgende passage voor: 
“Gegevensverstrekking is mogelijk ten behoeve van de toepassing van overheidsregelingen die uitdrukkelijk 
aan de verleende diensten zijn gerelateerd. Van die mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt voor 
zover de doelomschrijving van de registratie daarin voorziet. In uw geval geldt dat onder meer voor de 
heffing van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Vgl. het antwoord van de minister van Justitie op 
vragen in de Eerste Kamer over de toelaatbaarheid onder het nieuwe regime van het bestaande 
gegevensverkeer tussen nutsbedrijven en woningbouwverenigingen en gemeenten en waterschappen (MvA 
EK p. 15). Zie daarentegen de sterke terughoudendheid bij gegevensverstrekking door nutsbedrijven en 
woningcorporaties aan gemeentebesturen ten behoeve van controledoeleinden. Deze worden niet als 
geoorloofde doelverstrekkingen aangemerkt. Zie het standpunt van de Kamer in de hiervoor genoemde 
brief aan een waterleidingmaatschappij en het antwoord van de Kamer aan het gemeentebestuur van 
Barneveld inzake de mogelijkheden van gegevensverstrekking ten behoeve van de bestrijding van 
permanente bewoning van recreatiewoonverblijven van 27 maart 1995 (dossiernummer 94.V.140). 
1714 Zie als illustratie van deze benadering de standpunten van de Kamer inzake de verstrekking van NAW-
gegevens van verzekerden door een ziekenfonds aan de bij hem aangesloten tandartsen (brief van 25 
november 1994, dossiernummer 94.V.145.1) en de gegevensverstrekking uit de registratie drank- en 
horecavergunningen door een stadsdeel aan de GSD (brief van 27 maart 1995, dossiernummer 94.V.30.02). 
Vgl. ook de hiervoor genoemde brief aan het gemeentebestuur van Barneveld van 27 maart 1995, (kenmerk 
94.E.173), met een onderscheid tussen structurele en incidentele gegevensverstrekkingen. Het is evenwel 
niet duidelijk of het hier gaat om een min of meer eenmalige overweging, geïnspireerd door de GBA, dan 
wel dat sprake is van een beleidsmatig uitgangspunt. 
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gegevensverkrijging. Zijn de gegevens geregistreerd in een contractuele setting, dan heeft de 
houder in beginsel niet de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de wet, dus met 
inachtneming van een privacytoets, met deze informatie aanpalende doelen te dienen1715. Een 
houder die zijn gegevens uit anderen hoofde heeft verkregen, kent daarentegen wel een zekere 
autonomie in de doelbepaling.  

Tevens is te signaleren, dat het verdringen van de zelfreguleringscomponent de uitwerking van 
het WPR-regime op de hoofdsectoren beïnvloedt, met name het evenwicht in de werking van de 
privacynormering ondergraaft. Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat het voor de overheidssector 
geldende taakcriterium (art. 18, eerste lid) steeds als een zwaarder regime is aangemerkt en 
gemotiveerd dan het in de particuliere sector van toepassing zijnde redelijk belang-criterium (art. 
4, eerste lid), vooral door de veronderstelde autonomiecomponent van de houder in de 
particuliere sector. Hiermee is ook de noodzaak van opneming van art. 18, derde lid, WPR als 
doeldoorbrekende verstrekkingsbepaling gemotiveerd. De praktijk is echter een andere. Door de 
doorwerking in de WPR van de WOB als algemene, geclausuleerde openbaarheidsregeling1716 en 
van de specifieke informatieregimes in de bijzondere wetten1717 (art. 11, eerste lid), aangevuld met 
de ventielfunctie van art. 18, derde lid1718, kent het overheidsinformatieregime op basis van de 
WPR een grote flexibiliteit. Het WPR-informatieregime voor de particuliere sector werkt 
daarentegen veel beperkender uit. De tendens tot verdringing in de wetstoepassing van de 
zelfreguleringscomponent is een belangrijke oorzaak. Andere redenen zijn de beperkte 
toepasbaarheid van de dringende en gewichtige reden als rechtvaardigingsgrond voor 
(incidentele) derdenverstrekkingen (art. 11, tweede lid)1719 en de systematiek van het Burgerlijk 
Wetboek c.a., dat informatiebetrekkingen slechts in (zeer) beperkte mate expliciteert.  

15.6 De reikwijdte van de zelfreguleringsplicht  
Of de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht van toepassing is, hangt primair af van het voeren 
van een persoonsregistratie in de zin van de wet. Het begrip persoonsregistratie behoort daarmee 
tot de kernbegrippen in de WPR, is immers primair bepalend voor de werkingssfeer van deze 

                                                      
1715 Vgl. art. 7 onder f in het ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Hierin kan ook het 
gerechtvaardigd belang van een derde een verstrekkingsgrondslag zijn, zij het onder verdiscontering van 
een privacytoets. 
1716 Zie de hiervoor genoemde uitspraken van de Registratiekamer inzake de gegevensverstrekking door het 
Produktschap voor Zuivel. De constatering dat het doel van de registratie geen ruimte biedt voor het 
verstrekken van quotumgegevens aan verpachters (zaak 91.C.065) heeft geen materieel effect, nu het 
Produktschap verplicht is om deze informatie op grond van de WOB aan de pachter als mede-gerechtigde 
te verstrekken. 
1717 Vgl. in het bijzonder de sterke groei in informatie- en verificatieverplichtingen in de bijzondere 
wetgeving in de afgelopen periode, vooral verband houdend met de bestrijding van fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik van voorzieningen en het weren van illegale vreemdelingen. Om die reden is de 
feitelijke betekenis van art. 18, derde lid, WPR als grondslag van “koppelingen”, slechts beperkt. Het 
ophangen van de “koppelingsdiscusie” in het openbaar bestuur aan de WPR versluiert het probleem. De 
WPR fungeert hooguit als normatief integratiekader. Via hun doorwerking in de WPR bieden de 
sectorwetten echter de juridische grondslag voor deze koppelingen, veelal in de vorm van aan de 
individuele besluitvorming voorafgaande verificatie. 
1718 Door de werking van de WOB heeft art. 18, derde lid, WPR in de openbare sector in hoofdzaak slechts 
betekenis voor organisaties waarvoor de WOB niet geldt. Vgl. het onderwijs, de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening. 
1719 De beperkte toepasbaarheid van art. 11, tweede lid, heeft te maken met het beperkende effect van de 
twee, cumulatief geldende voorwaarden in deze bepaling, in combinatie met een privacytoets. Een 
gegevensverstrekking moet zowel voldoende gewichtig zijn, als spoedeisend. Die combinatie komt weinig 
voor. Bovendien wordt deze bepaling, als uitzondering, door de Registratiekamer restrictief 
geïnterpreteerd. Om deze redenen kan deze voorziening nauwelijks de hieraan toegedachte ventielfunctie 
vervullen. Het ligt daarom in de rede om een verruiming van het bereik van deze bepaling te bepleiten in 
die zin, dat het element spoedeisendheid vervalt. 
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privacyregeling en de bevoegdheid van de Registratiekamer. Hoewel de verduidelijking van dit in 
art. 1 WPR omschreven begrip in de wetsgeschiedenis veel aandacht heeft gekregen, is de 
omlijning ervan niettemin voor bepaalde categorieën gegevensverzamelingen onvoldoende helder 
gebleken. De belangrijkste afbakeningsproblemen doen zich voor bij de handmatige 
dossierverzamelingen. De bestaande onzekerheid over de precieze reikwijdte van het begrip 
persoonsregistratie omvat mede het belangrijkste element ervan: de vraag wat als 
persoonsgegeven heeft te gelden. Hier gaat het vooral om het probleem van de 
herleidbaarheid/identificeerbaarheid van de informatie en de vraag of en in hoeverre zaaks- en 
bedrijfsinformatie tot deze categorie is te rekenen.  

De uitvoeringspraktijk, vooral de zelfregulerende houder, is daardoor belast met belangrijke 
interpretatieproblemen. De hiermee verband houdende rechtsonzekerheid voor houders (en 
bewerkers), geregistreerden en andere betrokkenen bij het informatieproces is versterkt door de 
(sterk) uiteenlopende beslissingen van de verschillende rechterlijke colleges, in combinatie met 
een extensieve interpretatie van de reikwijdte van de wet door de Registratiekamer. Deze 
paragraaf bevat een overzicht van de verschillende, met betrekking tot de betekenis van de 
begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven ingenomen posities. Tevens zal de invloed 
hiervan op de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht worden belicht, evenals het effect op de 
werking van de WPR als centrale privacyregeling. 

15.6.1 De invulling van het begrip persoonsregistratie 
Ingevolge art. 1 WPR is een persoonsregistratie: “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”. In de wetsgeschiedenis is bevestigd, dat deze definitie drie begrenzende elementen 
kent: (a) de vraag of sprake is van persoonsgegevens, (b) het criterium van de logische samenhang 
en (c) het vereiste van geautomatiseerde gegevensverwerking c.q. een systematische aanleg bij 
handmatige gegevensverzamelingen. Vooral het laatste element, bepalend voor de gelding van de 
wet voor conventionele dossierverzamelingen, heeft tijdens de parlementaire behandeling veel 
aandacht gekregen. De indruk is gewekt, dat slechts een deel van de handmatige 
gegevensverwerking onder de werking van de WPR zou vallen. De uitvoerbaarheid van de wet 
gold hierbij als richtsnoer1720. Anderzijds ondervond dit, meer restrictieve standpunt, zowel 
binnen als buiten het parlement de nodige kritiek, vooral omdat handmatige 
dossierverzamelingen dikwijls (sterk) privacygevoelige informatie bevatten1721. 

                                                      
1720 Vgl. de volgende passage: “De verruiming van de reikwijdte gaat intussen niet zo ver dat elk 
persoonsgegeven of elke groep van dergelijke gegevens de bescherming van de wet zou genieten. Een 
dergelijke aanpak zou de mogelijkheden van de wetgever overspannen. Het wetsvoorstel beperkt zich tot 
persoonsregistraties” (MvT p. 17). Wat de beeldvorming inzake de betekenis van het 
systematiseringsvereiste betreft is de volgende passage cruciaal: “Dit voorkomt dat de regeling van 
toepassing wordt op weinig gestructureerde en niet systematisch toegankelijke conventionele 
verzamelingen waarop de regeling niet is toegesneden. Uit het bovenstaande volgt dat enkelvoudige 
dossiers en dossierverzamelingen die alleen alfabetisch-lexicografisch toegankelijk zijn gemaakt niet als 
persoonsregistratie in de zin van deze wet kunnen worden aangemerkt” (MvT p. 17) alsmede: “Dit 
voorkomt dat de wettelijke regeling van toepassing wordt op niet systematisch toegankelijke verzamelingen, 
waarop zij niet is toegesneden. (...) Dossierverzamelingen die echter uitsluitend bestaan uit een hoeveelheid 
op alfabet gerangschikte dossiers, met losse aantekeningen en min of meer chronologisch geordende 
documenten van velerlei aard, zullen in de regel niet aan het vereiste van systematische toegankelijkheid 
voldoen” (MvA p. 19). 
1721 Dat de WPR niet van toepassing is, wil niet zeggen dat de betreffende gegevensverzamelingen niet 
onder (aspect-)regelingen van privacyrecht vallen. Dit geldt in het bijzonder voor de rechtspositie van de 
geregistreerde en aan de houder te stellen eisen van zorgvuldigheid. Zie de horizontale werking van art. 10 
Grw. via de open normen van het privaatrecht in combinatie met de reflexwerking van de WPR, de (grote) 
normatieve betekenis van de wettelijke en buitenwettelijke geheimhoudingsregimes en specifieke 
voorzieningen in bijzondere wetten. Vgl. met name de WGBO/BW, de Wet op de jeugdhulpverlening en 
de Wob. Zie ook de jurisprudentie terzake (hoofdstuk 4). 
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Bij de toepassing van het begrip persoonsregistratie doen zich drie typen problemen voor. De 
eerste categorie heeft betrekking op de horizontale afbakening van persoonsregistraties, de vraag 
wat als samenhangende gegevensverzameling is aan te merken. Deze vraag speelt in het bijzonder 
bij de geautomatiseerde informatiesystemen. Een tweede categorie betreft de toepassing van de 
wet op niet formele, zwak gestructureerde bestanden en nieuwe automatiseringstoepassingen c.q. 
informatiedragers, zoals op CD-ROM vastgelegde persoonsgegevens. De derde categorie, de 
afbakening van wel en niet onder de WPR vallende handmatige gegevensbestanden, blijkt echter 
in de praktijk de meeste vragen op te roepen. Deze drie clusters van uitvoeringskwesties zullen 
hierna achtereenvolgens worden besproken. 

De afbakening van de persoonsregistratie 
Allereerst de vraag wat als geautomatiseerde persoonsregistratie heeft te gelden in de situatie dat 
er sprake is van één multifunctionele, want geïntegreerde database (bedrijfsprocessensysteem)1722. 
De registratiehouder is onder de WPR immers in beginsel vrij in de organisatie van de 
informatiehuishouding1723. De huidige trend is, dat enkelvoudige, derhalve voor een specifiek 
doel aangelegde registraties worden geïntegreerd in meervoudig functionele informatiesystemen, 
dikwijls in combinatie met netwerkvoorzieningen. De vraag is dan of de relationele database als 
een enkele persoonsregistratie met meerdere (sub)doelen is te kwalificeren, als zodanig te 
voorzien van één reglement of aanmeldingsformulier, dan wel dat de in de 
informatiewerkelijkheid bestaande eenheid (logische samenhang), juridisch in meerdere 
(functionele) persoonsregistraties met een enkelvoudige doelstelling moet worden uiteengerafeld 
en genormeerd, als regel gecombineerd met een reeks van koppelingsbepalingen1724.  

Met het oog op de nalevingsbereidheid op uitvoeringsniveau en het ontmoedigen van 
instrumentele interpretaties van houderszijde1725, heeft de Registratiekamer in beginsel geopteerd 
                                                      
1722 Zie de toelichting in de parlementaire stukken op het samenhangcriterium. De samenhang van een 
groep persoonsgegevens wordt afgeleid van: (a) één of meer kenmerken, (b) de gemeenschappelijke 
bestemming of (c) het in de praktijk als één geheel beschouwd worden. Deze voorwaarden zijn al dan niet 
cumulatief toe te passen. Het gaat om de logische samenhang. Er wordt derhalve onderscheiden tussen het 
computersysteem en het gegevensbestand. Een computersysteem kan meerdere persoonsregistraties 
bevatten (gecombineerde verwerking en time-sharing), terwijl anderzijds een persoonsregistratie met 
behulp van meerdere, in netwerkverband onderling opgenomen computers kan worden gevoerd 
(gedistribueerde gegevensverwerking). De bijzondere toepassingsproblematiek bij geïntegreerde 
gegevensverwerking (multifunctionaliteit) komt daarentegen in de kamerstukken niet als zodanig aan de 
orde. Zie de MvT p. 17, de MvA. pp. 19 en 23 en de MvA EK pp. 3 en 4. 
1723 Zie als uitzondering art. 4 van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Stb. 1994, 
423). In het tweede lid van dit artikel is voorgeschreven, dat de werkgever een afzonderlijke 
personeelsregistratie moet bijhouden met nader aangegeven persoonsgegevens van het personeel. In het 
vierde lid is een gebruiksbeperking opgenomen: deze persoonsregistratie mag voor geen ander doel worden 
gebruikt dan voor het voldoen aan de verplichtingen in deze wet. 
1724 Dit vraagstuk heeft zich indringend voorgedaan bij de reglementering van de politiële 
informatievoorziening op basis van de Wet politieregisters toen (geïntegreerde) bedrijfsprocessensystemen 
de bestaande informatievoorziening via een veelvoud aan functiegerichte registraties ging vervangen. De 
Registratiekamer heeft geopteerd voor een reglementering van de geïntegreerde gegevensverzameling. Zie 
de goedgekeurde model-reglementen voor BPS en Multipol (Stcrt. 1991, 148). Zie hieromtrent hoofdstuk 
14. Deze benadering is echter niet zonder uitzonderingen. Zo accepteert de Kamer niet, dat tijdelijke 
registers, hoezeer ook feitelijk deel uitmakend van een dergelijk geïntegreerd informatiesysteem, onder het 
reglement van BPS of Multipol worden begrepen. Deze opstelling houdt verband met het bijzondere 
regime voor dit type gegevensverzamelingen in art. 13 WPolR en art. 8 Besluit politieregisters. In deze 
gevallen prevaleert de juridische werkelijkheid derhalve boven de realiteit van de informatievoorziening. 
1725 Zie onder meer J.M.A. Berkvens, De opstelling van een reglement c.q. de invulling van een formulier in 
Computerrecht, 1989/2, p. 79 e.v. betreffende het juridisch opsplitsen van (geïntegreerde) 
gegevensverzamelingen in meerdere persoonsregistraties met een smalle doelstelling. De bedoeling van 
deze exercitie is om de aldus als zelfstandige entiteiten gedefinieerde informatie-onderdelen zoveel mogelijk 
onder de reikwijdte van het BGV (voorwaardelijke vrijstelling van de reglements- en formulierplicht) te 
brengen. Zie ook hoofdstuk 9. 
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voor reglementering zo dicht mogelijk aansluitend op de werkelijke inrichting van de 
informatievoorziening. De vraag wat in de praktijk als één geheel pleegt te worden beschouwd, 
geldt derhalve als primair bepalend voor de afbakening van de persoonsregistratie, al dan niet in 
combinatie met andere in de wetsgeschiedenis genoemde criteria: gegevenskenmerken en 
bestemming/gebruik1726. In deze optiek is een geïntegreerde database derhalve als één 
persoonsregistratie in de zin van art. 1 WPR aan te merken. In een latere fase is dit uitgangspunt 
echter genuanceerd of is hiervan afgeweken1727. 

Inmiddels heeft het beleid van de Registratiekamer een zekere aanpassing ondergaan. Volgens het 
jaarverslag over de jaren 1992-1993, uitgebracht in juli 1994, heeft de houder van geïntegreerde 
systemen in beginsel de mogelijkheid om in verband met de zelfreguleringsplicht, één of 
meerdere persoonsregistraties te onderscheiden (p. 57)1728. De Kamer heeft hiermee het accent 
verschoven naar de (sub)doelgerelateerde normering van de gegevensverwerking1729. 

                                                      
1726 Zie in het bijzonder de MvT p. 17 en de MvA p. 19. Uit de MvA blijkt, dat deze criteria al dan niet 
cumulatief van belang zijn. De Kamer heeft aan het praktijkelement doorslaggevend belang toegekend. Vgl. 
de discussie over de aanmeldingsplicht in concernverhoudingen. Zie hieromtrent ook het aan de Europese 
Commissie uitgebrachte rapport “An evaluation of the financial impact of the proposed European Data 
Protection Directive” van David Bainbridge e.a. met name de bespreking van de aanmeldingsstrategie van 
de banken onder de WPR en hun vrees, dat de invoering van de EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens en daarmee van een op Europees niveau vastgelegde aanmeldingsplicht, in vergelijking 
met de bestaande praktijk tot een sterke verhoging van de uitvoeringslasten zal leiden, immers in 
werkelijkheid 3,5 miljoen gegevensbestanden zouden worden aangehouden. Zie het Final report van 
november 1994, p. 57 e.v. 
1727 Vgl. de beschrijving in de vorige paragraaf van het toetsingsbeleid van de Registratiekamer, in het 
bijzonder de (herdefiniëring en) toepassing van het doelbindingscriterium. Zie ook de volgende passages in 
de brief betreffende de rechtmatigheid van nummeridentificatie bij telefoonverkeer van 25 februari 1994, 
93.A.012: “De houder is tot op zekere hoogte vrij bij de inrichting van zijn gegevensbestanden. Echter het 
doel en het feitelijk gebruik van de registraties bepalen mede of er sprake is van één of meerdere bestanden. 
In de particuliere sector worden gegevensbestanden meestal aangelegd in het kader van een onderliggende 
rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde. Indien een houder in meerdere rechtsbetrekkingen staat 
tot de geregistreerde, heeft hij de keuze om voor iedere soort rechtsbetrekking een aparte registratie aan te 
leggen, dan wel alle benodigde registraties samen te voegen in een geïntegreerd systeem. De vraag naar de 
rechtmatigheid van de keuze van de houder komt pas aan de orde bij toetsing aan de materiële normen van 
de WPR. (...) Persoonsregistraties die ten dienste staan aan meerdere rechtsverhoudingen, kennen vaak een 
ruime doelomschrijving. Echter het gebruik dat in concreto van de registratie gemaakt mag worden, moet 
beoordeeld worden naar de specifieke rechtsverhouding waarvoor in dat geval de registratie wordt 
aangewend. Niet de overkoepelende doelstelling is dan doorslaggevend, maar het (sub)doel dat wordt 
ingevuld door die onderliggende rechtsverhouding.” 
1728 Vgl. ook het rapport Personeelsinformatiesystemen, de Wet persoonsregistraties toegepast, van maart 
1994. Met betrekking tot zelfregulering van personeelsinformatiesystemen wordt hierin het volgende 
opgemerkt: “Het kan om een aantal redenen de voorkeur verdienen om binnen gecompliceerde, 
multifunctionele informatiesystemen meerdere persoonsregistraties te onderscheiden. Zo is de vrijstelling 
van de aanmeldingsverplichtingen alleen mogelijk wanneer meerdere persoonsregistraties worden 
onderscheiden, waarbij de werkelijkheid wordt benaderd vanuit de standaardregelingen van het BGV en de 
daarin vervatte beperkingen. (...) Een groot aantal te onderscheiden persoonsregistraties kunnen aldus 
onder het standaardregime van een artikel uit het BGV worden gebracht wat de lasten voor de werkgever 
aanzienlijk beperkt. Alleen voor situaties waarin wordt afgeweken van de standaardregeling behoeft in dat 
geval zelf een regeling te worden opgesteld” (pp. 29 en 30). 
1729 Vgl. ook de “waarschuwende” toevoeging: “geïntegreerde bestanden met een ruimere doelstelling 
worden in dit verband getoetst aan de hand van de rechtsverhouding tussen registratiehouder en 
geregistreerden.” Het afzonderlijk regelen van onderdelen van een informatiesysteem kent echter grote 
bezwaren. Door de noodzaak van koppelingsbepalingen neemt de complexiteit van de regeling toe met het 
aantal onderlinge/overlappende relaties tussen de verschillende gegevensclusters. De meerwaarde in 
gebruiksmogelijkheden laat zich moeilijk in een dergelijke opdeling vangen. Een dergelijke benadering 
werkt bovendien conserverend op de bestaande organisatie (status quo), terwijl het normatieve appel van 
een combinatie van regelingen voor één informatiesysteem geringer is. Vgl. ook de functie-gerelateerde 
modelreglementen op basis van de WPolR. Zie hieromtrent hoofdstuk 14 
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In de uitvoeringspraktijk komen beide benaderingen voor, zij het dat de aanmelding van het 
(feitelijk) geïntegreerde informatiesysteem naar mijn indruk het normale patroon is1730. Het 
samenhangcriterium is voorts incidenteel door de Kamer gehanteerd om de toepassing van de 
WPR op een niet gestructureerde handmatige gegevensverzameling te motiveren1731.  

Naast de tweeslag enkelvoudige en multifunctionele persoonsregistraties, bepalend voor de 
horizontale afbakening van de gegevensverzameling, is nog te onderscheiden naar tijdsduur, 
namelijk tussen permanente en tijdelijke persoonsregistraties. In de laatste categorie 
correspondeert de looptijd met de specifieke, in tijd begrensde activiteit waarvoor deze is 
aangelegd, terwijl de eerstgenoemde groep in beginsel een meer duurzaam karakter heeft. De wet 
is van toepassing op beide categorieën. De tijdelijke persoonsregistraties vallen derhalve ook 
onder de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht1732. Een laatste onderscheid is dat tussen de 
gecentraliseerde basisregistraties en de (deels) daarvan afgeleide (informele) werkbestanden op 
afdelings- en persoonlijk niveau. De laatste zullen als regel slechts ten dele overeenkomen met de 
gegevensopslag in het hoofdbestand1733. Ingevolge het bestaande regime moeten deze (informele) 
bestanden derhalve veelal afzonderlijk worden aangemeld. Dat gebeurt als regel echter niet. 

Het samenhangcriterium heeft tot op heden nauwelijks jurisprudentie opgeleverd. Een 
uitzondering vormt het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 1994, NJ 745, inzake de status van 
tapjournaals in de WPolR. Met betrekking tot het samenhangcriterium is hierin als volgt 
overwogen: 

“In het onderhavige geval heeft het Hof vastgesteld dat de tapjournalen zijn te beschouwen als de 
schriftelijke weerslag van via en bepaald telefoonnummer gevoerde telefoongesprekken en slechts 
de chronologische vastlegging daarvan bevatten. Dit feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk” (r.o. 
5.5). 

Hieruit blijkt het selecterend effect van dit criterium met betrekking tot gegevensverzamelingen 
met een gemeenschappelijk aanknopingspunt, die echter toegespitst op de vastgelegde 
persoonsgegevens, qua informatie geen overeenkomstige structuur en inhoud hebben. Aldus 
opgevat, komt de betekenis van het samenhangcriterium in sterke mate overeen met de uitleg van 
het (aanvullende) criterium systematische aanleg voor conventionele gegevensverzamelingen. 

                                                      
1730 Hier zij wel opgemerkt, dat anders dan de tekst wellicht suggereert, de afbakening tussen een enkele en 
meer persoonsregistraties niet steeds even helder is. Zo is er een beoordelingsmarge bij relationele 
databases. Deze kunnen worden gedefinieerd als geïntegreerde database en dus als enkelvoudige 
persoonsregistratie, maar ook als verzameling, onderling gekoppelde persoonsregistraties. Beide 
benaderingen zijn in beginsel verdedigbaar. 
1731 Zie het rapport Inzage van testgegevens bij een instelling voor ambulante diagnostiek (MWKJ) in 
Amsterdam van oktober 1994. Op basis van een onderzoek ter plaatse concludeerde de Kamer, dat de 
enveloppenverzameling, bestaande uit de aan de rapportages ten grondslag liggende stukken, zó nauw 
samenhangt met de dossierverzameling en het kaartsysteem dat zij moeten worden aangemerkt als één 
persoonsregistratie in de zin van de WPR, waaraan niet afdoet dat de enveloppenverzameling gescheiden 
wordt gevoerd en op vertrouwelijke wijze wordt gehanteerd. 
1732 Zie de MvA EK p. 6. Vgl. art. 18 BGV, het standaardregime voor kortlopende onderzoeksbestanden 
van instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. De sterke groei van 
basisregistraties en bedrijfsprocessensystemen in combinatie met de verspreiding van pc-gebruik maakt het 
aannemelijk, dat het aantal tijdelijke persoonsregistraties (zeer) omvangrijk is. Vgl. ook de vorming van ad 
hoc persoonsregistraties op basis van database-queryfaciliteiten. In hoofdstuk 13 is geconstateerd, dat deze 
ontwikkeling niet in de mutatiecijfers bij de Registratiekamer kan worden teruggevonden. Derhalve is 
aannemelijk, dat dit segment in de naleving van de WPR grotendeels wordt gemist. 
1733 Dit verschijnsel is in hoofdstuk 13 beschreven. Naast de trend tot concentratie van gegevensverwerking 
in bedrijfsprocessensystemen, is door de verspreiding van het pc-gebruik sprake van een omgekeerde trend 
in de vorm van een aangepaste informatieselectie op uitvoeringsniveau, deels ontleend aan het centrale 
bestand en aangevuld met specifieke taakinformatie. Dit verschijnsel doet zich onder meer voor met 
betrekking tot de personeelsadministratie in bedrijven/instellingen met afdelingsverantwoordelijkheid. 
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Bijzondere toepassingen 
Bij de invulling van het begrip persoonsregistratie doen zich voorts interpretatieproblemen voor 
met betrekking tot de status van niet-formele, zwak gestructureerde geautomatiseerde registraties, 
zoals tekstverwerkingsbestanden, en nieuwe automatiseringstoepassingen. Van de laatste 
categorie zijn de op CD-ROM1734 vastgelegde gegevensbestanden het belangrijkste voorbeeld. De 
wetsgeschiedenis biedt weinig houvast. De Registratiekamer heeft zich inmiddels expliciet 
uitgesproken over de status van persoonsbestanden op CD-ROM, naar aanleiding van een vraag 
van het Parlementair Documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit Leiden over de 
consequenties van het op CD-ROM aan derden beschikbaar stellen van gegevens uit twee van 
zijn persoonsregistraties: de registratie Biografisch archief politieke en staatkundige elites en de 
registratie Biografische bestanden1735. De Kamer oordeelde als volgt: 

“Indien degene die de beschikking krijgt over een CD-ROM, tevens over een geschikte CD-
speler beschikt en over de geëigende software, zodat hij de gegevens daadwerkelijk kan 
raadplegen, “voert” hij daarmee een persoonsregistratie en is daarmee krachtens vigerend recht 
houder in de zin van de WPR. Alle verplichtingen, die de WPR verbindt aan het houderschap, 
rusten daarmee in beginsel op elke verkrijger van de CD-ROM, waaronder de reglementsplicht 
van artikel 19 WPR dan wel de aanmeldingsplicht van artikel 24 WPR. Naar het oordeel van de 
Registratiekamer is voor de vraag of iemand houder is van een registratie niet doorslaggevend dat 
de houder de inhoud van de registratie slechts kan raadplegen. (...) Degene die een 
persoonsregistratie op CD-ROM ter beschikking stelt, welke registratie een kopie is of althans 
gegevens bevat afkomstig uit een eigen persoonsregistratie, verstrekt daarmee gegevens aan een 
derde in de zin van de WPR.”1736 

In deze optiek impliceert de snelle toeneming van aanmaak, verspreiding en gebruik van 
gegevensbestanden op CD-ROM een daarmede corresponderende toeneming van het aantal 
aanmeldingsplichtige persoonsregistraties. Het zal niet verwonderen, dat deze consequentie voor 
zover na te gaan, niet in het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer traceerbaar is. De 
houder van een CD-ROM is door de begrensde functionaliteit ervan voorts niet in staat om 
bepaalde wettelijke verplichtingen na te leven. Een spoedige uitsluiting van CD-ROM’s van de 
werking van de WPR via een aanvulling van art. 2 van deze wet, is als tussenoplossing daarom 
aangewezen. Aan de privacybescherming van de geregistreerde doet een dergelijke uitzondering 
maar beperkt af. Het “moederbestand” van de producent van de CD-ROM valt immers volledig 
onder de WPR, met inbegrip van de verstrekkingsmodaliteiten1737.  

Bij een meer structurele herziening van de wetgeving is echter te pleiten voor een specifieke 
regeling van de CD-ROM als gegevensdrager. Hierbij is te onderscheiden tussen de houder van 
een aangekochte en die van een zelfgeproduceerde CD-ROM. In de laatste variant is relevant of 
het gaat om aanmaak voor eigen gebruik (vgl. de mogelijke archieffunctie), dan wel dat met de 
betreffende CD-ROM externe verspreiding is beoogd (commercialisering). De kring van 
afnemers is eveneens een relevant gegeven. Gaat het daarbij om “controlled circulation” of is 

                                                      
1734 Vgl. tevens de ontwikkeling van de CD-i. De privacyproblematiek is identiek aan de CD-ROM, zodat 
deze categorie niet afzonderlijk wordt besproken. 
1735 Brief van 2 december 1993, kenmerk 93.E.162. 
1736 Uit de conclusie blijkt, dat de Kamer zich ervan bewust is, dat de toepassing van de WPR op CD-ROM 
bestanden problemen geeft. Derhalve ligt een aanpassing van de WPR voor de hand: “De Kamer 
overweegt dan ook de Minister van Justitie te adviseren voor dit type registraties een uitzondering te 
creëren, zoals reeds in artikel 2 lid 1 onder c is gebeurd voor schriftelijke publikaties. Dit onderdeel is een 
uitzondering op het beginsel dat de informatiedrager, waarop de persoonsgegevens worden bewaard 
irrelevant is. Deze uitzondering is opgenomen omdat de uitoefening van het correctierecht niet zinvol is 
ten aanzien van schriftelijke publikaties. In het kader van een mogelijke uitbreiding van deze uitzondering 
tot het eerder bedoelde type registraties doet zich uiteraard ook de vraag voor naar de voorwaarden 
waaraan dient te zijn voldaan, wil de uitzondering van toepassing zijn. Deze vraag heeft dan ook mede de 
aandacht van de Kamer.” Aan dit voornemen heeft de Kamer tot op heden geen uitvoering gegeven. 
1737 Vgl. ook art. 32 WPR. 
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sprake van publieksverspreiding. In deze context is te denken aan een nader te omschrijven 
aansprakelijkheid van de producent/opdrachtgever voor de inhoud en het via programmatuur en 
contractuele bedingen (eenmalig of via abonnementen) gestructureerde (en beveiligde) 
gebruiksregime. De rechtspositie van de geregistreerde is hierbij aan te haken. Op de afnemer 
rust in deze visie een aansprakelijkheid in verband met het feitelijk gebruik van de 
gegevensverzameling op CD-ROM, vooral met het oog op de incorporatie ervan in een 
meeromvattend informatiesysteem. Tevens kan worden gedacht aan de potentiële 
onrechtmatigheid uit een oogpunt van prevalerende privacy-aanspraken van bepaalde 
koppelingen van de CD-ROM met andere gegevensverzamelingen (profilering). Hoewel voor een 
dergelijke aansprakelijkheid ook op het BW kan worden teruggevallen (art. 6:162), ligt uit een 
oogpunt van clustering van verwante regelingen en de bevordering van rechtszekerheid van alle 
betrokkenen, opneming in de privacy-wetgeving voor de hand. Als richtsnoer daarbij kan gelden, 
dat de wet zich beperkt tot de hoofdelementen en de nadere uitwerking daarvan overlaat aan 
zelfregulering door betrokkenen. 

Omtrent de status van tekstverwerkingsbestanden is onzekerheid blijven bestaan. Wel kan een 
aanwijzing worden geput uit een advies van de Registratiekamer aan de rechtbank Arnhem 
betreffende de status van een tweetal ordners met documentatie over voetbalvandalisme, 
vreemdelingenhaat en studentenacties, bij de PID (politieke inlichtingen dienst) van de 
gemeentepolitie van Nijmegen1738. Op basis van een door de rechtbank gevraagd onderzoek ter 
plaatse oordeelde de Registratiekamer als volgt: 

“De aanmaak van de in de verschillende ordners voorkomende mutaties en rapporten voor zover 
afkomstig van de PID, geschiedt zoals hierboven vermeld via een tekstverwerkingssysteem 
(Wordperfect). De aangemaakte mutaties worden gedurende enige tijd in het systeem bewaard. 
Er bestaan voor zover bekend is geworden geen interne voorschriften met betrekking tot het 
bewaren van de bestanden. Via de zoek-functionaliteit van het tekstverwerkingsprogramma is het 
mogelijk om binnen de opgeslagen bestanden te zoeken op trefwoorden. Als trefwoord kan 
tevens een persoons-identificerend gegeven worden gehanteerd. Door middel van deze 
functionaliteit in samenhang met de standaardindeling van de mutaties, kan worden nagegaan of 
en zo ja in welke bestanden gegevens omtrent de betrokken persoon zijn opgenomen. De aldus 
gevonden bestanden hebben hetzelfde nummer als de mutatie die in de desbetreffende ordner is 
opgenomen. (...) Op grond hiervan moet worden geconcludeerd, dat er bij de PID Nijmegen 
sprake is van een politieregister in de zin van de WPolR. Dit register bestaat uit de zowel in het 
tekstverwerkingssysteem als in de ordners opgenomen mutaties, voor zover deze in het systeem 
worden bewaard voor een langere periode dan voor de zojuist bedoelde doeleinden nodig is. 
Daarbij kan thans in het midden blijven of zich hier de in de Nota naar aanleiding van het 
Eindverslag bedoelde situatie voordoet (...), nu het tekstverwerkingssysteem in elk geval tevens 
een systematische toegang mogelijk maakt tot een deel van de ordners.”1739 

Op basis van deze overwegingen concludeerde de Kamer, dat bij de PID Nijmegen een 
politieregister1740 wordt gevoerd ten behoeve van de handhaving van de openbare orde, 
bestaande uit het tekstverwerkingssysteem en de in de ordners opgenomen mutaties, voor zover 
deze in het systeem worden bewaard voor een langere periode dan nodig is voor het vervaardigen 
                                                      
1738 Advies van 24 januari 1994, kenmerk 92/30 D. 
1739 Verwezen wordt naar de volgende passage in de Nota naar aanleiding van het Eindverslag, p.1: “Voor 
het van toepassing zijn van de wet is uiteraard wel steeds vereist, dat er sprake is van een 
persoonsregistratie in de zin van artikel 1. Zo zal bij het gebruik van een computersysteem voor 
tekstverwerking lang niet altijd gesproken kunnen worden van een “samenhangende verzameling van 
persoonsgegevens” als bedoeld in dat artikel. Dit ligt weer anders indien het systeem de mogelijkheid zou 
bieden om persoonsgerichte informatie uit de verwerkte tekst op te roepen en bijeen te brengen. De 
vereiste samenhang ligt dan niet besloten in de tekst, maar wel in de gebruikte programmatuur.” 
1740 Vgl. art. 1 van de Wet politieregisters. Een politieregister wordt daarin gedefinieerd als een 
persoonsregistratie als bedoeld in de WPR, aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. Dat 
het hier gaat om een gelegenheidsredenering blijkt uit een vergelijking met de systematiek van de politiële 
model-reglementen. Zie hoofdstuk 14. 
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van de mutaties en een beperkte mogelijkheid tot reconstructie. Wat dit laatste betreft wordt dan 
gedacht aan een periode van enkele dagen tot hooguit een week. Dit advies is overgenomen door 
de rechtbank Arnhem concluderend, dat de PID Nijmegen een register beheert in de zin van de 
Wet politieregisters1741. 

De Kamer maakt in haar advies een zeker voorbehoud met betrekking tot de kwalificatie van 
tekstverwerkingsbestanden als zodanig. Dit voorbehoud is niet overtuigend. In dit advies heeft de 
Kamer immers impliciet de als PID-mutatieberichten vindbare en dus op dit kenmerk te 
selecteren teksten, binnen het geheel van de in Wordperfect (of een ander 
tekstverwerkingssysteem) aangemaakte en gearchiveerde teksten als een persoonsregistratie 
gekwalificeerd. Dit betekent, dat andere selecties uit een WP-bestand op een gemeenschappelijk 
kenmerk en/of macro op deze basis eveneens als zodanig zouden zijn aan te merken. De 
consequenties van een dergelijk standpunt uit een oogpunt van precedentwerking zijn derhalve 
niet gering. Temeer daar het produceren en archiveren van teksten via dit type systemen een 
gebruikelijke methode is. De rechtsonzekerheid inzake de reikwijdte van de zelfregulerings- en 
aanmeldingsplicht is hierdoor toegenomen. 

Handmatige gegevensverzamelingen 
De vraag wat als handmatige, onder de werkingssfeer van de wet vallende persoonsregistratie is 
aan te merken, veroorzaakt de meeste problemen. Met een verwijzing naar (geselecteerde) 
passages in de parlementaire stukken worden in de uitvoeringspraktijk onderling tegengestelde 
standpunten ingenomen. De door de verschillende rechterlijke colleges gedane uitspraken op dit 
punt weerspiegelen de uiteenlopende posities. De behoefte aan specifieke rechtsbescherming 
voor de geregistreerde blijkt een belangrijk richtsnoer. 

De Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State gaat bij de toepassing van de Wob uit 
van een restrictieve interpretatie van het begrip persoonsregistratie in de WPR1742. In een 
uitspraak inzake gegevensverstrekking uit strafdossiers door het openbaar ministerie aan de 
KNVB van 7 januari 19921743 is categorisch geoordeeld, dat de WPR niet van toepassing is op het 
geven van inlichtingen uit strafdossiers1744 met als motivering: “dat uit de geschiedenis van de 
totstandkoming van de WPR (MvT, Tweede Kamer 1984-1985, 19095, nrs. 1-3, p. 17) naar voren 
komt dat enkelvoudige dossiers en dossierverzamelingen die alleen alfabetisch-lexicografisch 

                                                      
1741 Beschikking van 7 februari 1995, rekestnummer 3923/1992. Deze statusbeslissing is gebaseerd op een 
drietal argumenten. De eerste betreft het gedegen onderzoek van de Registratiekamer, die op grond van 
haar kennis en ervaring de bij uitstek aangewezen 
deskundige is in dit soort zaken. Voorts wordt verwezen naar de Nadere Memorie van Antwoord aan de 
Eerste Kamer (pp. 2-6), met name de toelichting dat het voldoende is dat er bij de houder apparatuur 
aanwezig is om gebruik te kunnen maken van gegevens die zijn neergelegd in de gegevensdragers. Een 
derde overweging betreft het in casu niet toepasselijk achten van het (hierna nog te bespreken) arrest van 
de Hoge Raad van 5 maart 1994, NJ 1994, 745 inzake de status van tapjournaals. 
1742 De WPR prevaleert als bijzondere informatieregeling boven de Wob. Met name is dit van belang indien 
de betrokkene/geregistreerde informatie wenst op basis van aan een persoonsregistratie te ontlenen 
gegevens. In dat geval is niet de Wob van toepassing, maar de WPR. In die situatie is de Afdeling 
bestuursrechtspraak ook niet bevoegd, maar de civiele rechter (art. 34 WPR). Er moet echter rekening mee 
worden gehouden, dat de Afdeling zich bij een beroep op de Wob door de geregistreerde wel bevoegd 
acht. Vgl. het arrest van de CRvB in de Ohra-zaak van 21 oktober 1993, AB 1994, 16. Is de 
informatievrager uit een persoonsregistratie een derde, dan is de WPR eveneens van toepassing, zij het dat 
de gegevensverstrekking op grond van de Wob geldt als een wettelijke informatieverplichting op grond van 
art. 11, eerste lid WPR. De Wob vormt in dat geval het materiële beslissingskader, zij het eventueel 
aangevuld door de WPR (doelverstrekking, toestemming e.d.). De Afdeling bestuursrechtspraak acht zich 
in een dergelijk geval bevoegd. Zie Vz. Afdeling Rechtspraak RvSt. van 5 augustus 1993, KG 1993, 333.  
1743 No. R02.91.654, bijl. NJB 1992/14, p. 155. 
1744 Dat door de invoering van het geautomatiseerde systeem Compas op de parketten van het OM het niet 
zonder meer voor de hand ligt om gegevensverstrekking door het OM aan derden onder de Wob te 
brengen, is in de KNVB-zaak niet aan de orde gekomen. 
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toegankelijk zijn gemaakt niet als persoonsregistratie in de zin van de WPR kunnen worden 
aangemerkt.” Zie voorts de uitspraak van de Voorzitter Afdeling rechtspraak van 15 september 
19931745 betreffende een op basis van de Wob gedaan inzageverzoek van de betrokkene in een 
kinderbeschermingsdossier (adoptiedossier)1746. Nu de verzoeker zich baseert op de Wob en de 
verweerder, de staatssecretaris van Justitie, zich niet op de WPR beroept, besteedt de Voorzitter 
geen aandacht aan deze toepassings- en dus bevoegdheidskwestie.  

Daarentegen oordeelde de rechtbank Utrecht bij beschikking van 12 mei 19931747 in de zaak SdeR 
tegen de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht in tegengestelde zin. De WPR werd hierop 
van toepassing geacht, in afwijking van het advies van de Registratiekamer1748. Doel en strekking 
van de WPR staan in deze beschikking centraal, in het bijzonder het bieden van adequate 
privacybescherming aan de door de Raad geregistreerde kinderen en hun ouders1749. Dit 
uitgangspunt is expliciet als beoordelingskader geformuleerd: 

“Bij de beoordeling van de vraag of de WPR toepasselijk is op de dossiers van de Raad stelt de 
rechtbank voorop, dat het niet voor de hand ligt om het ten deze beslissende begrip 
“persoonsregistratie” in artikel 1 WPR restrictief te interpreteren. Dit ligt besloten in de 
bedoeling van de WPR om de geregistreerden in hun persoonlijke levenssfeer op eenvoudig af te 
dwingen wijze bescherming te bieden (...) In deze beschermingsgedachte van de geregistreerde 
past het niet om die eenvoudige toegankelijkheid van de rechter te bemoeilijken met een 
complexe en tot subtiele onderscheidingen leidende voorvraag of een registratie nu wel of niet 
onder de werking van de WPR valt. De praktijk heeft behoefte aan eenvoudige criteria die zonder 
omslachtige vaststellingen en redeneringen het antwoord op de vraag behoren te geven of een 
registratie onder de WPR valt.”  

Hiervan uitgaande oordeelde de Utrechtse rechtbank (enkelvoudige kamer), dat de WPR van 
toepassing is op de sociale dossierverzameling van de Raden voor de Kinderbescherming, met 
inbegrip van de adoptiedossiers. De motivering was aangehaakt bij een teleologische/functionele 

                                                      
1745 AB 1994, 74. 
1746 Vgl. de uitspraak van de Afdeling R. van 22 april 1992 (AB 1992, 524) betreffende inzage in een op de 
moeder van appellant betrekking hebbend rapport van de Sociale Raad te Amsterdam, daterend uit 1963, 
onderdeel van het kinderbeschermingsdossier van betrokkene. Betrokkene vroeg (opnieuw) inzage in dit 
rapport omdat hem uit andere bron was gebleken dat hierin de naam van zijn vermoedelijke vader zou zijn 
genoemd. Deze stukken waren echter inmiddels, overeenkomstig het Archiefbesluit vernietigd. Het geschil 
omtrent de inzage van het betreffende rapport is volledig in Wob-termen behandeld. De Sociale Raad wees 
inzage af met een beroep op art. 4, aanhef en onder h, Wob. In het verlengde hiervan werd Arob-beroep 
ingesteld. De Afdeling verwierp het beroep, primair omdat door de vernietiging van het bewuste rapport 
inwilliging van het verzoek niet mogelijk was. 
1747 Rekestnummer 0103.4160/91, gepubliceerd in Computerrecht 1993/6, p. 259 e.v., met noot J.M.A. 
Berkvens en in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht Nr. 3/1994, met noot J.C.J. Dute. 
1748 Betrokkene had zich met zijn klachten over de gegevensverkrijging en dossiervorming door de Raad 
aanvankelijk, bij brief van 5 januari 1990, ex art. 34, derde lid, WPR tot de Registratiekamer gewend. De 
Kamer heeft op basis van art. 46 WPR een uitgebreid onderzoek ingesteld, na enkele tussenstappen 
resulterend in het uiteindelijk oordeel van 2 september 1991, dat de sociale dossierverzameling van de Raad 
niet als persoonsregistratie in de zin van de wet is aan te merken (zaaknummer 90.C.004). De Kamer achtte 
zich op grond hiervan onbevoegd om de ingediende klachten te behandelen. Vervolgens heeft betrokkene 
ex art. 34, eerste lid, een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Deze heeft vervolgens de 
Registratiekamer om advies gevraagd. Door deze voorgeschiedenis kreeg de procedure bij de rechtbank 
impliciet de inkleuring van een beroepsprocedure tegen het besluit van de Registratiekamer. 
1749 Zie ook F. Kuitenbrouwer, Privacy en persoonsregistratie: een overzicht, in: F. Kuitenbrouwer, D.W.F. 
Verkade en R.J.M. van der Horst, Drieluik privacybescherming, Deventer 1984, pp. 38 en 39, met 
betrekking tot de discussie in de eerste helft van de jaren zeventig over de privacybescherming in verband 
met de pupillenadministratie van de Raden voor de Kinderbescherming. Volgens Kuitenbrouwer vormt het 
Besluit automatisering financiële pupillenadministratie kinderbescherming van 1975 (Stb. 1978, 10), met 
inzage- en correctierecht voor geregistreerden en een commissie van toezicht, een van de eerste in ons land 
tot stand gekomen privacyregelingen. 
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uitleg van het wettelijke vereiste van systematische aanleg in art. 1 WPR. De door de wetgever 
uitdrukkelijk gewilde afbakening van de werkingssfeer van de WPR met betrekking tot 
conventionele systemen, werd hierin overruled door een redenering op basis van het door 
diezelfde wetgever beoogde waarborgkarakter van deze wet. Daartoe werden een tweetal, 
alternatief toepasbare, deels echter overlappende criteria ontwikkeld, afgestemd op de functie van 
de gegevensverzameling in het werkproces binnen de Raad, zowel de bruikbaarheid van dossier 
en dossierverzameling betreffende, als de vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier. 
Het eerste element is als volgt toegelicht. 

“Zoals hierboven reeds is opgemerkt, en zoals ook door de Registratiekamer in haar beslissing 
wordt geconcludeerd, staan de dossiers in de uitvoeringspraktijk bij de behandeling van concrete 
zaken centraal. Dit impliceert dat de dossiers kennelijk voldoende systematisch zijn aangelegd om 
doeltreffend te kunnen worden geraadpleegd. Om deze reden dienen zij onder de werkingssfeer 
van de WPR te vallen. Dit laatste geldt te meer nu de dossiers doorgaans gevoelige informatie 
over personen bevatten en dezen daarom des te meer de bescherming van de WPR behoeven.” 

Wat het aspect vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier betreft, is vooral gelet op de 
effectiviteit van de bestaande voorzieningen. In het voorliggende geval bleken een kleine, 
alfabetisch geordende kaartenbak met (uitsluitend) vermelding van naam en bijbehorende 
dossiernummer(s) en een naam/dossiernummer-vermelding op een aanliggende 
kaartenverzameling, naar het oordeel van de rechtbank reeds voldoende om van een systematisch 
aangelegde handmatige gegevensverzameling in de zin van de WPR te kunnen spreken. Via de 
uitleg van het begrip persoonsregistratie nam de rechtbank derhalve een veel ruimere 
werkingssfeer van de WPR aan, dan de Registratiekamer had gedaan1750. 

Op basis van deze twee uitspraken met een tijdsverschil van enkele maanden blijkt, dat de 
(Voorzitter) Afdeling rechtspraak RvSt. van opvatting is dat de handmatige dossiers van de 
Raden voor de Kinderbescherming integraal onder de Wob vallen, dit in tegenstelling tot de 
rechtbank Utrecht, die bij een verzoek tot inzage en correctie van een geregistreerde de WPR 
doet prevaleren. Beide rechters gaan uit van onderling tegengestelde opvattingen omtrent de 
betekenis van het begrip persoonsregistratie en, corresponderend, de reikwijdte van de WPR in 
verband met handmatige gegevens(dossier)verzamelingen. In de op de wetsgeschiedenis inzake 
het aanlegcriterium gebaseerde visie van de Afdeling rechtspraak zal het slechts beperkt 
voorkomen, dat een handmatige gegevens-/dossierverzameling onder de werkingssfeer van de 
WPR valt. De rechtbank Utrecht opteert daarentegen vanuit het grondrechtelijk 
waarborgkarakter van de wet voor een zodanig ruime afbakening van de reikwijdte van de 

                                                      
1750 Zie de genoemde beslissing van de Kamer van 2 september 1991. Aanhakend bij de parlementaire 
behandeling van het begrip persoonsregistratie formuleerde de Kamer het vereiste van systematische aanleg 
c.q. toegankelijkheid als volgt: “Dit vereiste betekent, dat de werkingssfeer van de WPR zich tot een 
dergelijke handmatige gegevensverzameling uitstrekt, voor zover deze een vooraf bepaalde structuur kent, 
dat wil zeggen een vast patroon van vastlegging van persoonsgegevens. De systematiseringseis in relatie tot 
dossierverzamelingen impliceert derhalve, dat de verschillende tot een dergelijke gegevensverzameling 
behorende persoonsdossiers een min of meer overeenkomstige inhoud kennen.” Aan dit criterium werd in 
casu niet voldaan. Derhalve werd aanvullend een tweede criterium toegepast, de vraag of de systematische 
aanleg (toegankelijkheid) van de dossierverzameling wellicht kon worden afgeleid van het structurerende 
karakter en de min of meer overeenkomstige inhoud van een andere gegevensverzameling: “Wil de 
dossierverzameling als verzameling brondocumenten met een hulpfunctie in relatie tot het “hoofdsysteem” 
kunnen worden aangemerkt, dan moet de informatie in beide onderdelen van het informatiesysteem in 
hoge mate identiek zijn, terwijl beide bestanden voorts in nauwe onderlinge samenhang worden gebruikt 
met een structurerende verwijsfunctie van het hoofdsysteem in relatie tot de achterliggende 
dossierverzameling.” Ook die situatie deed zich naar het oordeel van de Kamer niet voor, nu de AZ-
kaartenverzameling voor een ander doel was aangelegd dan de dossierverzameling en de vastgelegde 
informatie niet (volledig) synchroon liep, als uitvloeisel van het uiteenlopen van de Invulinstructie AZ-
kaartsysteem en de voorschriften betreffende de dossiervorming (Normenrapport II). 
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WPR1751, dat nagenoeg alle (gevoelige) handmatige dossierverzamelingen hiertoe zijn te 
rekenen1752.  

De rechtbank Alkmaar heeft, naar uit enkele beschikkingen blijkt, een andere invalshoek gekozen. 
In de beschikking in de zaak De B. tegen de Inspectie van het Onderwijs (ministerie van O&W) 
van 19 oktober 19921753 neemt de rechtbank de stelling van de Inspectie, geen houder van een 
persoonsregistratie te zijn, tot uitgangspunt. Het inzageverzoek wordt met de volgende 
motivering afgedaan: “De B. heeft niet aannemelijk gemaakt, dat de Inspectie wel houder van een 
persoonsregistratie in de zin van de WPR zou zijn. Derhalve dient als vaststaand te worden 
aangenomen, dat de Inspectie geen houder is van een dergelijke persoonsregistratie. Dit brengt 
mee, dat De B. in haar verzoek niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.” Een verzoek om 
inzage in de eigen persoonsgegevens in de door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
gehouden gegevensverzameling is bij beschikking van gelijke datum op identieke wijze 
afgedaan1754. Hieruit blijkt, dat de rechtbank Alkmaar de vraag of sprake is van een 
persoonsregistratie in de zin van de WPR benadert via een bewijslastverdeling, een voor een 
geregistreerde onmogelijke positie1755.  

In hoofdstuk 4 is gebleken, dat de WPR als regeling van de rechtspositie van de geregistreerde in 
persoonsregistraties nog slechts beperkt is verankerd in het rechtssysteem. De neiging tot 
continuering van het vertrouwde afwegingskader, met name toegesneden op de 
belangenafweging op grond van art. 1401/6:162 BW, is groot. De WPR speelt dan eerst een rol 
indien een partij zich uitdrukkelijk op deze regeling beroept.  

De uitspraken in de zaak Moederheil/Valkenhorst, uitmondend in het arrest van de Hoge Raad 
van 15 april 1994, vormen hiervan een illustratie1756. In deze procedures ging het om inzage in de 
persoonsdossiers van Valkenhorst/Moederheil, een instelling voor hulpverlening aan ongehuwde 
moeders en hun kinderen. Op deze wijze wilde een groep in deze instelling geboren kinderen 
afstammingsinformatie achterhalen, met name betreffende de identiteit van hun natuurlijke vader. 
Deze procedures stonden geheel in de sleutel van de belangenafweging, toegesneden op de 
geheimhoudingsplicht van Valkenhorst. De status van de dossierverzameling, bepalend voor de 

                                                      
1751 Vgl. ook J.C.J. Dute, die in zijn noot onder deze beschikking de conclusie trekt, dat handmatige 
medische dossiers eveneens onder de werkingssfeer van de WPR vallen (Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht, Nr. 3/1994, p. 175 e.v.). 
1752 De rechtbank refereert zich weliswaar ook aan de wetsgeschiedenis, vooral betreffende de uitleg van de 
elementen “samenhangende gegevensverzameling” en “systematische aanleg” (r.o. 8.6), de betreffende 
passages krijgen echter in de toepassing een geheel andere inkleuring. Tevens is te signaleren, dat aan de 
discussie over de status van de gegevensverzameling van de Raden van de Kinderbescherming tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is voorbij gegaan. Op vragen van het 
kamerlid-Van Es over de status van de dossiers van de kinderbescherming, als onderdeel van de discussie 
over de betekenis van het element “systematische aanleg”, was de minister van Justitie zeer uitgesproken in 
zijn oordeel: “Je kunt de grote aantallen dossiers bij de raden voor de kinderbescherming betreffende al die 
gevallen, waarin de raden activiteiten moeten ontplooien, onmogelijk kenschetsen als systematische 
gegevensverzamelingen. (...) Het gaat ook wel om gevoelige gegevens maar wij hebben op dit ogenblik geen 
wet in behandeling die alomvattend is voor het behandelen van gevoelige gegevens. Wij spreken nu over 
een wet inzake persoonsregistraties. Niet alle gegevens, waarin een persoon voorkomt, vormen om die 
reden een persoonsregistratie” (Handelingen TK 1987, 97-5007 en 5008). 
1753 Rekestnummers 219/1992 en 408/1992. 
1754 Rekestnummer 218/1992. 
1755 Vgl. de mogelijkheid van de rechter om ingevolge art. 34, vierde lid, WPR het advies van de 
Registratiekamer te vragen, met inbegrip van het instellen van een onderzoek ter plaatse ex artt. 45 en 46 
WPR. 
1756 Zie het vonnis van de rechtbank Breda van 5 maart 1991, NJ 1991, 370, het arrest van het Hof Den 
Bosch van 18 september 1991, NJ 1991, 796 en het arrest van de Hoge Raad van 15 april 1994, KG 1994, 
nr. 94 C. Vgl. het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 7 juli 1989, NJ 1991, 659 
(Gaskin). 
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vraag of en in hoeverre de WPR van toepassing is, is nauwelijks aan de orde gekomen. Zo laat de 
rechtbank het bij de vaststelling, dat de WPR de rechtspositie van geheimhouders tegenover 
derden onverlet laat. Het hof houdt het op de overweging dat het bepaalde in de WPR, indien al 
toepasselijk, appellante geen baat biedt bij haar vordering tot inzage1757. Eerst in de conclusie van 
A-G Koopmans komt de reikwijdte van de WPR kort aan de orde, als reactie op de ook in deze 
instantie betrokken stelling, dat betrokkene volgens de WPR rechtstreeks inzagegerechtigd zou 
zijn. Op basis van de gedingstukken neigt hij tot het oordeel, dat de dossierverzameling van 
Valkenhorst niet systematisch is aangelegd en daarom geen persoonsregistratie in de zin van de 
wet is1758. Uitgangspunt van de verdere beoordeling is, dat de gegevens uit het dossier van de 
moeder worden gevraagd. In dat geval geldt het kind als een derde-belanghebbende. In het arrest 
van de Hoge Raad komt dit element niet voor. Het oordeel is getoonzet door de 
belangenafweging tussen de grondrechtsaanspraken van moeder en kind, van het kind op 
kennisneming van afstammingsinformatie en van de moeder op respect voor haar privé leven. 
Gezien de aard van de informatie prevaleert het belang van het kind. 

Met het arrest van de Hoge Raad is weliswaar een lijn uitgezet, niet is echter bepaald hoever de 
informatieplicht van de instelling reikt. In het verlengde van het arrest-Valkenhorst is daarom 
door de Stichting Afstammingskinderen een procedure in kort geding aangespannen tegen de 
Stichting FIOM in Den Bosch. Deze Stichting voor hulpverlening aan de (ongehuwde) zwangere 
vrouw, de alleenstaande ouder en zijn/haar kinderen, had eerder de Registratiekamer om advies 
gevraagd over de reikwijdte van de informatieplicht van deze instelling. In haar standpunt van 12 
september 19941759 heeft de Kamer – anders dan de Hoge Raad en zonder nader onderzoek – 
aangenomen, dat de door FIOM gehouden dossierverzameling kan worden aangemerkt als een 
persoonsregistratie in de zin van art. 1 WPR, onder verwijzing naar de vaststelling door deze 
instelling van een privacyreglement ex art. 19 WPR1760. Hoewel de mogelijkheid van een partieel 
inzagerecht van het kind in het dossier van de moeder op grond van art. 29 WPR niet is 
uitgesloten, in het bijzonder betreffende specifiek op het kind betrekking hebbende rapportages, 
is de belangenafweging echter primair ingebed in de artt. 11, eerste en derde lid, WPR. Door de 
geheimhoudingplicht van de instelling tot uitgangspunt te nemen, lijkt deze in de 
belangenafweging een grotere nadruk te krijgen, dan in overeenstemming is met de in het arrest 
van de Hoge Raad prevalerende grondrechtsaanspraak van het kind op 

                                                      
1757 De stelling van appellante was, dat een belangenafweging niet aan de orde kon komen omdat zij zonder 
meer recht op inzage had nu de gegevens (mede) op haarzelf betrekking hadden en Valkenhorst haar dus 
ten onrechte beschouwde als iemand die inzage in het dossier van een ander verlangde. Het hof oordeelde 
als volgt: “Beslissend is niet de betrekkelijk toevallige wijze waarop Moederheil de onderhavige 
documenten heeft opgeslagen of gerubriceerd. Ook het bepaalde in de Wet Persoonsregistraties, indien al 
toepasselijk, biedt appellante geen baat. Wat Valkenhorst kennelijk bedoelt en wat het hof onderschrijft is 
dat de thans verlangde privacygevoelige gegevens niet van appellante afkomstig zijn; in de relatie tussen de 
gegevensverschaffer (...) en de gegevensbewaarder (...) is appellante inderdaad een derde. Het enkele feit dat 
die gegevens op haar afstamming betrekking hebben, maakt appellante wel belanghebbende bij, maar nog 
geen rechthebbende op inzage” (NJ 1991, 796, r.o. 4.5). Deze passage staat op gespannen voet met het 
uitgangspunt van de WPR. Anders dan het hof suggereert, is in de WPR de inrichting van de 
informatievoorziening primair bepalend voor de rechtspositie van de geregistreerde en niet de bron van 
verkrijging. In het perspectief van deze regeling had derhalve moeten worden vastgesteld, of met 
betrekking tot de in deze instelling geboren kinderen afzonderlijke dossiers waren aangelegd. Vgl. art. 29 
e.v. WPR. Zie echter de mogelijkheid van doorwerking van een geheimhoudingsplicht in art. 30 WPR. 
1758 Op dit punt wreekt zich, dat de inrichting van de informatievoorziening in feitelijke instantie niet is 
vastgesteld. Het is immers onwaarschijnlijk, dat geen dossiers zouden zijn aangelegd van in een dergelijke 
instelling geboren en in hun eerste levensfase verzorgde kinderen. Evenmin is nagegaan, of wellicht een 
onderdeel van het persoonsdossier van de moeder als ingevoegd dossier van het kind heeft te gelden. 
1759 Zaaknummer 94.E.152.1. 
1760 De A-G motiveerde zijn standpunt dat de WPR niet van toepassing zou zijn op de dossierverzameling 
van Valkenhorst onder meer met een verwijzing naar het Jaarverslag van de Registratiekamer over de 
periode 1989-1991, pp. 38 t/m 40 en 52. Nadien heeft de Kamer haar interpretatie van het begrip 
persoonsregistratie in art. 1 WPR echter aanzienlijk verruimd. 
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afstammingsinformatie1761alle gegevens uit de door Valkenhorst – en FIOM – gehouden 
registraties. Verder zal het recht van het meerderjarig kind minder de overhand hebben naarmate 
het stuit op zwaarwegende belangen aan de kant van de moeder en de FIOM. Welke gegevens in 
het concrete geval moeten dan wel mogen worden verstrekt zal afhangen van de aard van de 
gegevens en de omstandigheden van het geval.” Voor twee categorieën gegevens maakt de 
Kamer echter een uitzondering: de zwijgplicht wordt onverkort van toepassing geacht op: (a) 
medische en psychiatrische rapportages, met uitzondering van informatie omtrent erfelijke 
afwijkingen, en (b) gegevens omtrent niet doorgegane adopties.>. In het kort geding blijft deze 
grondslag van gegevensverstrekking echter buiten beschouwing en is de beoordeling ingebed in 
een belangenafweging. De president acht het aanvaardbaar, dat de FIOM aan de 
gegevensverstrekking een intake-gesprek vooraf laat gaan en voorts de ouder(s) tevoren van de 
beoogde/verplichte inzage op de hoogte brengt. Wat als afstammingsinformatie is te begrijpen 
wordt niet nader geconcretiseerd. Wel merkt de president in zijn vonnis op, dat de in het advies 
van de Registratiekamer uitgezette lijn voorshands aan alle in het geding zijnde belangen recht 
lijkt te doen1762. 

Bij arrest van 15 maart 19941763 heeft de Hoge Raad vervolgens geoordeeld over de eventuele 
status als politieregister van tapjournaals, een schriftelijke weerslag van telefoongesprekken die via 
een bepaald nummer worden gevoerd1764. Volgens art. 1 van de WPolR is een politieregister een 
persoonsregistratie als bedoeld in de WPR, echter aangelegd ten dienste van de uitvoering van de 
politietaak. De Hoge Raad bevestigde hierin het oordeel van het Hof, dat in casu geen sprake was 
van een tijdelijk register in de zin van art. 13 WPolR wegens een gebrek aan samenhang. De 
betreffende overwegingen luiden als volgt: 

“5.5. In het onderhavige geval heeft het Hof vastgesteld dat de tapjournalen zijn te beschouwen 
als de schriftelijke weerslag van via een bepaald telefoonnummer gevoerde telefoongesprekken en 
slechts de chronologische vastlegging daarvan bevatten. Dit feitelijke oordeel is niet 
onbegrijpelijk. 
5.6. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat tapjournalen als evenbedoeld niet opleveren “een 
samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende 
persoonsgegevens”. Daaraan doet naar ‘s Hofs oordeel niet af dat het tapmateriaal wel gegevens 
kan bevatten die zich leven voor systematische ordening, noch dat in de tapverslagen versneld 
kan worden gezocht via de ingangen tijd, datum, gespreksnummer en telefoonnummer, aangezien 
die ingangen niet op het aantreffen van persoonsgegevens zijn gericht. Deze oordelen zijn juist.” 

                                                      
1761 Zie de volgende overweging van de Registratiekamer: “Volgens de Registratiekamer noodzaakt de 
uitspraak van de Hoge Raad in ieder geval niet tot een verstrekking van <W0U 
1762 Pres. Rb. Den Bosch van 18 oktober 1994, KG 1994, 397 en Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nr. 
2/1995, p. 114 e.v. 
1763 HR 15 maart 1994, NJ 1994, 745. 
1764 Het ging in casu om een klacht over de verwerping van een beroep op niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie. Het middel berustte op de stelling, dat tapjournaals moeten worden aangemerkt als 
tijdelijke registers in de zin van de Wet politieregisters. Ook tapjournaals zouden daarom moeten worden 
aangemeld bij de Registratiekamer, terwijl doel en werking ervan in een voor ieder toegankelijk reglement 
moeten worden vastgelegd. Niet-inachtneming van deze voorschriften zou de bewijsgaring onrechtmatig 
maken. Het veronachtzamen van de regels van de WPolR zou een zodanige strijd met beginselen van een 
behoorlijke procesorde opleveren, dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard. 
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Dit arrest is voor de uitleg van het begrip persoonsregistratie van grote betekenis1765. Het op 
criteria in de wetsgeschiedenis gebaseerde oordeel over de status van de gegevensverzameling 
spoort met de terughoudende uitleg van het begrip persoonsregistratie in verband met 
handmatige bestanden door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State1766. 
Opmerkelijk is, dat de Hoge Raad geen betekenis toekent aan de gestructureerde vastlegging van 
een beperkt aantal uitwendige gegevens (index). In relatie tot het begrip persoonsregistratie in de 
WPR is de conclusie (vooralsnog) onontkoombaar, dat de Hoge Raad de wet overeenkomstig de 
(oorspronkelijke) bedoeling van de wetgever toepast en daarmee slechts een (beperkt) deel van de 
handmatige dossierverzamelingen onder de werkingssfeer van de WPR begrepen acht. 

Hiervoor is de beschikking van de rechtbank Arnhem van 7 februari 1995 inzake de vordering 
van de Vereniging Voorkom Vernietiging te Amsterdam e.a. tegen de burgemeester van 
Nijmegen reeds genoemd. Deze had betrekking op de verlangde mededeling/inzage ex artt. 20 en 
21 WPolR in het gegevensbestand van de PID Nijmegen. De rechtbank oordeelde, dat twee bij 
deze dienst aanwezige ordners met documentatie over voetbalvandalisme, vreemdelingenhaat en 
studentenacties (althans de daarin opgenomen mutaties) in samenhang met de tekstverwerker 
(opslagfunctie en zoekfunctionaliteit), als politieregister ten behoeve van de handhaving van de 
openbare orde waren aan te merken. Hiermee werd het advies van de Registratiekamer 
overgenomen. In de motivering werd verwezen naar een passage in de Nadere Memorie van 
Antwoord aan de Eerste Kamer (pp. 2-6) inhoudende, dat het voldoende is dat er bij de houder 
apparatuur aanwezig is om gebruik te kunnen maken van gegevens die zijn neergelegd in de 
gegevensdragers1767. Een beroep van de burgemeester op het arrest van de Hoge Raad inzake 
tapjournaals werd expliciet afgewezen, omdat de door de PID verzamelde informatie van andere 
aard zou zijn dan een verzameling tapjournalen. Het verschil werd met name gezien in de bron 
van verkrijging. 

De opvattingen van de Registratiekamer over de betekenis van het begrip persoonsregistratie zijn 
hiervoor reeds enkele malen aan de orde gekomen. Uit een analyse van haar uitspraken kan 
worden afgeleid, dat de Kamer medio 1993, onder invloed van de beschikking van de rechtbank 
Utrecht inzake SdeR, een duidelijke beleidswijziging heeft doorgevoerd. In die zin fungeert dit 
rechterlijk oordeel als een omslagpunt in de opvattingen van de Kamer over de reikwijdte van de 
wet, vooral ook met het oog op de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht van houders van 
conventionele dossier- en ordnerverzamelingen. 

                                                      
1765 Dat het instrumentele element in dit arrest niet bepalend is, blijkt uit de volgende passages in de 
conclusie van A-G Meijers: “Op voorhand valt al niet in te zien, dat de instrumenten van de Wet 
politieregisters (melding aan de Registratiekamer en opstelling reglement) een versterking inhouden van de 
in het Wetboek van Strafvordering gegeven bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
het afluisteren van telefoongesprekken en, zo ja, welke versterking dat zou zijn. (...) Daarbij laat ik nog daar 
dat, zelfs als de Wet politieregisters op tapjournaals van toepassing zou zijn (quod non, naar mijn mening), 
de omstandigheid dat een reglement en de aanmelding bij de Registratiekamer ontbreken in verzoekers 
geval tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wegens schending van “beginselen van een 
goede procesorde” zou moeten leiden. Daarvoor moet meer worden aangevoerd of aannemelijk worden.” 
1766 Vgl. de volgende passage in de conclusie van A-G Meijers: “Uit de wetsgeschiedenis van de Wet 
persoonsregistraties (...) blijkt dat enkelvoudige dossiers en dossierverzamelingen, die alleen alfabetisch-
lexicografisch toegankelijk zijn gemaakt niet als een persoonsregistratie in de zin van de Wet 
persoonsregistraties worden aangemerkt, nu daarbij immers niet kan worden gesproken van een 
samenhangende verzameling die met het oog op een doeltreffende raadpleging systematisch is aangelegd” 
(MvT p. 17). 
1767 De rechtbank gaat uit van een nogal vrije weergave van de volgende passage: “Aldus beschouwd zal de 
aanwezigheid van gegevens op een medium dat naar zijn aard uitsluitend bestemd is voor geautomatiseerde 
gegevensverwerking, in het algemeen wel degelijk tot de conclusie kunnen leiden, dat er sprake is van een 
“langs geautomatiseerde weg gevoerd” gegevensbestand. Voldoende is dat de gegevens voor 
geautomatiseerde raadpleging of verwerking beschikbaar worden gehouden en dat de mogelijkheid daartoe 
ook in feite aanwezig is” (NMvA EK p. 6). 
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Voordien was het beleid van de Kamer als volgt. Het criterium systematische aanleg werd, 
conform de bedoeling van de wetgever1768, vooral gehanteerd om weinig gestructureerde 
conventionele gegevensverzamelingen, waarop de wet niet of nauwelijks is toegesneden, buiten 
de werkingssfeer van deze regeling te houden1769. Overeenkomstig de wetsgeschiedenis is de 
structurering van de inhoud van een handmatige gegevensverzameling, blijkend uit een min of 
meer overeenkomstige inhoud van de afzonderlijke persoonsdossiers, als doorslaggevend vereiste 
voor de gelding van de wet aangemerkt1770. Een dergelijk vast patroon van gegevensopslag en -
verwerking kan voortvloeien uit een vooraf bepaalde ordening door instructies en voorschriften 
en/of gebruikmaking van standaardindelingen op basis van voorbewerkte kaarten, formulieren, 
macro’s en andere (administratieve) ordeningsmethoden, dan wel het gevolg zijn van een de facto 
aangehouden chronologische ordening van documenten in combinatie met een specifiek 
werkpatroon, op basis van vaste, in de tijd geschakelde behandelingsstadia van een bepaald type 
zaken1771. 

                                                      
1768 Zie in het bijzonder: MvT pp. 17 en 18, MvA pp. 18 t/m 20 en 42, de mondelinge behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer, Handelingen TK 1987 pp. 97-5007 en 5008, MvA EK pp. 3 t/m 5, de 
NMvA EK pp. 3 t/m 6 en de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, 
Handelingen EK 1988 pp. 14-581 en 582. 
1769 Dit betekende echter niet, dat de WPR in een niet onder de WPR begrepen conventioneel bestand 
zonder betekenis was. De Kamer heeft in deze gevallen steeds de reflexwerking van de WPR via art. 
1401/6:162 BW en normen als redelijkheid en billijkheid benadrukt, als aanknopingspunt voor een 
maatwerkregeling op basis van zelfregulering, mede in het kader van eventuele 
geheimhoudingsverplichtingen, de horizontale werking van de grondrechten en specifieke wettelijke 
voorzieningen (waaronder de Wob). Zo was de Kamer naar aanleiding van haar constatering, dat de sociale 
dossierverzameling van de Raden van de Kinderbescherming niet onder de WPR begrepen konden 
worden, in gesprek met het ministerie van Justitie over de vaststelling van een specifieke ministeriële 
privacyregeling voor deze bestanden. Zie ook de signalering van de normatieve problematiek bij de Raden 
in de brief van de Kamer aan de staatssecretaris van Justitie van 27 september 1991 (kenmerk 90.C.004). 
Door de beschikking van de rechtbank Utrecht is de aanzet hiertoe gestaakt. 
1770 Vgl. ook de afbakening van de werkingssfeer van de privacywetgeving in de ons omringende landen. 
De werkingssfeer van de Britse privacywet is beperkt tot geautomatiseerde persoonsregistraties. Vgl. ook 
de beperking in de reikwijdte van het Europees Dataverdrag 1981 tot geautomatiseerde 
gegevensverwerking. Het Duitse Bundesdatenschutzgesetz heeft een ruimer bereik, evenals de Franse 
privacywet. Afgezien van geautomatiseerde persoonsregistraties (automatisierte Dateien), is de wet tevens 
van toepassing op handmatige gegevensverzamelingen, mits: “die gleichartig aufgebaut ist und nach 
bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (nicht-automatisierte Datei). 
Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie durch automatisierte Verfahren 
umgeordnet und ausgewertet werden können” (§ 3, tweede lid, sub 2). Naar ik steeds van mijn Duitse 
collega’s heb begrepen, wordt aan dit systematiseringsvereiste bij handmatige gegevensverzamelingen strikt 
de hand gehouden. Daarom wordt slechts een beperkt deel van de handmatige gegevensverzamelingen 
onder de werking van het BDSG begrepen. Vgl. de eerder gesignaleerde invloed van de Duitse 
wet(sopvatting) op de inrichting van de WPR. 
1771 Vgl. ook de structurering via de uit te voeren wettelijke regeling. Met name op deze grond worden de 
handmatige dossierverzamelingen van de GSD’s onder het toepassingsbereik van de WPR gerekend. Om 
de status van deze bestanden te kunnen bepalen, heeft de Kamer in 1991 een onderzoek gedaan bij een 
tiental gemeenten. Door de heroriëntatie van het beleid heeft de Kamer, anders dan beoogd en toegezegd, 
geen rapportage over de bevindingen uitgebracht. Zie echter de brief van de Kamer van 8 april 1994, 
dossiernummer 91.C.36, in het bijzonder de volgende passage: “Uit het onderzoek van de Registratiekamer 
naar dossierverzamelingen van de Sociale Diensten van enkele gemeenten bleek de inrichting van de 
dossiers te zijn afgestemd op de voorschriften voor de afhandeling van de aanvraag en de behoeften van de 
dagelijkse praktijk. Deze ordening bracht mee dat de dossierverzamelingen onder de reikwijdte van de wet 
vielen.” In een latere fase heeft de Kamer met betrekking tot de gegevensverzameling van psychologen 
geoordeeld, dat een dergelijke structurering ook kan voorvloeien uit het regelmatig voorkomen van 
dezelfde soort gegevens, samenhangend met de gelijksoortige werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. 
Zie de brief aan het Nederlands Instituut van Psychologen van 27 oktober 1994, dossiernummer 
93.B.004.14. 
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In aanvulling hierop is door de Kamer reeds in de toelichting op het aanmeldingsformulier 
opgenomen, dat het gebrek aan structurering van een handmatige gegevensverzameling onder 
omstandigheden kan worden gecompenseerd door het structurerende (en verwijzende) karakter 
van een ander, in nauwe samenhang daarmee gebruikt bestand. De Kamer had hierbij vooral het 
oog op de gemengde gegevensverzameling, bestaande uit een geautomatiseerd bestand en een 
onderliggende handmatige verzameling brondocumenten1772. Een dergelijke situatie kan zich 
echter ook bij een samenhangend gebruik van meerdere handmatige gegevensverzamelingen 
voordoen, met name in de traditionele combinatie van een kaart- en een dossierverzameling1773. 

Sinds de medio 1993 doorgevoerde beleidswijziging is de insteek van de Kamer de facto 
veranderd, met name door het normatieve uitgangspunt, dat de verwerking van 
(privacygevoelige) persoonsgegevens onder de werking van de WPR en daarmee onder het 
toezichtsbereik van de Kamer behoort te vallen1774. De toepassing van het 
systematiseringscriterium is daarmee van karakter veranderd, zowel door een aanvulling van de 
bestaande criteria, als door een andersgeoriënteerde hantering ervan. Het zwaartepunt in de 
toetsing is 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. De vraag of de dossiers 
kennelijk voldoende systematisch zijn aangelegd om doeltreffend te kunnen worden geraadpleegd 
is hiervan de kern1775. In het toetsingsbeleid van de Registratiekamer is daarom de vindbaarheid 
van het afzonderlijke persoonsdossier en/of de traceerbaarheid van de persoonsinformatie steeds 
meer centraal komen te staan. Hierbij wordt vooral gelet op de beschikbaarheid van een index-
functie, hoe beperkt ook1776verzameling  gestructureerd en toegankelijk gemaakt. Voor zover ik 

                                                      
1772 Vgl. de introductie van deze categorie op de aanmeldingsformulieren. In hoofdstuk 13 is geconstateerd, 
dat de gemengde registraties de grootste categorie vormen. 
1773 Zie als belangrijkste bronnen van deze benadering: de toelichting op het aanmeldingsformulier bij vraag 
2, betreffende de aard van de persoonsregistratie, het standpunt van de Kamer inzake de status van de 
gegevensverzamelingen bij de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht van 2 september 1991 
(dossiernummer 90.C.004), het advies van de Kamer aan de rechtbank Amsterdam met betrekking tot de 
status van enkele handmatige gegevensverzamelingen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid van 23 
oktober 1992 (dossiernummer 92.G.005) en het Jaarverslag 1989-1991 van de Kamer pp. 39 en 40. Het 
advies inzake de SFB berustte eveneens op onderzoek ter plaatse. Op grond hiervan werd de 
dossierverzameling van de afdeling Opsporingsdienst op grond van een sterke onderlinge vergelijkbaarheid 
van de afzonderlijke dossiers, aangemerkt als een persoonsregistratie in de zin van de WPR. De 
verzameling invorderingsdossiers werd echter niet als zodanig aangemerkt. Weliswaar was sprake van een 
chronologische opbouw van het dossier, de in de tijd geschakelde stadia van de behandeling van een zaak 
weerspiegelend, door het uiteenlopende karakter daarvan was evenwel sprake van een te beperkte 
onderlinge vergelijkbaarheid daarvan om tot een persoonsregistratie te kunnen concluderen. De dossiers 
van de afdeling Juridische Zaken werden vanwege de beperkte vergelijkbaarheid door het uiteenlopend 
karakter van de behandelde zaken en de afwezigheid van andere structurerende elementen in de dossiers, 
evenmin als persoonsregistratie gekwalificeerd. 
1774 Vgl. ook de volgende passage in het rapport Casusregisters in de geestelijke gezondheidszorg van juni 
1993: “Gezien het doel en de strekking van de wet zou het onwenselijk zijn als gegevens met een dergelijk 
gevoelig karakter niet onder het bereik van de WPR zouden vallen. Een redelijke toepassing van de wet 
brengt naar het oordeel van de Registratiekamer dan ook met zich mee, dat deze gegevens moeten worden 
beschouwd als persoonsgegevens in de zin van artikel 1 WPR.” 
1775 Zie ook het Jaarverslag van de Kamer over de jaren 1992-1993, uitgebracht in juli 1994, p. 58. Hierin 
wordt verwezen naar het standpunt van de Kamer met betrekking tot de status van schadedossiers van 
Nationale Nederlanden Schadeverzekering van 7 september 1993, dossiernummer 93.C.020.4. Aan de 
beschikking van de rechtbank Utrecht is als onderdeel van de toetsingscriteria het volgende element 
ontleend: “Hierbij is van belang of de dossiers bij de behandeling van een bepaald type zaken centraal staan 
en met het oog daarop zijn ingericht. Indien dat het geval is dan impliceert dit dat de dossiers kennelijk 
voldoende systematisch zijn aangelegd om doeltreffend te kunnen worden geraadpleegd.” 
1776 Zie met name de volgende passage in de reactie van de Registratiekamer aan een schadeverzekeraar van 
7 september 1993, dossiernummer 93.C.020.4, met betrekking tot de – betwiste – status van een 
dossierverzameling betreffende arbeidsongeschiktheidsclaims: “Tot slot is van belang of een dossier, 
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heb kunnen opmaken uit uw brief kan een dossiermap van een bepaalde persoon eenvoudig 
worden getraceerd, hoewel voor mij vooralsnog onduidelijk is op welke wijze de 
dossierverzameling toegankelijk is gemaakt.” Zie tevens het standpunt van de Kamer bij brief van 
27 oktober 1994, dossiernummer 94.C.001.05, betreffende de status van een dossierverzameling 
van een psychologisch adviesbureau. Het betreffende bureau hanteerde als ingangsvoorziening 
op het dossierbestand een alfabetisch geordende kaartenbak met niet meer gegevens dan naam en 
geboortedatum. Deze kaartenbak wordt door de Kamer als zelfstandige persoonsregistratie 
aangemerkt. Zie met betrekking tot het voor de dossierverzameling geldende 
systematiseringsvereiste voorts de volgende passage: “De vereiste systematische aanleg van een 
dossierverzameling, voor zover deze niet zèlf al een bepaalde structuur kent, kan onder 
omstandigheden ook worden afgeleid van het structurerende karakter van een ander bestand. Dat 
is het geval als zo’n verzameling wordt gebruikt in nauwe samenhang met een ander bestand dat 
zodanig is ingericht dat het gebrek aan structurering van de dossierverzameling wordt 
gecompenseerd. Ook in casu kan dat het geval zijn nu de kaartenbak juist wordt gebruikt om 
dossiers in te zien en dus als een soort index-bestand wordt gebruikt.” Vgl. voorts het advies aan 
de rechtbank Arnhem met betrekking tot de status van een tweetal ordners van de PID 
gemeentepolitie Nijmegen. In dat geval werd de vindbaarheid gecreëerd via een verwijzing naar 
het gebruik van een tekstverwerker. Deze stellingname staat haaks op het aanvankelijke 
uitgangspunt van de compenserend structurerende werking van een ander bestand. Zie ook het 
advies aan de rechtbank Amsterdam inzake het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (23 oktober 1992, 
dossiernummer 92.G.005). De (neven)functie van een geautomatiseerde persoonsregistratie als 
ingangsregistratie/verwijsindex werd hierin van een te ondergeschikt belang bevonden om deze 
registratie als compenserend betreffende het vereiste van systematische aanleg aan te merken.>.  

Het effect van deze beleidsaanpassing is, dat de Kamer thans nagenoeg alle conventionele 
gegevensbestanden onder de werking van de WPR begrepen acht. De toepasbaarheid op dit type 
conventionele gegevensverzamelingen van het materiële regime in de WPR is hierdoor geheel op 
de achtergrond geraakt1777. 

Deze ontwikkeling is mede bevorderd door de druk op instellingen van gezondheidszorg, 
onderwijs en maatschappelijke dienstverlening, zowel vanuit de samenleving als door de 
Registratiekamer1778, om zich – als norm van behoren – te voegen naar de WPR, derhalve hun 
                                                                                                                                                        
bijvoorbeeld van een bepaalde index, eenvoudig te traceren valt in een dossierverzameling. In dat geval is 
de <W0U 
1777 Deze (niet geringe) toepassingsproblemen hebben vooral betrekking op de naleving van de artt. 5, 
tweede lid, jo. de artt. 31 en 35 (zorgplicht van de houder inzake juistheid en volledigheid en het 
correctierecht van de geregistreerde), art. 31 met betrekking tot de bewaartermijnen van de afzonderlijke 
gegevens en de artt. 28 en 29 (informatieplicht houder en inzagerecht geregistreerde). Drie typen 
problemen zijn het meest pregnant. De eerste betreft de vraag wie als geregistreerde geldt en als zodanig 
aanspraak heeft op inzage en verbetering. Deze kwestie doet zich vooral voor met betrekking tot 
persoonsdossiers van hulpverleningsinstellingen. Vgl. ook de dossiervorming in verband met 
groepstherapieën (gezin, echtpaar). In het kader van de vastlegging van gegevens omtrent de cliënt, worden 
dikwijls tevens (uitvoerige) rapportages opgenomen over derden, het zgn. cliëntensysteem. De vraag is dan 
of ook deze “derden” als zelfstandig geregistreerden zijn aan te maken met aanspraak op actieve informatie 
omtrent opneming, inzage en correctie. Vgl. het arrest-Valkenhorst van de Hoge Raad. Een tweede 
probleem betreft de in art. 31 geformuleerde aanspraak op naar persoonsgegeven gedifferentieerde 
effectuering van bewaartermijnen. Dit voorschrift is in tal van situaties door de aard van de gegevensdrager 
niet uitvoerbaar. Een derde kwestie betreft het voorschrift in art. 29, tweede lid, jo. art. 36 en het 
Tientjesbesluit, om inzage te verlenen via het verstrekken van afschriften tegen een niet-prohibitieve 
vergoeding. Deze methode van inzage is toegeschreven op de kenmerken van geautomatiseerde 
gegevensverwerking, echter dikwijls niet passend voor (omvangrijke) conventionele bestanden in de vorm 
van dossier- of ordnerverzamelingen. Vgl. ook de bijzondere problematiek in de medische sector, met 
name de reproductiekosten van röntgenfoto’s e.d. 
1778 Vgl. ook de volgende passage in het jaarverslag 1992-1993: “Hierbij komt dat de ervaring van de 
Registratiekamer leert dat houders veelal bereid zijn aan te nemen dat de door hen gevoerde handmatige 
gegevensverzamelingen persoonsregistraties zijn. De bevoegdheid van de Registratiekamer wordt niet 
betwist. Deze ontwikkeling leidt de facto tot een verruiming van het werkingsterrein van de WPR” (p. 58). 
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gegevensverzamelingen, hoe ook ingericht, bij de Kamer aan te melden en te reglementeren1779. 
Deze “zwaan-kleef-aan” ontwikkeling wordt voorts uit een oogpunt van risicomijding 
gestimuleerd door branche-, beroeps- en koepelorganisaties1780. Is eenmaal een dergelijke 
ontwikkeling in een sector zichtbaar, dan vindt de Registratiekamer hierin aanleiding om de druk 
op de achterblijvers op te voeren1781.  

15.6.2 De betekenis van de begrippen gegevensverwerking en 
gegevensbestand in de ontwerp-Richtlijn 
Ingevolge art. 3, eerste lid, van het ontwerp is de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
en op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in bestanden zijn 
geregistreerd of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 

Het begrip gegevensverwerking in art. 2, onder b1782, is ruimer dan het begrip persoonsregistratie 
in de WPR, want omvat het volledige informatieproces, met inbegrip van de fase van 
gegevensverzameling, in-en extern netwerkverkeer alsook de verstrekkingsmodaliteiten1783.  

Uit de preambule bij de ontwerp-richtlijn blijkt dat, anders dan de definitie wellicht suggereert, 
hier primair geautomatiseerde gegevensverwerking is bedoeld. Dat één of enkele onderdelen van 
het informatieproces niet of slechts ten dele geautomatiseerd verlopen, doet hieraan echter niet 
af1784. Dat is dan ook de betekenis van de zinsnede “al dan niet uitgevoerd met behulp van 
geautomatiseerde procédés” in de begripsbepaling. De gegevensverwerking in engere zin moet 
echter geautomatiseerd zijn, wil het informatiesysteem via deze ingang onder het bereik van de 
richtlijn vallen. Dit begrip komt vrijwel overeen met de term “traitement automatisé 
d’informations nominatives” in art. 5 van de Franse privacywet van 1978. Uit de toepassing door 
de CNIL blijkt, dat het open karakter van dit begrip een extensieve interpretatie ervan met 

                                                      
1779 Vgl. ook de omkering van de bewijslast met betrekking tot de via het vergunningenstelsel in de Wet op 
de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties afgedwongen effectuering van de 
aanmeldingsplicht van de particuliere recherchebureaus. Zie hoofdstuk 12. 
1780 Zie ook het rapport WPR en zorgsector, Advies over het functioneren van de Wet persoonsregistraties 
in de zorgsector, van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (maart 1995, publ. 5/’95. De definitie 
van het begrip persoonsregistratie wordt hierin als specifiek knelpunt gesignaleerd: “De definitie is 
dusdanig dat onduidelijk is wanneer er sprake is van een separate persoonsregistratie waarvoor een apart 
reglement aanwezig dient te zijn. In de praktijk blijkt dat instellingen in de gezondheidszorg dit geheel 
verschillend benaderen, waardoor in de ene instelling slechts enkele persoonsregistraties bestaan en in 
andere instellingen van vergelijkbare omvang vele honderden. Hierdoor ontstaat voor de geregistreerden 
een ondoorzichtige situatie.” Als oplossingsrichting wordt gesuggereerd het begrip persoonsregistratie als 
afbakeningscriterium te laten vervallen en de reglementering toe te spitsen op het omgaan met 
persoonsgegevens (pp. 3 en 4). In het advies is de volgende wens geformuleerd: “Een regeling dient 
getroffen te worden ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, niet met 
persoonsregistraties“ (p. 11). 
1781 Vgl. de brief aan de niet aangemeld hebbende RIAGG’s in mei 1995 (dossiernr. 95.O.007). 
1782 De definitie luidt als volgt: “verwerking van persoonsgegevens”, hierna “verwerking” te noemen, elke 
bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met 
behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige 
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens”. 
1783 Vgl. de toenemende verspreiding van gegevensbestanden op CD-ROM (en CD-i), de publikatie van 
gegevens op via publieke netwerken (Internet e.d.) toegankelijke bulletin boards en de ontwikkeling van 
multifunctionele toepassingen van chipcardtechnologie (persoonlijk dossier). Deze ruime invulling van het 
begrip gegevensverwerking maakt de richtlijn enigszins toekomstproof. 
1784 Vgl. ook de in de Engelse vertaling gebruikte term “data processing”. 
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betrekking tot zeer uiteenlopende informatietoepassingen uitlokt1785. Het komt er dus op aan om 
dit begrip, bepalend voor de werkingssfeer van de privacywetgeving, in de 
implementatiewetgeving scherp te omlijnen. 

Hoewel de definitie dit aspect niet noemt, moet sprake zijn van een element van samenhang. Dit 
is inherent aan de begripsvorming in de richtlijn en blijkt voorts bij vergelijking van de gebruikte 
termen in de verschillende teksten. Het samenhangvereiste vloeit in het bijzonder voort uit de 
verplichting tot precisering en naleving van de doelbinding in art. 6 van het ontwerp, de 
informatieverplichtingen van de houder jegens de betrokkene in de artt. 10 en 11 en het 
correctierecht in art. 12. Zie in dit verband ook de regeling van de aanmeldingsplicht in art. 18, 
eerste lid. 

Afgezien van de (grotendeels) geautomatiseerde gegevensverwerking, strekt de werking van de 
richtlijn zich tevens uit tot handmatige gegevensbestanden, op te vatten als: “elk gestructureerd 
geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit 
geheel gecentraliseerd, dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch 
bepaalde wijze” (art. 2, onder c). Naar uit de preambule blijkt moet een dergelijk bestand, om een 
gemakkelijke toegang tot de persoonsgegevens mogelijk te maken, qua inhoud derhalve 
gestructureerd zijn volgens specifieke persoonscriteria. Deze criteria kunnen door de lidstaat 
worden bepaald. Niet volgens dergelijke criteria gestructureerde dossiers/mappen, een 
dossierverzameling/reeksen mappen of de omslagen/titelbladen ervan, worden niet tot de 
werkingssfeer van de richtlijn gerekend1786. In dit geval heeft de Commissie zich laten inspireren 
door de Duitse privacywet, met name door het begrip “nicht-automatisierte Datei” in § 3, tweede 
lid, BDSG  1787. De reikwijdte van het begrip gegevensbestand is beduidend beperkter dan 
de invulling van het begrip systematisch aangelegde persoonsregistratie in art. 1 WPR door de 
Registratiekamer en enkele rechtbanken. Dit betekent echter niet, dat in de implementatiewet 
eenzelfde afbakening moet worden aangehouden1788. 

                                                      
1785 Zie Jean Frayssinet, Informatique, fichiers et libertés, les règles, les sanctions, la doctrine de la CNIL, 
Paris 1992, p. 36 e.v. 
1786 Vgl. ook de bevestiging hiervan in de Verklaringen voor de Raadsnotulen van de Raad en de 
Commissie (4549/95). Wat de fax en tekstverwerker betreft is hierin de volgende passage opgenomen: “De 
Raad en de Commissie erkennen dat papieren documenten die gedrukt zijn op een faxapparaat of een PC 
vallen onder de voorschriften die van toepassing zijn op de niet-geautomatiseerde gegevens en derhalve 
niet onder deze richtlijn vallen indien ze niet bestemd zijn om in een bestand opgenomen te worden” (punt 
5). 
1787 Dit begrip is als volgt omschreven: “jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig 
aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet kann.” Hieraan lijkt 
in de toepassing strikt de hand te worden gehouden. Zie de bespreking van betekenis en toepassing van dit 
criterium door Ulrich Dammann, in Simitis u.a., Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz (losbl.), 
Baden-Baden 1992, § 3 Rdnr. 77 e.v. Zie vooral de volgende passage: “Ein gleichartiger Aufbau setzt 
voraus, daß die Sammlung durch ihren gleichartigen Aufbau nach bestimmten Merkmalen geordnet, 
umgeordnet und ausgewertet werden kann. Ein gleichartiger Aufbau setzt voraus, daß die zu den 
Betroffenen gespeicherten Daten nicht in zufälliger und wechselnder Anordnung, sondern nach einem 
bestimmten formalen Ordnungsschema dargestellt sind. Die Ordnung kann den Charakter einer 
feststehenden räumlichen Verteilung der Daten auf den Datenträgern haben, etwa durch die Felder eines 
Formulars, oder kann sich aus einer vorgegiebenen Reihenfolge ergeben (...). Innerhalb der einzelnen 
Felder oder Abschnitte wird kein gleichartiger Aufbau gefordert.” 
1788 Dat de beoogde richtlijn zich mede uitstrekt tot handmatige gegevensbestanden heeft van nogal wat 
bezwaren opgeroepen, vooral van Engelse zijde. Hieraan is tegemoetgekomen door de opneming van een 
lange overgangstermijn in art. 32, tweede lid. Deze kan uitlopen tot maximum 12 jaar na het tijdstip van 
aanneming van de richtlijn. 
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15.6.3 De nadere concretisering van het begrip 
persoonsgegeven 
Blijkt uit het voorgaande van uiteenlopende opvattingen betreffende de invulling van het begrip 
persoonsregistratie, dit geldt evenzeer voor de vraag wat als persoonsgegeven in de zin van de 
WPR heeft te gelden. Dit begrip is de kern van de regeling, immers object van hetgeen de wet 
beoogt te beschermen en tevens legitimatie ervan. De persoonlijke levenssfeer is als zodanig niet 
te definiëren, want cultuur-, tijd- en plaatsgebonden. De vraag wat in concreto wettelijke 
bescherming behoeft en deze rechtvaardigt is daarom toegespitst op de invulling van het begrip 
persoonsgegeven. Is het begrip persoonsregistratie vooral te zien als afbakeningscriterium dat de 
gelding van de WPR in relatie tot andere normcomplexen bepaalt, de vraag naar de concretisering 
van het begrip persoonsgegeven raakt tevens de kern van de wettelijke waarborgfunctie. 

De wet definieert het begrip persoonsgegeven als: “een gegeven dat herleidbaar is tot een 
individuele natuurlijke persoon”. Aan het begrip persoonsgegeven is een ruime betekenis 
toegedacht. Volgens de wetsgeschiedenis ziet dit begrip op alle gegevens die: (a) informatie 
kunnen verschaffen omtrent en (b) in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde, 
identificeerbare persoon. De bron van herkomst is daarbij niet relevant1789. Aan de wettelijke 
definitie inherent is de beperking tot informatie omtrent natuurlijke personen, ongeacht de 
leeftijd. Informatievoorziening omtrent rechtspersonen als zodanig valt derhalve niet onder het 
bereik van de wet (MvT p. 35)1790. De wet heeft voorts slechts betrekking op persoonsinformatie 
van levende personen (NMvA EK pp. 6 en 7). De persoonsgegevens van overledenen zijn 
derhalve niet beschermd1791. Het begrip persoonsgegeven is niet beperkt tot geregistreerde 
teksten (data). In beginsel zijn ook beeld en geluid hiertoe te rekenen1792. 

Tot de categorie persoonsgegevens worden gerekend: alle gegevens die omtrent een bepaalde 
persoon informatie kunnen verschaffen, met name die gegevens die bepalend kunnen zijn voor 
de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of 
behandeld1793. Naast de aard van een persoonsgegeven zal derhalve ook moeten worden gelet op 
de context van vastlegging en gebruik. Nader toegespitst op de relatie tussen informatie en 

                                                      
1789 Zie MvT p. 35, MvA p. 45 en de Nota n.a.v. Verslag p. 2, MvA EK pp. 1 t/m 3, NMvA EK pp. 1 t/m 
3, 6, 7, 16 en 17 en de Handelingen EK 1988 pp. 14-581 en 589. 
1790 Tijdens de parlementaire behandeling in de EK is uitvoerig stilgestaan bij het classificeren van 
bedrijfsinformatie, met name het onderscheid tussen informatie in de hoedanigheid van ondernemer en die 
betreffende de privépersoon. Vgl. MvA EK p. 3 en NMvA EK pp. 2 en 3. Het aanbrengen van 
onderscheid al naargelang het karakter van de vastgelegde informatie met het oog op de reikwijdte van het 
begrip persoonsgegeven en dus van de WPR, is van regeringszijde bij herhaling afgewezen. Gegevens 
betreffende een onderneming als eenmanszaak zouden derhalve rechtstreeks als persoonsgegevens zijn aan 
te merken, evenals in het geval van een vennootschap onder firma of maatschap, tenzij bij beide 
laatstgenoemde categorieën het groepskarakter (het collectieve element) zou overheersen. Derhalve werd 
vastgehouden aan een ruime opvatting van het begrip persoonsgegeven. Wel zou de aard van de 
vastgelegde gegevens een rol kunnen spelen bij de toepassing van de materiële bepalingen van de wet. Vgl. 
daarentegen de grondrechtelijke bescherming van rechtspersonen ingevolge de artt. 10 Grw. en 8 EVRM. 
De bescherming van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens is evenzeer tot natuurlijke 
personen beperkt; rechtspersonen vallen derhalve buiten de werkingssfeer van deze regeling (preambule). 
1791 Zie de Verklaringen voor de Raadsnotulen (bijlagen 4649/95) waarin de Raad en de Commissie met 
betrekking tot het begrip persoonsgegeven in art. 2 onder a bevestigen, dat het aan de Lid-Staten toekomt 
om te bepalen of en in welke mate deze richtlijn wordt toegepast op overleden personen. Bij de 
wetsherziening verdient dit punt uitdrukkelijke aandacht. 
1792 Vgl. de opneming van al dan niet gedigitaliseerde fotoverzamelingen in bezoekersregistraties en 
toegangscontrole-registraties. Zie de schriftelijke standpunten van de Registratiekamer van 29 november 
1993, dossiernummer 93.E.118.01, en van 28 28 december 1993, dossiernummer 93.E.135 (De Schie). Zie 
ook de werking van video-installaties voor beveiligingsdoeleinden. 
1793 MvA EK pp. 1 en 2 en NMvA EK pp. 1 en 2. 
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persoon betekent dit, dat er sprake dient te zijn van een verband dat, mede gelet op de strekking 
van het wetsvoorstel, rechtens relevant kan worden geacht (MvA EK pp. 1 en 2)1794. 

Deze materiële invulling van het begrip persoonsgegeven impliceert, dat in concreto op 
gegevensniveau moet worden gesplitst tussen gegevens die wel en die niet als persoonsgegeven 
zijn aan te merken. Dit geldt in het bijzonder voor zaaks- en bedrijfsinformatie1795. 

Het element herleidbaarheid in de wettelijke definitie ziet zowel op de directe herleidbaarheid van 
de vastgelegde informatie op personen door middel van meegeregistreerde identificerende 
gegevens (personalia, persoonsnummer), als op de indirecte herleidbaarheid ervan door koppeling 
met – overigens beschikbare of verkrijgbare – identificerende gegevens of een 
gegevensbewerking gericht op personalisering van geaggregeerde of 
geanonymiseerde/gecodeerde informatie1796. De indirecte herleidbaarheid is in de toelichting 
nader begrensd door het criterium: “onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht” (MvT p. 
35)1797, op te vatten als een nadere invulling van het redelijkheidsbeginsel1798. 

De Registratiekamer heeft het herleidbaarheidscriterium met de formulering van een aantal 
aandachtspunten nader ingevuld. In dit verband zijn de aard van het gegeven en de samenhang 
waarin dit voorkomt primair bepalend. Voorts wordt gelet op de mogelijkheden die de houder 
ten dienste staan om de gegevens te herleiden, in het bijzonder de bekendheid 
met/verkrijgbaarheid van aanvullende informatie en de beschikbaarheid van specifieke expertise, 
faciliteiten e.d. De complementaire informatie kan zowel binnen de houdersorganisatie aanwezig 
zijn, als extern verkrijgbaar, bijvoorbeeld door afspraken met derden of de beschikbaarheid van 
openbare registers, in het bijzonder het Kadaster en het Handelsregister1799. De met betrekking 
                                                      
1794 In de wetsgeschiedenis worden als persoonsgegevens aangemerkt: personalia, persoonsnummers, 
gegevens van feitelijke en waarderende aard over eigenschappen, opvattingen en gedragingen, beslissingen, 
zaaksgegevens, bedrijfsinformatie en andere gegevens. 
1795 Een dergelijke splitsingsvraag doet zich ook voor, wanneer de vastgelegde informatie op meerdere 
personen betrekking heeft. Ook in dat geval moet een toerekening in concreto plaatsvinden. Vgl. in dit 
verband ook de problematiek van de kwalificatie van geregistreerde bedrijfsinformatie van een 
rechtspersoon in relatie tot meegeregistreerde personen. 
1796 Vgl. ook de volgende betekenisbepalingen in het Duitse Bundesdatenschutzgesetz van 1990. De 
definitie van het begrip persoonsgegeven in § 3, eerste lid luidt als volgt: “Personenbezogene Daten sind 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person (Betroffener). Het begrip anonymiseren is in het zevende lid van dit artikel omschreven 
als: “Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, daß die Einzelfangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können.” 
1797 Vgl. de problematiek van de “indirect meegeregistreerden”, het gegeven dat op naam geregistreerde 
gegevens, tevens informatie omtrent derden kan bevatten. Zie de NMvA EK p. 16 inzake de betekenis van 
medisch gevoelige informatie in familieverband (erfelijkheidsinformatie). Ook in dat geval kan de 
herleidbaarheidsvraag spelen. De toelichting is op dit punt echter zeer terughoudend: “Het feit dat 
bepaalde gegevens van de een van belang kunnen zijn voor de behandeling of beoordeling van een ander, 
neemt niet weg dat de bewuste gegevens voor de toepassing van de voorgestelde regeling in beginsel 
beschouwd moeten worden als persoonsgegevens van degene op wie die gegevens betrekking hebben. Zo 
zullen deze gegevens als regel niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen aan andere 
familieleden mogen worden bekend gemaakt.” Vgl. echter de mijns inziens in bepaalde situaties aan te 
nemen rechtsplicht om deze toestemming te geven (erfelijkheidsinformatie). Dit aspect is nog nauwelijks 
belicht. 
1798 Vgl. de toelichting op de term “relating to” in de definitie van het begrip “personal data” in art. 2 sub a 
van het Europees Dataverdrag 1981: “Identifiable persons” means a person who can be easily identified: it 
does not cover identification of persons by means of very sophisticated methods”, Explanatory report, 
Straatsburg 1981, p. 14, nr. 28. 
1799 Zie als illustratie van identificeerbaarheid van gegevens via het Kadaster, de beslissing van de Kamer 
van 29 december 1994, dossiernr. 94.E.064.001, betreffende de koopsomtelefoon, een particulier initiatief 
om telefonisch, via een 06-telefoonnummer op basis van adresgegevens informatie inzake 
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tot het laatste element aangelegde maatstaf is die van een redelijk toegeruste houder (ondergrens), 
waarbij in concreto nader wordt gesubjectiveerd op grond van de daadwerkelijke toerusting. De 
potentiële herleidbaarheid staat hierbij centraal. Derhalve wordt in het midden gelaten of de 
herleiding/personalisering van de gegevens ook feitelijk zal plaatsvinden, want beoogd of 
waarschijnlijk is1800. 

Met deze neutrale definitie van het begrip persoonsgegeven, werd de directe relatie met de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in enge zin bewust verbroken: “Hierbij is het niet 
beslissend of de bewuste gegevens betrekking hebben op aspecten van het menselijk leven die 
algemeen gerekend worden tot de persoonlijke levenssfeer, dan wel of die gegevens anderszins 
een vertrouwelijk karakter hebben. Ook aan de vastlegging en het gebruik van andere gegevens 
kunnen immers belangrijke gevolgen zijn verbonden. Vandaar dat het wetsvoorstel in beginsel op 
al die gegevens van toepassing dient te zijn” (MvA EK p. 2)1801. 

Deze ruime betekenis is mede gemotiveerd met een verwijzing naar de definitie van het begrip 
personal data in art. 2 sub a van het Europees Dataverdrag 1981: “personal data means any 
information relating to an identified or identifiable individual (data subject)”1802. Deze definitie is 
echter doelgebonden, zoals blijkt uit de eerste zin van art. 2 van het Verdrag jo. de preambule1803 

                                                                                                                                                        
woningtransacties, met name over verkoopprijzen, te verstrekken. De “koopsomregistratie” is hierin 
aangemerkt als een persoonsregistratie in de zin van de wet. De beslissende overweging luidt als volgt: 
“Ook als in de registratie die gehouden wordt ten behoeve van de ‘koopsomtelefoon’ geen namen van 
personen voorkomen, is het mogelijk om ten minste een deel van de daarin opgenomen gegevens over 
woningen te herleiden tot individuele natuurlijke personen, i.c. kopers, verkopers of eigenaren. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor gegevens uit transacties waarbij cliënt/makelaar betrokken was, maar ook voor gegevens 
over zogenaamde “unieke” panden; in dit laatste geval is het mogelijk de identiteit van de eigenaar vast te 
stellen door raadpleging van het kadaster (een openbaar register).” 
1800 Zie met name het advies van de Kamer aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie van 25 
februari 1994, dossiernr. 93.A.012, en het rapport “De toepasselijkheid van de Wet persoonsregistraties 
voor de gegevensverwerking ten behoeve van de gespecificeerde telefoonnota” van januari 1995. Dat deze 
uitgangspunten door de Kamer met name in relatie tot het CBS en onderzoek door wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten zeer beperkend worden uitgelegd, blijkt uit het advies van de Kamer aan de 
Projectgroep wetenschappelijk statistisch agentschap van 26 februari 1993, dossiernr. 92.E.75, betreffende 
de beschikbaarstelling van micro-databestanden van het CBS voor wetenschappelijk onderzoek. Zie in dit 
verband ook het rapport “Casusregisters in de geestelijke gezondheidszorg” van juni 1993, betreffende 
onderzoek op basis van gecodeerde patiënten/cliënteninformatie. De problematiek van het element 
herleidbaarheid in verband met wetenschappelijk (beleids)onderzoek komt hierna nog afzonderlijk aan de 
orde. 
1801 Vgl. art. 10 Grw. De WPR is bedoeld als uitvoering van de regelingsverplichting in het tweede en derde 
lid van deze grondrechtsbepaling. Op onderdelen moet deze wet tevens als beperkingsgrondslag inzake het 
in het eerste lid geformuleerde grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer worden gezien. 
Zie G. Overkleeft-Verburg, Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de overheid, 
Tilburg 1988, p. 75 e.v. Zie ook het doel van de regeling volgens de considerans van de WPR: “regels ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties”. 
1802 De Registratiekamer hanteert met betrekking tot de vraag of sprake is van een persoonsgegeven, een 
van deze definitie afgeleid beslissingsschema, toegesneden op de elementen “relating to” en “identifiable”. 
1803 Zie voor de betekenis van de preambule in internationale verdragen: art. 31, eerste en tweede lid, van 
het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (Trb. 1977, 16). Ingevolge art. 31, 
eerste lid, van dit Verdrag moet een verdrag te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone 
betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het 
Verdrag. Het tweede lid geeft nadere inhoud aan het begrip context. Hiertoe wordt in ieder geval de 
preambule gerekend. Vgl. voorts de voorlopers van het Europees Dataverdrag 1981: Resolution (73) 22 on 
the protection of the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector en 
Resolution (74) 29 on the protection of individuals vis-à-vis electronic data banks in the public sector van 
het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Met name de laatste resolutie legt een sterke relatie met 
het (grond)recht op privacy zoals gegarandeerd in art. 8 EVRM. 
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en de daarop gegeven toelichting, primair gerelateerd aan het recht op privacy1804. Veeleer is 
bepalend hetgeen het Duitse Bundesverfassunggericht in zijn Volkszählungs-Urteil van 1983 
overwoog met betrekking tot de noodzaak van gegevensbescherming: 

“Dabei kann nicht allein auf die Art der Angaben abgestellt werden. Entscheidend sind ihre 
Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit. Diese hängen einerseits von dem Zweck, dem die 
Erhebung dient, und andererseits von den der Informationstechnologie eigenen Verarbeitungs- 
und Verknüpfungsmöglichkeiten ab. Dadurch kann ein für sich gesehen belangloses Datum 
einen neuen Stellenwert bekommen; insoweit gibt es unter den Bedingungen der automatischen 
Datenverarbeitung kein “belangloses” Datum mehr.”1805 

De vraag naar de grenzen van het begrip persoonsgegeven en dus – indirect – naar de reikwijdte 
van de wet en de daaruit voortvloeiende formulier- en aanmeldingsplicht, heeft zich in de 
toepassingspraktijk toegespitst op een tweetal vraagpunten: 

1. de vraag welke informatie als persoonsgegeven kan worden aangemerkt, met name in de 
zakelijke, bedrijfseconomische sfeer; 

2. de betekenis van het criterium “herleidbaarheid”, in het bijzonder met betrekking tot de 
informatievoorziening ten behoeve van sociaal-wetenschappelijk en medisch-
wetenschappelijk onderzoek. 

Het type gegevens 
De Registratiekamer geeft wat de aard van de informatie betreft, in het verlengde van de 
toelichting in de parlementaire stukken, een ruime toepassing aan het begrip persoonsgegeven. 
Het in een latere fase van de parlementaire behandeling geïntroduceerde criterium “rechtens 
relevant”, blijkt in haar besluitvorming van beperkte betekenis te zijn1806. Informatie die op 
enigerlei wijze betekenis kan hebben voor iemands “maatschappelijke koers”, van welke aard 
ook, wordt al snel als persoonsgegeven gekwalificeerd. Algemene persoonsnummers, zoals het A-
nummer en het Sofi-nummer, worden door de Kamer als persoonsgegeven aangemerkt, voor 
zover de houder over de faciliteiten beschikt of kan beschikken om dit nummer te 

                                                      
1804 De belangrijkste passages in de preambule van het Europees Dataverdrag 1981 luiden als volgt: 
“Considering that it is desirable to extend the safeguards for everyone’s rights and fundamental freedoms, 
and in particular the right to the respect for privacy, taking account of the increasing flow across frontiers 
of personal data undergoing automatic processing; (...) Recognising that it is necessary to reconcile the 
fundamental values of the respect for privacy and the free flow of information between peoples”. Vgl. ook 
het Explanatory report on the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, Straatsburg 1981, pp. 10 en 11: “Where the present convention imposes 
certain restrictions of conditions on the exercise of freedom of information, it does so only to the extent 
strictly justified for the protection of other individual rights and freedoms, in particular the right to respect 
for individual privacy (see Article 8, European Human Rights Convention)”. In het licht van deze citaten is 
de in de parlementaire stukken aan onderdelen van dit verdrag gegeven uitleg, minder dwingend dan 
gesuggereerd. 
1805 Urteil van 15 december 1983, BVerfGE 65,1 en EuGRZ 1983, Heft 22. 
1806 Zie echter het vertekenend effect van de selectie van zaken waarmee de Kamer te maken krijgt. 
Aannemelijk is, dat dit criterium op uitvoeringsniveau een grotere rol speelt. Tegenover de Kamer wordt 
dit beginsel echter nauwelijks ingeroepen. Een uitzondering vormt het beroep op dit afbakeningscriterium 
door PTT Telecom met betrekking tot de kwalificatie van zgn. call records. In casu zou het slechts gaan 
om technische geleidings-, routerings- of hulpgegevens, die slechts zijn bestemd om de geautomatiseerde 
verwerking van de verbindingsgegevens zonder problemen te laten verlopen. De Kamer was het daar niet 
mee eens: “In ieder geval kunnen alle gegevens die iets onthullen omtrent de lokatie, het tijdstip, de 
tijdsduur en de kosten van het gevoerde gesprek alsmede het A-nummer en het B-nummer, naar het 
oordeel van de Kamer geacht worden bepalend te zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon in het 
maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Daarmee zijn deze gegevens aan te merken als 
gegevens betreffende (“relating to”) personen.” Zie het rapport “De toepasselijkheid van de Wet 
persoonsregistraties voor de gegevensverwerking ten behoeve van de gespecificeerde telefoonnota” van 
januari 1995. 
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personaliseren1807. Dit is het relativiteits-aspect in het begrip herleidbaarheid. Een dergelijk 
persoonsnummer identificeert voorts de in verband hiermee vastgelegde informatie als 
persoonsgegevens, verzekert immers de directe herleidbaarheid ervan1808. Datzelfde geldt voor 
het kentekennummer1809. 

Wat het telefoonnummer betreft geldt het volgende. Bij PTT Telecom is een telefoonnummer 
een persoonsgegeven, want “binnenshuis” direct herleidbaar tot de betreffende abonnee. Volgens 
de Kamer is het telefoonnummer echter ook bij ontvangst door een derde, zoals via de beoogde 
dienst Nummeridentificatie1810, als een direct identificerend persoonsgegeven aan te merken1811. 
In aansluiting op het telefoonnummer vastgelegde gegevens omtrent de telefoonaansluiting in de 
zogenoemde call records van PTT Telecom, worden derhalve als persoonsgegevens van de 
abonnee aangemerkt1812. Hieruit blijkt, dat het belgedrag van anderen dan de abonnee, als 

                                                      
1807 Vgl. echter het hierna nog te bespreken CBS-advies van de Kamer. 
1808 Vgl. het bij brief van 20 december 1994, kenmerk 94.V.115, ingenomen standpunt inzake de status van 
de VOA-registratie, een in het verlengde van de GBA aangelegde gegevensverzameling ten behoeve van de 
protocollering van opvragingen uit het GBA door het ministerie van Justitie. Deze gegevensverzameling 
bestaat uit het A-nummer/Sofi-nummer, een berichtidentificatie, datum raadpleging, 
gebruikersreferentienummer en de kantoorcode. Met uitzondering van de berichtenidentificatie, werden de 
gegevens als persoonsgegevens aangemerkt, met name omdat betrokkene aan de hand hiervan kan traceren 
aan welke instantie en ten behoeve van welke registratie op hem betrekking hebbende persoonsgegevens 
uit de GBA zijn verstrekt. Op basis hiervan werd beslist, dat de VOA-registratie een persoonsregistratie in 
de zin van de WPR is, bestaande uit de als zodanig aangewezen persoonsgegevens. 
1809 Zie het rapport “Nationale Auto Pas”, De registratie van gereden kilometers van februari 1994, 
gepubliceerd in Computerrecht 1994/6 met noot J. Holvast. In casu ging het om de status van de 
registratie van kilometerstanden in combinatie met voertuig- en kentekengegevens (kentekennummer) van 
de Stichting RDC (Rai Data Centrum) in Amsterdam. De Kamer is in dit rapport van oordeel, dat ook 
gegevens met betrekking tot gereden kilometers zowel zaaks- (met betrekking tot het voertuig) als 
persoonsgegevens (met betrekking tot de kentekenhouder) zijn: “De gegevens zijn in dat licht bezien niet 
alleen bepalend en relevant voor het voertuig (bijvoorbeeld de waarde daarvan), maar ook voor de wijze 
waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. (...) De in de 
registratie van gereden kilometers opgenomen gegevens kunnen dan ook worden aangemerkt als 
persoonsgegevens nu deze informatie kunnen verschaffen omtrent een bepaalde persoon van wie de 
identiteit bekend is of zonder veel moeite kan worden vastgesteld.” 
1810 Zie ook G. Sciarone-Gorgels (red.), Telefonie en nummeridentificatie, privacy-aspecten belicht, 
Amsterdam 1994. 
1811 Zie het advies van de Kamer aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie van 25 februari 
1994 inzake Nummeridentificatie bij telefoonverkeer (dossiernr. 93.A.012). Zie de betreffende passage: 
“Ook indien een telefoonnummer verstrekt wordt door PTT Telecom aan derden zonder de 
(identificerende) NAW-gegevens van de betreffende abonnee, zoals bij Nummeridentificatie zal gebeuren, 
blijft het een persoonsgegeven in de zin van de WPR. Immers Nummeridentificatie is juist gebaseerd op de 
vooronderstelling, dat de opgeroepene aan de hand van het getoonde telefoonnummer kan weten met wie 
hij van doen heeft. Deze wetenschap kan berusten op een eigen registratie die de opgeroepene heeft, zoals 
een klantenregistratie of een telefoonlijstje. Daarna zullen oproepers zich dikwijls zelf kenbaar maken door 
het vermelden van naam en adres bij het totstandkomen van de verbinding. Ook zal door het draaien van 
het telefoonnummer in kwestie in vele gevallen de identiteit van de oproeper vast te stellen zijn.” 
1812 Zie het rapport “De toepasselijkheid van de Wet persoonsregistraties voor de gegevensverwerking ten 
behoeve van de gespecificeerde telefoonnota” van januari 1995, in het bijzonder de overwegingen van de 
Kamer inzake de vraag of een call record persoonsgegevens bevat (pp. 11 t/m 13). Uitgangspunt is dat de 
gegevens in de call records niet slechts de aansluiting, maar tevens de abonnee daarvan betreffen. Gezien 
het daarvan gemaakte gebruik worden deze gegevens tevens aangemerkt als rechtens relevant. Wat de 
identificeerbaarheid betreft wordt het volgende opgemerkt: “Dat het A- of B-nummer niet in alle gevallen 
correspondeert met de persoon van de gespreksdeelnemer kan niet van doorslaggevende betekenis worden 
geacht. In een groot aantal gevallen zal dat overigens wel het geval zijn. De tijdens de verbinding 
geregistreerde telefoonnummers verwijzen in elk geval naar de respectievelijke contractanten van PTT 
Telecom.” Aan dit vereiste is derhalve via het telefoonnummer en de overigens beschikbare informatie ook 
voldaan. 
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persoonsgegevens aan de laatste wordt toegerekend. Toerekening aan de handelende persoon 
geldt derhalve niet (steeds) als vereiste om herleidbaarheid aan te nemen. 

De vraag in hoeverre bedrijfsinformatie onder de werkingssfeer van de WPR valt, was binnen de 
Registratiekamer een punt van nadere beleidsvorming tijdens de goedkeuringsprocedure inzake 
de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. Met betrekking 
tot de door de handelsinformatiebureaus aangehouden gegevensverzamelingen heeft de Kamer 
als volgt gedifferentieerd1813. 

Of en in hoeverre informatie omtrent de uitoefening van bedrijf en beroep als 
persoonsinformatie wordt gekwalificeerd, is primair afhankelijk van de rechtsvorm. In geval van 
een eenmanszaak, een vennootschap onder firma1814, een vrij gevestigde beroepsbeoefenaar of 
een maatschap, wordt dit type informatie in de regel gekwalificeerd als persoonsgegevens van de 
eigenaar, de vennoten, de beroepsbeoefenaar of de maten, aannemende dat het hierbij gaat om 
natuurlijke personen. Dit is anders indien door de omvang van het samenwerkingsverband, het 
groepskarakter zo overheersend is, dat aldus de relatie met de individuele natuurlijke persoon 
overtrokken zou worden1815. 

Informatie omtrent ondernemingen van rechtspersonen wordt als regel niet als persoonsgegeven 
gekwalificeerd. Op dit uitgangspunt is door de Registratiekamer echter een belangrijke 
uitzondering gemaakt. Kan de geregistreerde bedrijfsinformatie (tevens) bepalend zijn voor de 
wijze waarop een persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld, dan kunnen de 
zakelijke gegevens alsnog (mede) als persoonsgegevens worden gekwalificeerd. De Kamer neemt 
aan dat deze situatie zich voordoet bij éénpersoons-besloten vennootschappen en besloten 
vennootschappen met overwegende zeggenschap van de directeur-grootaandeelhouder (met 
inbegrip van persoonlijke holdings). In die gevallen vindt de toerekening plaats aan de (directeur)-
groot/enig-aandeelhouder1816. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen, dat de betreffende, 

                                                      
1813 Brief aan de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus d.d. 8 april 1993, zaaknr. 91.D.015. 
Dit standpunt ligt ten grondslag aan de goedkeuringsverklaring omtrent de NVH-gedragscode van 25 juni 
1993, Stcrt. 1993, 118. Zie voorts de brief van de Kamer aan de NV Databank van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken van 27 april 1995, kenmerk 94.B.063.03, betreffende de status van het centrale 
bestand. Dit centrale bestand is een afgeleide van het door de afzonderlijke Kamers bijgehouden 
Handelsregister. Het Handelsregister zelf is op grond van art. 2, tweede lid, WPR uitgezonderd van de 
werking van deze wet. Het bestand van de NV Databank bevat echter meer gegevens dan in de 
Handelsregisterwet zijn aangegeven. 
1814 Zo worden quotagegevens (melk, vis) als persoonsgegevens gekwalificeerd. Zie de (impliciete) 
beslissingen van de Kamer van 27 september 1991, dossiernr. 91.C.065, en 11 augustus 1993, dossiernr. 
93.E.076, gepubliceerd in Computerrecht 1994/1. Dat geldt ook voor het door het ministerie van SZW in 
verband met inspectietaken van het ministerie van LNV gevraagde adressenbestand agrarische 
ondernemers, beslissing van 14 december 1993, dossiernr. 92.C.157, gepubliceerd in Computerrecht 
1994/5. 
1815 Dit is conform hetgeen hieromtrent bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp is 
opgemerkt. Vgl. MvA EK p. 3 en de NMvA EK p. 3. Betreffende de afbakening tussen individuele 
informatie en groepsinformatie wordt bij herhaling erkend, dat het niet goed mogelijk is hier een scherpe 
grens te trekken. Aangenomen wordt dat het in het geheel van de voorgestelde regeling gaat om een 
ondergeschikt randprobleem, waarvoor de wetgever geen oplossing behoeft te bieden. Het is aan de 
Registratiekamer en de rechter overgelaten om in dit verband de betekenis van het begrip persoonsgegeven 
nader te expliciteren. Naar uit de beslissing met betrekking tot de NVH-gedragscode blijkt, heeft de 
Registratiekamer het in de parlementaire stukken opgenomen regeringsstandpunt overgenomen. Overigens 
was dit standpunt van de Registratiekamer reeds eerder in beslissingen omtrent bemiddelingsverzoeken 
naar buiten gebracht. 
1816 In de jaren zeventig en tachtig is vanwege fiscale en risico-overwegingen een groot deel van het 
midden- en kleinbedrijf van rechtsvorm veranderd. De schroom op dit punt bij vrije beroepsbeoefenaren 
blijkt eveneens teruggelopen te zijn. De gekozen rechtsvorm, als regel de besloten vennootschap, staat er 
niet aan in de weg dat de “eigenaar” door de buitenwereld persoonlijk op de bedrijfsvoering wordt 
aangesproken en beoordeeld. Het persoonlijke element blijkt ook vaak uit de naamvoering. 
Naamswijzigingen in verband met “overname” van zo’n besloten vennootschap zijn derhalve geen 
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nader op privacyrelevantie af te bakenen, bedrijfsinformatie, gemakkelijk kan worden 
gepersonaliseerd via het openbare Handelsregister1817. 

Nader op basis van het relevantiecriterium af te bakenen bedrijfsinformatie kan onder 
omstandigheden echter tevens worden toegerekend aan zogenaamde “meegeregistreerden”1818. 
Als regel zal het dan gaan om bestuurders en andere sleutelfiguren1819. Deze opvatting heeft als 
consequentie, dat een gegevensverzameling persoonsgegevens kan bevatten, ook in een zodanig 
geval, dat de primair geregistreerde een rechtspersoon is. Op basis hiervan kan onder 
omstandigheden tot een (partiële) persoonsregistratie worden geconcludeerd1820. 

Met dit standpunt heeft de Registratiekamer het uitgangspunt van de wetgever, dat gegevens 
omtrent een rechtspersoon niet als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt (MvA EK p. 
2), aanmerkelijk genuanceerd. Geheel zonder problemen is het onder de werkingssfeer brengen 
van bedrijfsinformatie echter niet. Dit temeer, omdat de informatie die als rechtens relevant geldt, 
door de Registratiekamer ruim wordt bemeten. Dit betekent dat de WPR, alleen al door het grote 
aantal eenmansbedrijven, vennootschappen onder firma en zelfstandig gevestigde 
beroepsbeoefenaren (zakelijke dienstverlening), veel verder doorwerkt in de bedrijfsmatige 
informatievoorziening dan algemeen wordt aangenomen. In het bedrijfsleven wordt deze wet 
immers nog wel geassocieerd met de privacy van de particuliere consument (business to 
consumer), maar vrijwel niet met de gegevensverwerking in de zakelijke sfeer (business to 
business). Dit betekent dat de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht voor dit type 
gegevensverwerking in het geheel niet leeft. Het zeer geringe percentage aanmeldingen van 
financiële administraties (debiteuren- en crediteurenbestanden) bij de Registratiekamer 
(hoofdstuk 13) wijst daar ook op1821. 

                                                                                                                                                        
onbekend verschijnsel. Inmiddels schijnt door een afschaffing van faciliteiten de BV-vorm voor het 
kleinbedrijf en de zelfstandige beroepsbeoefening aan populariteit te hebben ingeboet. 
1817 Vgl. ook de beslissing van de Kamer met betrekking tot een registratie van ondernemingen van 4 
oktober 1993, dossiernr. 93.E.131. In beginsel worden slechts ondernemingen opgenomen. Wat de 
opneming in het Handelsregister van zakelijke dienstverleners betreft voeren de verschillende Kamers een 
uiteenlopend beleid, afhankelijk van een ruime of een beperkte interpretatie van het begrip onderneming. 
De trend is, dat ook deze categorie (op aanvraag) hierin worden geregistreerd. 
1818 De Kamer maakt hiermee onderscheid tussen primair geregistreerden en meegeregistreerden, 
afhankelijk van de vraag op wiens naam het betreffende dossier of record toegankelijk is. Vgl. de eerste 
ingang bij geautomatiseerde gegevensbestanden en de gebruikelijke alfabetische ordening op naam bij 
dossierverzamelingen. Meegeregistreerden zijn personen omtrent wie persoonsgegevens met zelfstandige 
betekenis zijn opgenomen. Vgl. de verwevenheid van persoonsgegevens en informatie omtrent een 
rechtspersoon, indien de gegevensopslag betrekking heeft op een onderneming e.d. van een rechtspersoon, 
terwijl tevens gegevens zijn opgenomen omtrent bestuurders, commissarissen en andere personen op 
sleutelposten. 
1819 Anders dan wel wordt aangenomen, is bedrijfsinformatie in sterke mate gepersonaliseerd. Het “peircing 
the veil” is in het handelsverkeer het leidend beginsel. De moraliteit van rechtspersonen-ondernemingen 
correspondeert immers met de moraliteit van personen. Vgl. ook de invloed van de 
publikatie(informatie)verplichtingen. De verplicht in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens 
betreffende bestuurders e.d. komen via deze ingang in maatschappelijke circulatie. Een tweede reden van 
de toevoeging van namen en functies aan bedrijfsinformatie betreft de behoefte aan gepersonaliseerde 
adressen c.a. als entree tot de onderneming (facilitaire functie). Wat deze categorie betreft is de 
bedrijfsinformatie niet als persoonsgegeven aan te merken, met uitzondering van de direct identificerende 
gegevens en de relatie met de werkorganisatie. 
1820 Zie de hiervoor genoemde brief van de Registratiekamer aan de NV Databank van de Kamers van 
Koophandel van 27 april 1995, kenmerk 94.B.063.03. Hierin komt de volgende passage voor: “Overigens 
wijs ik u erop dat uw opvatting dat een bedrijvenbestand geen persoonsregistratie is als bedoeld in de 
WPR, in zijn algemeenheid niet juist is.” 
1821 Vgl. voorts de in hoofdstuk 6 bij de behandeling van de gedragscode van de Nederlandse Vereniging 
van Handelsinformatiebureaus beschreven problematiek betreffende de rechtmatige verkrijging van 
betalingservaringen/kredietinformatie. 
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Voorts kunnen knelpunten optreden als bij de toepassing van de WPR het bijzondere karakter 
van de categorie bedrijfsinformatie en de context waarbinnen deze wordt vastgelegd en gebruikt 
niet of onvoldoende wordt verdisconteerd1822. De interactie van WPR en BW vergt in dit 
verband bijzondere aandacht, met name de doorwerking van deels ongeschreven, op open 
privaatrechtelijke normen gebaseerde informatiebevoegdheden, aanspraken en -
verplichtingen1823. 

Wat de zakelijke informatievoorziening betreft is sprake van een spanningsrelatie tussen enerzijds 
de noodzaak van (een zekere) transparantie in het handelsverkeer, tot uiting komend in de 
omvang van informatie- en publicatieverplichtingen en de functie van het Handelsregister als 
openbaar register, en anderzijds de aanspraak op individuele gegevensbescherming van de 
ondernemer uit hoofde van de WPR1824. In het zakelijk verkeer zal deze zich derhalve in het 
algemeen grotere privacy-beperkingen moeten laten welgevallen, dan dat in de hoedanigheid van 
privé-persoon het geval is1825. In de relatie ondernemingen-overheid wordt daarentegen ook “het 
recht van ondernemingen om alleen gelaten te worden” geclaimd1826. 

                                                      
1822 Vgl. van het Registratiekamer het rapport “Machtigen bij inzage” van maart 1995 betreffende de 
toelaatbaarheid van machtigingen bij de uitoefening van het recht op kennisneming van in 
persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens. De vertegenwoordigings- en volmachtregeling in de 
artt. 2:1 en 2:2 Awb en titel 3 van Boek 3 BW is in dit rapport in het licht van art. 12 WPR nader 
aangescherpt. De machtigingsproblematiek is in dit rapport sterk ingekleurd vanuit de optiek van de 
privacygevoelige gegevens. Het is echter de vraag of op dit punt niet nader gedifferentieerd had moeten 
worden al naar gelang het type in het geding zijnde informatie. Vgl. de reeds thans in de wet voorziene 
differentiatie tussen soorten gegevens in de vorm van een afzonderlijk registratieregime voor gevoelige 
gegevens (art. 7 jo. BGG). 
1823 Vgl. de eerder beschreven beschikking van de rechtbank Leeuwarden inzake Hage-Woudsend, 
betreffende de informatieaanspraak van een faillissementscurator jegens een verzekeraar. Ik betwijfel of het 
in het advies aan de rechtbank en ook elders door de Registratiekamer benadrukte hoogst persoonlijke 
karakter van het inzagerecht onder omstandigheden, met name wanneer sprake is van bedrijfsinformatie 
van eenmanszaken e.d. niet moet worden gerelativeerd. Bovendien divergeren de opvattingen van de 
rechtbank en die van de Registratiekamer. Gaat de eerste uit van een verstrekkingsverplichting, de 
Registratiekamer houdt het op een bevoegdheid van de verzekeraar (doelverstrekking) en erkent derhalve 
geen informatieplicht op grond van de Faillissementswet jo. art. 6:162 BW. 
1824 Vgl. de functie van het Handelsregister als openbaar register. Zie in het bijzonder de 
publicatieverplichtingen van naamloze en besloten vennootschappen. Aan de keuze voor een bepaalde 
rechtsvorm hangt een prijskaartje in de vorm van afgedwongen openbaarheid/privacyverlies. Dit element 
kan een drijfveer zijn om belangen onder te brengen bij een elders gevestigde rechtspersoon. De 
Kanaaleilanden en de Antillen worden om die reden als aantrekkelijke opties ervaren. Sinds de instelling 
van de Registratiekamer zijn met zekere regelmaat privacy-klachten ontvangen over het 
openbaarheidsaspect van de in het Handelsregister opgenomen bedrijfsinformatie en de commercialisering 
daarvan. De privacyproblematiek doet zich vooral voor bij éénpersoons besloten vennootschappen en 
holdings (vgl. de pensioen bv). Zie voorts de informatiefunctie van de handelsinformatiebureaus.  
1825 Vgl. de afgedwongen transparantie m.b.t. vermogens- en zeggenschapsposities via de Wet melding 
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 748) en de bestrijding van misbruik van 
voorkennis via transparantie in de effectenhandel. Zie hieromtrent de Modelcode van de Vereniging voor 
de Effectenhandel en het aangescherpte regime voor banken in de Regeling van de Nederlandse Bank met 
betrekking tot privé-beleggingstransacties door insiders, door leden van de Raden van Commissarissen of 
daarmee vergelijkbare organen en door bankmedewerkers zijnde niet-insiders (Stcrt. 1994, 7). De 
“beleggersprivacy” van bestuurders e.d. is hiermee non-existent geworden. Vgl. voorts de invloed op de 
noodzaak van gegevensverstrekking aan derden van de veelvuldige, door de rechter op het 
verbintenissenrecht gebaseerde mededelings-informatie- en onderzoeksplichten van (potentiële) 
contractspartijen. Zie J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het 
verbintenissenrecht, Zwolle 1989. 
1826 Zie F. Coenen, Overheid gaat informatietechnologie gebruiken voor betere dienstverlening, een verslag 
van de conferentie Telematica en Administratieve Lasten op 1 mei 1995, Stcrt. 1995, 85. In de bijdrage van 
A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO-NCW werd de stelling verdedigd, dat de adequate 
bescherming van informatie als knelpunt opgelost moet worden, wil de elektronische informatie-
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In het licht van het voorgaande is er aanleiding, om bij een herziening van de wet in materiële zin 
een zekere mate van differentiatie te overwegen tussen de verschillende categorieën 
persoonsgegevens, al naargelang de aard van de betreffende informatie en de context waarbinnen 
deze is geregistreerd. Dat gebeurt nu al voor de categorie gevoelige gegevens. De 
gegevensverwerking in de zakelijke sfeer (business to business) zou eveneens als afzonderlijke 
gegevenscategorie kunnen worden gedefinieerd. Zie met betrekking tot de mogelijkheden van 
differentiatie in beschermingsomvang het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 
mens van 23 februari 1995 inzake Niemietz1827. Het geding had betrekking op een huiszoeking bij 
een advocatenkantoor. Het Hof brengt bedrijfsmatige en professionele activiteiten uitdrukkelijk 
onder de werkingssfeer van art. 8 EVRM1828. De beperkingsbevoegdheid van de lidstaat is in een 
dergelijk geval echter groter. Zie hieromtrent de volgende overweging: 

“31. More generally, to interpret the wordt “private life” and “home” as including certain 
professional or business activities or premises would be consonant with the essential object and 
purpose of Art. 8, namely to protect the individual against arbitrary interference by the public 
authorities (...). Such an interpretation would not unduly hamper the Contracting States, for they 
would retain their entitlement to “interfere” to the extent permitted by para. 2 of Art. 8; that 
entitlement might well be more far-reaching where professional or business activities or premises 
were involved than would otherwise be the case.” 

Het aspect herleidbaarheid  
Belangrijker nog dan de aard van de informatie, is de betekenis van het element “herleidbaar” in 
de definitie van het begrip persoonsgegeven. De invulling hiervan betreft met name de status van 
geanonimiseerde onderzoeksbestanden en daarmede de vraag of deze al dan niet onder de 
werkingssfeer van de wet vallen en daardoor onderworpen zijn aan de zelfregulerings- en 
aanmeldingsplicht. De parlementaire behandeling biedt nauwelijks aanknopingspunten. Volstaan 
is met de volgende passage in de toelichting: 

“Denkbaar is dat onder omstandigheden bepaalde gegevens, hoewel niet direct herleidbaar tot 
een persoon, door systematische vergelijking en langdurig onderzoek wel tot een bepaalde 
persoon zouden kunnen worden herleid. Indien echter een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankracht nodig zou zijn om een dergelijke herleiding mogelijk te maken, dan zal er voor de 
toepassing van de wettelijke regeling van moeten worden uitgegaan dat deze gegevens geen 
persoonsgegevens in de zin van dit artikel zijn” (MvT p. 35). 

Hiermee is het interpretatieprobleem teruggebracht tot de vraag wat als onevenredige 
hoeveelheid tijd, geld en mankracht geldt. Derhalve is te bepalen, wat in houdersorganisatie 

                                                                                                                                                        
uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven echt een vlucht kunnen nemen. “Particulieren kennen het 
recht op privacy, zo zal de komende jaren ook het recht voor ondernemingen om alleen gelaten te worden, 
geformuleerd dienen te worden.” Hierbij gaat het vooral om een doelbinding van de te verstrekken 
gegevens, in die zin dat afspraken worden gemaakt, dat informatie voor het ene doel niet zonder meer door 
de overheid voor een ander doel gebruikt kunnen worden. 
1827 Europees Hof voor de Rechten van de mens van 16 december 1992 inzake Niemietz, Series A, vol. 
251-B, NJ 1993, 400. 
1828 Zie met betrekking tot de verdere invulling van het recht op privacy ex art. 8 EVRM door het Hof de 
volgende overweging: “29. The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive 
definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the notion to an 
“inner circle” in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom 
entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise 
to a certain degree the right to establish and develop relationships with other human beings. There appears, 
furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of “private life” should be 
taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their 
working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing 
relationships with the outside world.” 



 

G.Overkleeft-Verburg 533 www.overkleeft-verburg.nl 

redelijkerwijs als herleidbaar moet worden aangemerkt1829. Hiervoor is reeds opgemerkt, dat de 
Registratiekamer dit criterium via de formulering van een viertal aandachtspunten, nader heeft 
ingevuld. In het bijzonder wordt gelet op: (a) de aard van de informatie, (b) de samenhang waarin 
deze is vastgelegd, (c) de beschikbaarheid/verkrijgbaarheid van complementaire identificerende 
informatie en (d) de aanwezigheid van specifieke expertise en faciliteiten. Hierbij wordt uitgegaan 
van de (theoretische) mogelijkheid tot herleiding. De bedoeling c.q. (on)waarschijnlijkheid 
hiervan speelt in de beoordeling geen enkele rol. 

In de uitvoeringspraktijk heeft het vraagstuk van de identificeerbaarheid zich vooral toegespitst 
op de informatievoorziening ten behoeve van het sociaal-wetenschappelijk en het 
gezondheidsonderzoek. In de kern gaat het om de volgende kwesties. De eerste betreft de vraag 
hoever de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht reikt met betrekking tot onderzoeksbestanden. 
Eerder is reeds geconstateerd (hoofdstuk 13), dat de aanmelding van onderzoeksbestanden zeer 
gering is. Voorts bleek aannemelijk, dat tijdelijke persoonsregistraties niet bij de Registratiekamer 
worden aangemeld. 

De tweede vraag heeft betrekking op de informatievoorziening ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek als zodanig. Hierbij is te onderscheiden tussen enerzijds de mogelijkheid om ex art. 6 
WPR voor een ander doel vastgelegde informatie tevens voor (aanvullend) wetenschappelijk 
onderzoek te benutten en anderzijds de rechtmatigheid ex art. 11, tweede lid, WPR van 
gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. De 
toelaatbaarheid van dit type secundair gebruik van reeds (elders) beschikbare informatie, wordt 
beheerst door de toepasselijkheid van de WPR, al dan niet in combinatie met de WGBO en 
andere specifieke wettelijke en buitenwettelijke voorzieningen (geheimhoudingsregimes). Of de 
WPR van toepassing is hangt af van de vraag of het onderzoeksbestand uit persoonsgegevens 
bestaat. Het element “herleidbaarheid” staat daarom centraal.  

Door het afschaffen van de periodieke volkstelling, de kosten van gegevensverkrijging aan de 
bron en de tanende bereidheid van betrokkenen om aan (bepaalde soorten) onderzoek mee te 
werken, blijkend uit hoge non-responspercentages, is de druk op het toestaan van secundair 
gebruik van gegevensbestanden voor onderzoeksdoeleinden sterk toegenomen, evenals de 
behoefte om “mee te liften” met de op wettelijke informatieverplichtingen berustende 
gegevensverzameling voor statistische doeleinden door het CBS. Dit temeer door de sterke 
behoefte aan onderzoek voor beleids- en evaluatiedoeleinden en de noodzaak ervan uit een 
oogpunt van volksgezondheidsbelang1830. Om die reden vormt de beschikbaarheid van 
onderzoeksinformatie de essentie van het debat over de invulling van het 
herleidbaarheidscriterium. De uitkomst ervan is echter tevens bepalend voor de werkingssfeer 
van de WPR, in het bijzonder de gelding van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht1831. 

                                                      
1829 Zie hetgeen omtrent de informatievoorziening ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek is opgemerkt in de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp 1981, TK 1981-1982, 17207, nr. 
3, p. 46 e.v. Hierin wordt een (te) absolute maatstaf afgewezen: “Een redelijke toepassing van de wettelijke 
regeling vergt naar onze mening, dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van elk geval, in 
het bijzonder met de mogelijkheden die de houder ten dienste staan om de gegevens op individuele 
personen te herleiden. Zou het bijvoorbeeld een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht kosten 
om de identiteit van geregistreerde personen te achterhalen, dan zal er voor de toepassing van de wettelijke 
regeling van moeten worden uitgegaan dat de gegevens geen persoonsgegevens zijn. Het gaat hierbij niet 
om toevallige omstandigheden, maar om hetgeen in de gegeven situatie redelijkerwijs mag worden 
verwacht” (p. 47). 
1830 Vgl. het tekort aan gestructureerde en toegankelijke (beleids)informatie op buurtniveau met betrekking 
tot de aanpak van grootstedelijke problemen. Zie de schets van het probleem in de bijdrage “Gebrek aan 
gegevens belemmert stedenbeleid” in NRC Handelsblad van 20 maart 1995. 
1831 Op dit punt is sprake van een lacune in de wijze van voortgezette rechtsvorming. Aan de WPR ligt de 
gedachte ten grondslag, dat de wettelijke normen nader zouden uitkristalliseren in een proces van 
rechtsvorming door toepassing, begeleid en gestuurd door de Registratiekamer en de rechter. Het systeem 
werkt echter zodanig, dat bepaalde kardinale toepassingsvragen, met name die betreffende de 
verplichtingen van de registratiehouder zonder direct corresponderende rechten van de geregistreerde, de 
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In haar advies van 26 februari 1993, uitgebracht in het kader van het Voorbereidingsproject 
wetenschappelijk statistisch agentschap, heeft de Registratiekamer een strikte invulling aan het 
herleidbaarheidscriterium gegeven1832. Onderwerp van haar advies waren de voorstellen van de 
Projectgroep-Segers ter voorbereiding van een bij de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onder te brengen Statistisch Agentschap1833. In het 
bijzonder ging het daarbij om de voorwaarden van beschikbaarstelling door het CBS van 
microbestanden aan onderzoeksinstellingen1834.  

De betekenis van het herleidbaarheidscriterium wordt in dit advies als volgt uitgewerkt1835. De 
aard van de gegevens en de samenhang waarin deze zijn vastgelegd zijn primair bepalend. 
Gegevens op basis waarvan herleiding mogelijk is worden onderscheiden in direct en indirect 
identificerende gegevens. Tot de eerste categorie behoren gegevens zoals naam, adres, 
geboortedatum e.d., die in combinatie met elkaar dermate uniek zijn voor een bepaalde persoon 
dat deze in brede kring als zodanig kan worden geïdentificeerd. Voorts worden hiertoe de 
gegevens gerekend die zelf zodanig uniek zijn dat zij, al dan niet voor specifiek gebruik, in het 
maatschappelijk verkeer als identificerend worden aangemerkt. Hierbij is te denken aan het Sofi-
nummer, een vingerafdruk, een DNA-profiel e.d. Gegevens die onder een dergelijk kenmerk zijn 
vastgelegd, hebben betrekking op een identificeerbare persoon en zijn dus ook zelf in beginsel 
aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de WPR1836. Worden deze direct 
identificerende gegevens verwijderd, dan is sprake van een geanonimiseerd gegevensbestand. 

De indirect identificerende gegevens worden onderscheiden in gegevens met een hoog 
onderscheidend karakter, zoals leeftijd, woonplaats en beroep, en gegevens met een laag 
onderscheidend karakter, zoals leeftijdsklasse, woonregio en beroepsklasse. Hierbij wordt primair 
gelet op de context waarbinnen de gegevens <N>zijn vastgelegd. Bepalende factoren zijn de 
omvang van de gegevensset en de mate van representativiteit ervan (integrale waarneming of 
steekproef). Voorts zijn de (potentiële) mogelijkheden waarover de houder beschikt en de 
bekendheid c.q. beschikbaarheid van aanvullende informatie bepalend. De redelijk toegeruste 
houder vormt hierbij de (objectieve) maatstaf, nader gesubjectiveerd in geval van een in concreto 
bij de houder en/of de derdenverkrijger aanwezig surplus aan expertise, technische faciliteiten 
e.d. In de visie van de Kamer gaat het er derhalve niet om of herleiding op deze basis aannemelijk 
                                                                                                                                                        
rechter niet of nauwelijks zullen/kunnen bereiken. Dit probleem is versterkt door de dubbele rol van de 
Registratiekamer: single issue-organisatie en toezichthouder.  
1832 Advies aan de Projectgroep wetenschappelijk statistisch agentschap van 26 februari 1993, dossiernr. 
92.E.75. 
1833 Zie de aanbevelingen in de analyse van Herman Vuijsje, Mens, erger je niet. Privacybescherming en 
wetenschappelijk onderzoek, januari 1992, onderzoeksrapportage in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. Zie voor een overzicht van de gegevensproblematiek in verband met het 
wetenschappelijk onderzoek en de verschillende activiteiten en standpunten naar aanleiding van het 
rapport-Vuysje: P. Schröder, Maatschappij-wetenschappelijk onderzoek en de persoonlijke levenssfeer, 
ontwikkelingen sinds het verschijnen van het rapport ‘Mens erger je niet’ in Privacy en Registratie 1995/1, 
p. 9 e.v. 
1834 Adviesverzoek van 14 oktober 1992 van de Projectgroep wetenschappelijk statistisch agentschap naar 
aanleiding van haar rapport “De beschikbaarstelling van microbestanden van het CBS voor 
wetenschappelijk onderzoek”, dossiernr. 92.E.75. 
1835 Vgl. in dit verband ook de door de Registratiekamer goedgekeurde VOI-gedragscode (Stcrt. 1991, 88) 
en de goedgekeurde gedragscode van Nefarma inzake geneesmiddelenonderzoek (Stcrt. 1992, 198). Zie 
hoofdstuk 6. 
1836 Vgl. het verschil met het hiervoor weergegeven standpunt inzake de identificeerbaarheid van personen. 
In dit advies gaat de Kamer er van uit, dat het vastleggen van direct identificerende gegevens 
herleidbaarheid impliceert. Dit geldt derhalve ook voor kenmerken als een algemeen persoonsnummer 
(Sofi-nummer), vingerafdrukken en een DNA-profiel. Hiermee wordt ten onrechte voorbijgegaan aan het 
relativiteits-aspect van de herleidbaarheidtoetsing, de vraag of de houder (dan wel de ontvanger) beschikt 
of (theoretisch) kan beschikken over de sleutel tot personalisering van deze gegevens, indien deze als enig 
identificerend kenmerk zijn opgenomen.  
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is, maar of de houder over de mogelijkheden daartoe beschikt of eventueel zou kunnen 
beschikken. Eerst wanneer ook deze (potentieel) indirect identificerende gegevens zijn 
verwijderd, is sprake van een niet herleidbaar, derhalve niet onder de werkingssfeer van de WPR 
begrepen gegevensbestand. 

Het beslissingselement onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht, heeft dan betrekking 
op de vraag hoever men met de verwijdering van (potentieel) indirect identificerende gegevens 
moet gaan om een gegevensbestand als niet herleidbaar te kunnen kwalificeren. Het antwoord op 
deze vraag hangt naar het oordeel van de Kamer vooral af van de mate van gevoeligheid van de 
betreffende gegevens: Voor het antwoord op de vraag of onevenredige inspanningen nodig 
zouden zijn om gegevens in een bepaald geval te herleiden, is ten slotte nog van betekenis welke 
belangen daarbij aan de orde zijn. 

Bij de toepassing van deze uitgangspunten op de vraagstelling onderscheidt de Kamer in 
concreto drie kwesties: (a) wanneer zijn onderzoeksbestanden (nog) als persoonsregistraties in de 
zin van art. 1 WPR aan te merken en dus zonder WPR-regulering aan onderzoeksinstituten te 
verstrekken1837, (b) aan welke voorwaarden moet de verstrekking van herleidbare 
onderzoeksbestanden ex art. 11, tweede lid, WPR voldoen en (c) welke derogerende 
verstrekkingsvoorwaarden gelden voor het CBS ex art. 11, derde lid jo. zijn wettelijke 
geheimhoudingsplicht. 

Met betrekking tot art. 1 WPR is de Kamer van oordeel, dat de herleidbaarheid van 
gegevensbestanden in de relatie CBS-onderzoeksinstellingen (uitsluitend) wordt bepaald door 
niveau en effectiviteit van de toegepaste data-intrinsieke beveiliging1838. De (aangescherpte) 
toepassing van technisch-organisatorische maatregelen, zoals contractuele 
geheimhoudingsverplichtingen, verboden op koppeling en doorlevering en een zorgvuldig 
systeembeheer, wordt door de Kamer voor de WPR-toepassingsvraag als niet relevant 
aangemerkt. Deze contextuele voorwaarden veranderen immers niets aan het gegevensbestand als 
zodanig, terwijl de onderzoeksinstituten, gezien hun expertise, contacten en technische outillage, 
bij uitstek tot herleiding via bewerkingen op basis van indirect identificerende kenmerken in staat 
moeten worden geacht. In dit verband worden de bestaande, door het CBS bij 
gegevensverstrekking in de vorm van maatwerk toegepaste beveiligingsmaatregelen, als adequaat 
beoordeeld1839. De beperkende werking van het beslissingselement “onevenredige hoeveelheid 
tijd, geld en mankracht” kan daarmee voor de (professionele) sociaal-wetenschappelijke en 
                                                      
1837 Vgl. het bijzondere wettelijke regime voor persoonsregistraties die uitsluitend voor wetenschappelijk 
onderzoek of statistiek zijn aangelegd in art. 33 WPR. Ook hier speelt echter weer de 
herleidbaarheidskwestie, zij het op een ander niveau: dat van de resultaten van het onderzoek. Deze 
uitzonderingsbepaling op de artt. 28 t/m 32 is slechts van toepassing: “indien (mits) de uitkomsten 
waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, niet meer herleidbaar zijn tot de individuele natuurlijke 
persoon”. 
1838 Bij data-intrinsieke beveiligingen gaat het om een zodanige bewerking van de gegevens, dat deze zowel 
worden ontdaan van direct identificerende kenmerken als (in meer of mindere mate) van indirect 
identificerende kenmerken. Afgezien van de anonimisering van gegevens gaat het hierbij om het weglaten 
van variabelen, de aftopping/vergroving van waarden van variabelen en/of wijzigingen in de steekproef. 
Het doel ervan is de minimalisering van de kans op gegevensidentificatie bij de ontvanger 
(onderzoeksinstelling). Een dergelijke gegevensbewerking impliceert een (belangrijk) informatieverlies. Om 
die reden is de mate van toepassing van data-intrinsieke beveiliging een belangrijk punt van discussie, 
immers bepalend voor de gebruikswaarde van deze bestanden voor (universitaire) onderzoeksinstellingen 
(en hun opdrachtgevers). 
1839 Zie de volgende passage: “Voor de goede orde zij nog opgemerkt, dat gelet op het voorgaande niet 
geheel valt uit te sluiten dat ook de bestanden die het CBS thans voor secundair gebruik ter beschikking 
stelt, in bepaalde gevallen gegevens bevatten die anders dan via spontane herkenning tot personen 
herleidbaar zijn. Gelet op de huidige praktijk bij het leveren van onderzoeksbestanden lijkt het daarbij 
echter te gaan om herleiding met onevenredige moeite of als gevolg van bijzondere omstandigheden met 
een toevallig karakter, in afwijking van hetgeen in die situatie redelijkerwijs mag worden verwacht. Op die 
grond mag er voorshands van worden uitgegaan, dat van persoonsgegevens in de zin van de WPR in die 
gevallen geen sprake is.” 
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(sociaal)-medische onderzoekssector, naar het oordeel van de Kamer nauwelijks van betekenis 
zijn. 

Omdat de voorstellen van de projectgroep om reden van het daarmee gepaard gaande 
informatieverlies een vermindering van data-intrinsieke beveiligingsmaatregelen beogen, uit 
privacy-oogpunt te compenseren door technisch-organisatorische voorzieningen, impliceert het 
standpunt van de Kamer, dat de gegevensverstrekking door het CBS naar het oordeel van de 
Registratiekamer onder het beslag van de WPR valt. 

Op dit punt komt art. 11, tweede lid, in beeld, de vraag onder welke voorwaarden 
gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
rechtmatig is. Het advies is ook op dit punt toegesneden op de relatie CBS-
onderzoeksinstellingen. De Kamer vergt van het CBS een inschatting in concreto van de aan een 
gevraagde gegevensverstrekking verbonden privacy-risico’s en maatwerk bij de toepassing van 
data-intrinsieke en technisch-organisatorische beveiligingsmaatregelen bij de effectuering daarvan. 
In het licht van deze verstrekkingsbepaling in de hierin opgenomen privacytoets worden derhalve 
aan het CBS zware (compenserende) eisen gesteld. Mocht worden overgegaan op een standaard-
beveiligingsregime, dan worden daaraan strengere eisen gesteld dan aangelegd bij een maatwerk-
regime. Een combinatie van anonimisering van de gegevens, technisch-organisatorische 
voorzieningen en licentiëring van onderzoekers wordt dan als te beperkt bestempeld. Volgens de 
Kamer gaat de keuze derhalve tussen maatwerk of verdergaande data-intrinsieke 
beveiligingsmaatregelen. 

Aan het voorgaande blijkt echter, naar het oordeel van de Kamer, voor het CBS art. 11, derde lid, 
WPR, de basis voor doorwerking in het wettelijk regime van geheimhoudingsverplichtingen, in de 
weg te staan, in het bijzonder de artt. 4 en 5 van de Wet van 28 december 1936, houdende 
maatregelen tot het verkrijgen van de juiste statistieken (WES, Stb. 1936, 639 DD). Met name 
gaat het daarbij om de betekenis van de elementen “openbaarmaken” en “blijken van opgaven en 
inlichtingen over een afzonderlijke persoon, onderneming of instelling” in art. 5 van deze wet. De 
Kamer begrijpt deze elementen in het licht van de begripsvorming in de privacy-wetgeving, 
derhalve als “herleidbaar” in de zin van art. 1 WPR. Hieruit wordt een zodanige beveiligingsplicht 
in de vorm van toepassing van data-intrinsieke maatregelen afgeleid, dat elke mogelijkheid tot 
herleiding effectief is uitgesloten. Alleen in geval van toestemming van de geregistreerde kan 
hiervan worden afgeweken. De Kamer is derhalve van oordeel, dat onder de huidige wetgeving 
geen verandering in de bestaande, door het CBS toegepaste verstrekkingsvoorwaarden kan 
worden gebracht. 

Dit advies van de Registratiekamer heeft veel kritiek uitgelokt, met name van de 
Beoordelingscommissie wetenschappelijk statistisch agentschap (Commissie-Kordes) in haar 
rapport “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van respondenten bij het gebruik van 
microdatabestanden voor wetenschappelijk onderzoek” van april 1993. 

Deze commissie geeft een geheel andere invulling aan het criterium herleidbaarheid, in het 
bijzonder aan de elementen “onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht”, dan de 
Registratiekamer voorstaat. De commissie verdisconteert in dit criterium de praktische 
waarschijnlijkheid c.q. redelijke verwachting van identificatie, met voorbijgaan aan toevallige 
omstandigheden (theoretische onthullingsrisico’s). In de voorliggende kwestie wordt derhalve 
tevens rekening gehouden met factoren als: (a) de (selecterende) tussenkomst van CBS en NWO, 
(b) de homogeniteit van de gebruikersgroep en de sterk overeenkomstige onderzoeksbenadering 
(groepsmoraal), (c) de beroepsethiek van de onderzoeker in samenhang met een sterk ontwikkeld 
bewustzijn van mogelijke risico’s en besef van het belang van een zeer zorgvuldige omgang met 
gegevens, (d) een strikt gesanctioneerde geheimhoudingsplicht van de individuele onderzoeker en 
(e) de afstandelijke onderzoekspraktijk. De combinatie van een geanonimiseerd 
onderzoeksbestand met toereikende regels voor de wijze van gebruik ervan kan de gegevens naar 
het oordeel van deze commissie als niet-herleidbaar bestempelen1840. 

                                                      
1840 Op dit punt wordt verwezen naar de VOI-gedragscode. In art. 1.7 is het begrip onderzoeksbestand als 
volgt gedefinieerd: “Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek aangelegde verzameling samenhangende 
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De commissie is daarom van mening, dat gegevensverstrekking in de beide, door de projectgroep 
voorgestelde varianten niet onder het beslag van de WPR valt, deze immers in dit geval geen 
persoonsgegevens betreffen. De hiervoor genoemde combinatie is daartoe reeds voldoende. 
Voorts is de commissie van opvatting, dat een dergelijke verstrekking de 
geheimhoudingsverplichting in de artt. 4 en 5 WES onverlet laat. Een verstrekking van 
microbestanden in de voorgestelde zin is bovendien expliciet toegestaan in de beoogde Wet 
CBS/CCS1841. De door de Kamer geuite bedenkingen inzake een standaard-beveiligingsregime 
ontmoeten eveneens onbegrip. In dit perspectief geeft de commissie de voorkeur aan een 
verstrekkingsvariant, bestaande uit geanonimiseerde gegevens in combinatie met een contractueel 
gebruiksregime. Geadviseerd wordt om vooruitlopend daarop de tweede variant in het voorstel 
van de projectgroep in te voeren. Deze voorziet naast verwijdering van de direct identificerende 
gegevens (anonimisering), tevens in een lichte vorm van data-instrinsieke beveiliging van de 
gegevensverzameling, in combinatie met gedragsregels. Het Statistisch Agentschap draagt in deze 
optiek de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, vaststellen en handhaven van passende 
regelgeving en het toezicht op de naleving ervan. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft per 1 januari 1994 
een Wetenschappelijk statistisch agentschap ingesteld. Dit Agentschap treedt op als intermediair 
tussen onderzoekers en de houders van relevante gegevensbestanden. In dat verband is medio 
1994 een overeenkomst afgesloten tussen NWO en CBS over de beschikbaarheid van CBS-
gegevensbestanden voor (geselecteerde) derden, in het bijzonder onderzoekers in de 
maatschappij en gedragswetenschappen1842. Als richtsnoer gelden de opvattingen van de 
Commissie-Kordes1843. In het criterium herleidbaarheid in art. 1 WPR is aldus het element 
“redelijkerwijs te verwachten” ingelezen, zodat onderzoeksbestanden die voldoen aan de 
genoemde criteria, niet als persoonsregistraties in de zin van de WPR worden beschouwd en dus 
ook niet bij de Registratiekamer worden aangemeld. Het herleidbaarheidscriterium is daarmee 
verdergaand gesubjectiveerd, als onderdeel van een afweging in concreto. De implicaties ervan 
zijn aldus beïnvloedbaar, vooral via algemene of specifieke contractuele bedingen en/of de 
gelding van een gedragscode. In die zin is sprake van zelfregulering door de onderzoekssector 
binnen de grenzen van de wet1844. 

                                                                                                                                                        
gegevens, die niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen. Dit is geen persoonsregistratie in de 
zin van de wet.” Anders dan de commissie op p. 2 van haar rapport lijkt aan te nemen, is de VOI-
gedragscode echter niet van toepassing op deze onderzoeksbestanden. Zie art. 3, dat de werking van de 
code beperkt tot persoonsregistraties. Het begrip herleidbaar is hierin te verstaan als niet personaliseerbaar, 
bijvoorbeeld op grond van een afzonderlijk aangehouden, corresponderend N.A.W.-bestand. 
1841 Zie wetsvoorstel Instellingsregeling voor het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de 
statistiek, TK 1993-1994, 23576, nrs. 1-3. De paragrafen 4 t/m 6 hiervan hebben betrekking op de 
verwerving van gegevens door het CBS, het gebruik van gegevens en de verstrekking daarvan aan derden. 
Ingevolge art. 12 kan het CBS op verzoek, ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek, een 
gegevensverzameling met betrekking waartoe passende maatregelen zijn genomen om herkenning van 
afzonderlijke personen, huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen, verstrekken aan (onder 
meer) een universiteit, een bij wet ingestelde organisatie of instelling voor wetenschappelijk onderzoek, het 
Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit art. 13 blijkt, dat de verzoeker in dat 
verband maatregelen moet hebben getroffen om te voorkomen dat aan hem te verstrekken gegevens voor 
andere werkzaamheden dan statistisch of wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. 
1842 Zie Stcrt. 94, 86. Vgl. ook de overeenkomst van het ministerie van O&W en het CBS over de 
uitwisseling van onderwijsgegevens, Stcrt. 1994, 118. 
1843 Inmiddels heeft deze commissie van de minister van OCW het verzoek tot een vervolgstudie gekregen, 
met betrekking tot de condities waaronder gegevensverzamelingen ex art. 11, tweede lid, WPR aan 
onderzoeksinstituten kunnen worden verstrekt. Ook op dit punt bevatte het CBS-advies van de 
Registratiekamer een zeer terughoudend standpunt. 
1844 Vgl. de nadruk in het rapport van de Commissie-Kordes op dit element. Zie ook de aan het Statistisch 
Agentschap toegedachte rol: “In de Wet persoonsregistraties (WPR), zijn de juridische beginselen van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer aangegeven op een algemeen niveau. Deze kaderwet gaat uit 
van aanvullende, sectorgewijze zelfregulering door de betrokken beroepsgroep. Het beoogde agentschap 
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Het standpunt van de Registratiekamer over de betekenis van het herleidbaarheidscriterium in 
haar CBS-advies heeft voorts geleid tot een aanvulling van art. 1653m WGBO (art. 7:458 
BW)1845. Deze is het gevolg van een hernieuwde belangenafweging tussen medisch-
wetenschappelijk onderzoek en het daarbij betrokken volksgezondheidsbelang en de persoonlijke 
levenssfeer van individuele patiënten. In deze context is de betekenis van het 
herleidbaarheidscriterium toegespitst op de reikwijdte van het toestemmingsvereiste betreffende 
gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek door de hulpverlener in art. 
7:457, eerste lid, BW. Op dit toestemmingsvereiste zijn in art. 7:458, eerste lid, BW voor de 
gegevensverstrekking ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van een volksgezondheid een tweetal uitzonderingen gemaakt. Is het vragen van toestemming 
van de patiënt in redelijkheid niet mogelijk, dan is gegevensverstrekking toegestaan mits ter 
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer 
van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad (sub a). De tweede, toegevoegde uitzondering 
heeft betrekking op situaties waarin het vragen van toestemming door de aard en het doel van het 
onderzoek niet kan worden verlangd. In dat geval is gegevensverstrekking door de hulpverlener 
niettemin toegestaan, mits deze er zorg voor heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm 
worden verstrekt, dat herleiding tot individuele natuurlijke personen “redelijkerwijs” wordt 
voorkomen (sub b)1846. Uit de toelichting blijkt, dat met de toevoeging van het element 
“redelijkerwijs”, bedoeld is om met betrekking tot het medisch-wetenschappelijk onderzoek te 
voorzien in een ruimere toepassing van het herleidbaarheidscriterium dan de Registratiekamer 
deed in haar CBS-advies184720, p. 3).>. Wat de compenserende waarborgen betreft is vooral 
gedacht aan zelfregulering in de vorm van een WPR-gedragscode. 

Bij brief van 7 april 1995 heeft de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke 
Verenigingen haar Gedragscode Gezondheidsonderzoek van februari 1995 ex art. 15 WPR ter 
goedkeuring aan de Registratiekamer voorgelegd. Deze zelfregulering is voorbereid door de Raad 
voor het Gezondheidsonderzoek in nauwe samenwerking met wetenschappelijk onderzoekers uit 

                                                                                                                                                        
bij een toonaangevende instelling als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van specifieke, op het vakgebied gerichte regels en 
procedures voor de betrokken wetenschappelijke onderzoekers, waar het gaat om het verzamelen, 
bewerken en verstrekken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan helderheid tot 
stand komen die het vertrouwen in statistiek en wetenschap zal versterken.” In casu gaat het om de vraag 
wiens uitleg van de WPR prevaleert, die van de sector of die van de Registratiekamer. Het beroep op het 
beginsel van zelfregulering fungeert derhalve als ondersteuning van de claim op het primaat van 
(gedecentraliseerde) rechtsvorming door de sector zelf. 
1845 De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst is als afdeling 5 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek op 1 april 1995 in werking getreden (Stb. 1994, 837, 838 en 845). De betreffende wijziging van 
het wetsvoorstel is doorgevoerd bij de Vierde nota van wijziging van 10 februari 1994, TK 1993-1994, 
21561, nr. 20. 
1846 De betreffende bepaling luidt als volgt: “b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel 
van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de 
gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen 
redelijkerwijs wordt voorkomen.” 
1847 Vgl. de volgende passages in de toelichting: “Voor de goede orde wijzen wij erop dat wanneer een 
hulpverlener gegevens verstrekt die niet op naam zijn gesteld, maar zodanig zijn gecodeerd dat herleiding 
redelijkerwijs niet mogelijk is, hij geen persoonsgegevens verstrekt. Een dergelijke verstrekking kan niet 
worden aangemerkt als de verstrekking van persoonsgegevens en valt derhalve buiten het bereik van de 
daarop betrekking hebbende regelgeving, daaronder begrepen de onderhavige. Dit is slechts anders indien 
uit de gegevens zelf, behalve in uitzonderlijke en redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, hetzij 
spontaan, hetzij door bewerking van de gegevens, herkenning van personen mogelijk is. (...) De 
waarborgen waarmee de gegevensverstrekking vervolgens zijn omgeven, dienen van zodanige aard te zijn 
dat daardoor de geanonimiseerde, doch in beginsel in de zin van artikel 1 van de Wet persoonsregistraties 
herleidbare gegevens wat betreft het feitelijk resultaat op één lijn kunnen worden gesteld met gegevens die 
in de zin van de Wet persoonsregistraties niet herleidbaar zijn” (TK 1993-1994, 21561, nr. <N 
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verschillende medische disciplines, met participatie van artsen- en patiëntenorganisaties1848. Het 
verzoek om goedkeuring van deze gedragscode is inmiddels door de Registratiekamer 
ontvankelijk verklaard1849. 

Via deze Gedragscode wordt tevens tot de naleving van de Gedragscode Biomedisch onderzoek 
en de media verplicht. De hierin opgenomen gedragsregels hebben zowel betrekking op de 
invulling van de WGBO als op die van de WPR. De regeling is opgehangen aan de volgende 
driedeling in onderzoeksgegevens: anonieme gegevens, gecodeerde gegevens en identificerende 
gegevens. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet tot individuele personen kunnen worden 
herleid1850. Volgens de toelichting zijn dit geen persoonsgegevens in de zin van de WPR. De 
gedragscode, in het bijzonder het verbod op identificatie in art. 3.2, geldt met betrekking tot het 
aspect herleidbaarheid in art. 1 WPR als compenserende waarborg tegen een identificatie op 
grond van de gegevens zelf (inzet expertise en faciliteiten)1851. De onderzoeker is voorts 
gebonden aan een onderzoeksprotocol (art. 2.7). De categorie gecodeerde gegevens is een 
tussencategorie, bestaande uit gegevens die slechts door tussenkomst van een intermediair, de 
berichtgever, tot individuele personen kunnen worden herleid. In dit geval zijn bij de verstrekking 
zodanige procedurele waarborgen ingebouwd, dat de onderzoeker die de gegevens verkrijgt niet 
de beschikking heeft over de identificatiesleutel. In de gedragscode is precies geregeld onder 
welke voorwaarden verstrekking en gebruik van gecodeerde gegevens, zonder voorafgaande 
toestemming van de betrokkene1852, zijn toegestaan (artt. 5.1 t/m 5.5)1853. Op deze wijze is voor 
deze categorie zowel uitvoering gegeven aan de artt. 1 en 11, tweede en derde lid, WPR als aan 
art. 7:458, eerste en tweede lid, BW. Naast het onderzoeksprotocol vervult de schriftelijke 
overeenkomst met de informatieverstrekkende hulpverlener hierin een belangrijke functie. De 
mogelijkheid tot verkrijging van aanvullende informatie is voorts in art. 5.4 van de code van 
nadere waarborgen voorzien. Voorts zijn in de code bepalingen opgenomen inzake het gebruik 
van persoonsgebonden gegevens. In dat geval is voorafgaande toestemming van de patiënt 
vereist. Deze regeling is derhalve een uitwerking van art. 11, tweede en derde lid, WPR en art. 
7:457 BW. 

In deze studie wordt het standpunt ingenomen, dat in het criterium herleidbaarheid in art. 1 WPR 
het element “redelijkerwijs” is in te lezen. Deze interpretatie steunt op het beginsel van een 
                                                      
1848 Het gezondheidsonderzoek is art. 1 van de code gedefinieerd als: “medisch-wetenschappelijk 
onderzoek (zoals patiënt-gebonden onderzoek, epidemiologisch of gezondheidszorgonderzoek) waarbij 
gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare of voor dat doel te verzamelen gegevens. Niet onder 
gezondheidsonderzoek is begrepen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geneeskunst zoals 
omschreven in artikel 1 onder a van het voorstel van Wet inzake medische experimenten.” Zie tevens het 
wetsvoorstel Wet inzake medische experimenten, TK 1991-1992, 22588, nrs. 1-3. Vgl. ook de Nefarma-
gedragscode. 
1849 Zie de brief van de Kamer van 24 april 1995, kenmerk 93G003 aan de Federatie van medisch-
wetenschappelijke verenigingen. De gedragscode is inmiddels voor commentaar gepubliceerd in de Stcrt. 
1995, 82 In haar ontvankelijkheidsbeslissing heeft de Kamer vastgesteld, dat “gezondheidsonderzoek” als 
sector in de zin van art. 15, tweede lid, WPR heeft te gelden. Tevens was de Kamer van mening, dat aan de 
eisen van representativiteit en zorgvuldige voorbereiding is voldaan. 
1850 Deze definitie spoort met die in de VOI-gedragscode. Het verschil is echter, dat de gedragscode 
Gezondheidsonderzoek wel op deze gegevens van toepassing is, terwijl deze van de werking van de VOI-
gedragscode zijn uitgesloten. In het perspectief van de gedragscode Gezondheidsonderzoek behoeft de 
VOI-gedragscode op dit punt wijziging en aanvulling. 
1851 Art. 3.2 luidt als volgt: “De onderzoeker verricht geen handelingen met bestanden van anonieme 
gegevens (koppelingen, vergelijkingen, bewerkingen), bedoeld om tot herleiding tot individuen of tot 
identificerende gegevens te komen.” 
1852 Wel voorziet de regeling in een algemene voorlichtingsplicht aan de patiënt met de mogelijkheid voor 
de betrokkene om uitdrukkelijk bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Een dergelijk bezwaar moet 
worden gerespecteerd. Zie de artt. 2.6 en 5.1. 
1853 Vgl. ook het in juni 1993 door de Registratiekamer uitgebrachte rapport “Casusregisters in de 
geestelijke gezondheidszorg”. 
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redelijke wetsuitleg, in het bijzonder van de elementen “onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankracht.” Deze uitleg komt voorts overeen met de toelichting op het begrip “identifiable 
persons” in het Europees Dataverdrag 1981 en in de hierop gebaseerde aanbeveling van het 
Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake de Protection of personal data used for 
scientific research and statistics1854. De beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
brengt geen verandering in de hierin vastgelegde uitgangspunten1855. Dit betekent, dat de niet-
herleidbaarheid van gegevens(-verzamelingen) onder omstandigheden kan berusten op een 
combinatie van data-intrinsieke maatregelen (anonimisering) en contractuele 
gebruiksverplichtingen. 

In dit perspectief vormt art. 7:458, eerste lid, met name de toevoeging van het element 
“redelijkerwijs” geen relativering van het herleidbaarheidscriterium in art. 1 WPR, maar een 
rechtstreekse toepassing ervan. De Raad voor Gezondheidsonderzoek heeft in zijn gedragscode 
op dit punt derhalve een juiste uitleg gegeven aan art. 1 WPR1856. Hoe de mix van data-intrinsieke 
beveiliging en op contractuele bedingen en regulering via gedragscode(s) gebaseerde maatregelen 
er in concreto uit moet zien om niet-herleidbaarheid aan te nemen, is een zaak van nadere 
afweging1857. De aard van de informatie in kwestie vormt daarin een belangrijke factor. In die zin 
is vooral te differentiëren naarmate de risico’s voor betrokkenen groter zijn1858. 

                                                      
1854 Explanatory report on the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, uitgegeven door de Raad van Europa (Straatsburg 1981). Hierin is de 
volgende toelichting opgenomen: “identifiable persons” means a person who can be easily identified: it 
does nog cover identification of persons by means of very sophisticated methods” (nr. 28). Vgl. ook de 
hierop gebaseerde Recommendation No. R(83)10, Protection of personal data used for scientific research 
and statistics, Straatsburg 1984. Deze aanbeveling kent de volgende definitie: “Personal data” means any 
information relating to an identified of identifiable individual. An individual should not be regards as 
“identifiable” if the identification requires an unreasonable amount of time, cost and manpower.” De 
toelichting bevat de volgende passage: “It is an objective notion and it is understood that it will be for the 
researcher to show, taking into account his situation and the means at disposal, the difficulty of 
identification.” Ik begrijp deze elementen aldus, dat de beslissing moet zijn gebaseerd op alle, in concreto 
in het geding zijnde factoren.  
1855 Zie de definitie van het begrip persoonsgegevens in art. 2 onder a. van het gemeenschappelijk ontwerp: 
“persoonsgegevens”, iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon, hierna “betrokkene” te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of 
meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit”. De toelichting in de preambule schept als volgt licht in de 
duisternis: “dat, om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen 
waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking 
verantwoordelijk is dan wel door enig ander persoon in te zetten zijn om genoemde persoon te 
identificeren; dat de beschermingsbeginselen niet van toepassing zijn op gegevens die op zodanige wijze 
anoniem zijn gemaakt dat de persoon waarop ze betrekking hebben niet meer identificeerbaar is; dat de 
gedragscodes in de zin van artikel 27 een nuttig instrument kunnen zijn om een identificatie 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.” Hieruit blijkt, dat de richtlijn 
bij de uitleg van het element indirecte identificeerbaarheid uitdrukkelijk ruimte biedt voor een doorwerking 
van maatschappelijke (sector)opvattingen via zelfregulering. 
1856 Voor alle duidelijkheid moet hieraan nog worden toegevoegd, dat anonimisering als component van 
niet-herleidbaarheid veronderstelt, dat de betreffende onderzoeker/organisatie niet over de 
identificatiesleutel in de vorm van een bijbehorend NAW-bestand beschikt of kan beschikken. Vgl. de 
praktijk van “onthoofding” van gegevensverzamelingen als beveiligingsmaatregel (art. 8 WPR). Is dat wel 
het geval, dan is ook een geanonimiseerd onderzoeksbestand een persoonsregistratie in de zin van de WPR. 
In het geval van CBS-verstrekkingen staat vast, dat de sleutel niet wordt meegeleverd. Voor zover in deze 
studie opmerkingen zijn gemaakt over het achterblijvende aanmeldingspercentage uit de onderzoekssector 
zijn deze gebaseerd op de wetenschap, dat een substantieel deel van de gebruikte onderzoeksbestanden in 
dit verband (alsnog) personaliseerbaar is. 
1857 Hier zij nog benadrukt, dat de vraag welke voorzieningen moeten worden getroffen om niet-
herleidbaarheid aan te nemen een andere is dan die betreffende de voorwaarden waaronder 
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Uit het voorgaande blijkt, dat de meningen over de betekenis van het herleidbaarheidscriterium 
en daarmee over de reikwijdte van de WPR sterk verdeeld zijn. De Registratiekamer heeft tot op 
heden haar standpunt inzake de betekenis van het herleidbaarheidscriterium in art. 1 WPR, zoals 
nader uitgewerkt in het hiervoor besproken CBS-advies en het rapport Casusregisters in de 
geestelijke gezondheidszorg, gehandhaafd1859. Op dit moment is niet bekend of de Kamer haar 
opvattingen in het kader van de goedkeuringsprocedure inzake de Gedragscode 
Gezondheidsonderzoek wil bijstellen. 

Het voorgaande impliceert, dat op een kardinaal onderdeel van de WPR, de reikwijdte van deze 
regeling en de gelding van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, de vereiste rechtszekerheid ontbreekt.  

15.7 De zelfreguleringsplicht in de ontwerp-Richtlijn 
In hoofdstuk 12 is de regeling van de aanmeldingsplicht in de tekst van het gemeenschappelijk 
standpunt inzake de ontwerp-Richtlijn besproken, aansluitend op het onderscheid tussen deze 
verplichting en die tot zelfregulering. De vraag doet zich voor, of de bestaande 
zelfreguleringsplicht onder het richtlijn-regime gehandhaafd kan worden. Dat lijkt niet het geval 
en wel om de volgende redenen. Een eerste element betreft het karakter van de richtlijn als totaal-
harmonisatie ex art. 100A EG-Verdrag. Met deze regeling wordt de privacybescherming, parallel 
aan de reikwijdte van het gemeenschapsrecht, primair een zaak van communautair recht1860. De 
nationale regelingsbevoegdheid is dan teruggebracht tot de bandbreedte van in de richtlijn 
specifiek geformuleerde regelingsopties1861. De preambule is op dit punt ook zeer helder1862. Het 
                                                                                                                                                        
persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek aan derden mogen worden verstrekt. Zie 
de uitleg door de Registratiekamer van art. 11, derde lid, WPR in haar CBS-advies. In het licht van de 
wet(sgeschiedenis) zijn de hierin opgenomen condities te strikt. Zie ook het regime voor secundair gebruik 
van gegevensbestanden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in de ontwerp-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens. Met betrekking tot de doelbinding in art. 6 bepaalt de preambule: “overwegende dat de 
latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in 
het algemeen niet wordt beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor zij eerder werden 
verzameld, mits de Lid-Staten passende garanties bieden; dat deze garanties met name moeten voorkomen 
dat de gegevens worden gebruikt voor het nemen van maatregelen of besluiten die tegen een bepaalde 
persoon gericht zijn.” Zie voorts met betrekking tot de rechtvaardiging van intern gebruik en externe 
verstrekking art. 7 onder f en art. 32, derde lid, van het gemeenschappelijk standpunt. 
1858 Vgl. de bijzondere gevoeligheid van het onderzoek naar hiv en seropositiviteit. 
1859 Zie ook de brief van de Kamer aan de Raad voor Gezondheidsonderzoek van 21 oktober 1993, 
kenmerk 93.D.23. 
1860 Het kenmerk van de richtlijn als harmonisatie-instrument in art. 189 EG-Verdrag is, dat deze ten 
opzichte van de lidstaat verbindend is wat het resultaat betreft, echter vrijheid in te kiezen vorm en 
middelen laat. Dat is bij de privacy-richtlijn deels theorie. De richtlijn is in immers tevens in belangrijke 
mate verplichtend wat de methode van implementatie betreft. De noodzaak van specifieke 
privacywetgeving is een gegeven. Allereerst door de vele specifieke regelingsverplichtingen in de privacy-
richtlijn, mede in het verlengde van de regelingsverplichting in het door de EG-richtlijn geïncorporeerde 
Europees Dataverdrag 1981. De verplichting tot specifieke wetgeving is voorts een uitvloeisel van de 
opneming van – hierna nog aan te geven – elementen van voortgezette harmonisatie door organisatorische 
voorzieningen op communautair niveau, met name wat de uitvoering van de regeling betreft. De wel 
gesuggereerde mogelijkheid om – althans wat de privaatrechtelijke verhoudingen betreft – (alsnog) terug te 
vallen op een combinatie van jurisprudentiële rechtsvorming op basis van open privaatrechtelijke normen 
(jo. de grondrechten) en zelfregulering is daarmee van de baan. Rechtsvorming in internationaal verband 
veronderstelt immers vergelijkbaarheid en controleerbaarheid van nationale arrangementen en daarmede 
gemakkelijke kenbaarheid/toegankelijkheid van rechtsbronnen. Een primair op jurisprudentiële 
rechtsvorming en zelfregulering gebaseerd stelsel voldoet niet aan deze eisen. 
1861 Zie het stelsel van voorzieningen in de richtlijn ten behoeve van een op communautair niveau 
gecoördineerde uitvoering/toepassing ervan en een verdergaande inperking van de beleidsruimte van de 
lidstaten. Dit dynamische element in de harmonisatie is als volgt in de richtlijn ingebed: (a) sturing van de 
nationale rechtsvorming door regelgeving op communautair niveau via de realisering van EG-gedragscodes 
(sectorale zelfregulering) en uitvoeringsmaatregelen van de Commissie, (b) beïnvloeding van de 
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is bovendien waarschijnlijk, dat de richtlijn sterke reflexwerking krijgt op niet onder de 
werkingssfeer van het EG-Verdrag begrepen terreinen, vanwege het beginsel van gelijke 
behandeling op nationaal niveau1863. Overigens zal de privacy-richtlijn een veel grotere impact 
hebben dan thans nog wordt beseft. De communautaire regeling zal immers mede zien op de 
openbaarheidswetgeving (Wob), de archiefwetgeving, de bij wet ingestelde (semi-) openbare 
registers (handelsregister, kadaster en burgerlijke stand) en de basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA).  

Eerder is reeds gesignaleerd, dat de zelfreguleringsplicht intrinsiek beperkend is, met name door 
de inherente uitsluiting van als zodanig rechtmatige handelingsopties1864. Dit blijkt ook uit de 
hiervoor besproken toepassing van de zelfregulering door de Registratiekamer. In het 
toetsingsbeleid van de Kamer is de hieraan toegekende rechtswerking in hoofdzaak teruggebracht 
tot die van beperkingsgrondslag in relatie tot de materiële gebruiks- en verstrekkingsbevoegdheid 
in de WPR. De verbindende werking van de zelfregulering kent evenmin (compenserende) 
voordelen, zoals toegenomen rechtszekerheid. Bovendien zijn aan de naleving van de 
zelfreguleringsverplichting, met name aan de reglementsvariant, substantiële uitvoeringslasten 
verbonden. Ook overigens kent deze verplichting belastende aspecten: conflictgevoeligheid door 
een tekort aan flexibiliteit en bureaucratische ruis. Deze problemen zijn groter naarmate het 
regelingsobject, het informatiesysteem, minder stabiel is door wetswijzigingen, 
organisatievernieuwing, veranderde werkprocessen e.d. Het voorgaande impliceert, dat de 
opneming van een zelfreguleringsverplichting in de nieuwe privacywet een grondslag in het 
communautaire recht moet hebben. 

Als enig aanknopingspunt voor zelfregulering op uitvoeringsniveau is in de ontwerp-richtlijn de 
bevoegdheid van de lidstaten tot preventieve toetsing voor een specifieke, nader af te bakenen 
groep risicovolle gegevensverwerking in art. 20 aan te merken. Indien voor de introductie van 
selectief preventief toezicht wordt geopteerd, is de reglementsplicht hierin te incorporeren. Wel 
krijgt deze dan een andere betekenis dan in het huidige systeem van de WPR. Het is echter niet 
waarschijnlijk, dat deze voorziening in ons land geïmplementeerd wordt1865. Voor het overige 
moet ervan worden uitgegaan, dat de beoogde richtlijn niet voorziet in de beleidsruimte om op 
nationaal niveau te kiezen voor een nadere aanscherping van het gebruiks- en 
verstrekkingsregime via verplichte en bindende zelfregulering op uitvoeringsniveau1866. Er zijn 

                                                                                                                                                        
uitvoeringspraktijk van de lidstaten via verplichte samenwerking door de nationale toezichtsautoriteiten in 
de op EG-niveau ingestelde werkgroep van Data Protection Commissioners, (c) monitoring op basis van 
een stelsel van informatie- en verslagverplichtingen ten behoeve van de lidstaten, de Commissie, de Raad 
en het Europees Parlement, (d) het primaat van het oordeel van de Commissie inzake de – geclausuleerde – 
toelaatbaarheid van gegevensverkeer met derde landen, (e) een advies- en aanbevelingsbevoegdheid van de 
genoemde werkgroep inzake wijziging, aanvulling en/of concretisering van de richtlijn en (f) het 
ontwikkelen van passende (wijzigings)initiatieven, in het bijzonder met het oog op de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij, als uitdrukkelijk geformuleerde opdracht aan de Commissie. 
1862 Vgl. de volgende overweging: “dat de Lid-Staten wegens de gelijkwaardige bescherming die voortvloeit 
uit de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen, het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen 
de Lid-Staten niet langer mogen belemmeren om redenen in verband met de bescherming van de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op persoonlijke levenssfeer”. 
1863 Zie ook de preambule inzake de met de richtlijn gesuggereerde impact in combinatie met de 
dynamische interpretatie van het EG-Verdrag. Vgl. ook de regeling voor maatschappelijke en ideële 
organisaties. 
1864 Zie voor een treffende illustratie de opvattingen van de Registratiekamer met betrekking tot de 
aanmelding van de persoonsregistratie “Spaarders Programma” van Loyalty Management Netherlands BV 
in verband met het Air Miles spaarsysteem. Brief van 3 mei 1995, dossiernr. 94.O.013.03. 
1865 Vgl. ook de preambule m.b.t. het uitzonderingskarakter ervan. Art. 20 is niet los te zien van de Franse 
positie in het onderhandelingsproces, gericht op continuering van de bestaande arrangementen. 
1866 Vgl. ook de volgende passages in de preambule: “dat aan de Lid-Staten een zekere vrijheid wordt 
gelaten die binnen het kader van de tenuitvoerlegging van de richtlijn, kan worden gebruikt door de 
economische en sociale partners; dat zij derhalve in hun nationale recht kunnen bepalen onder welke 
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tekenen, dat dit ook het standpunt van de Europese Commissie is1867. Op basis hiervan moet 
worden vastgesteld, dat bij invoering van de richtlijn, de vigerende reglements- en formulierplicht 
in de implementatiewetgeving niet kan worden gehandhaafd1868. De wettelijk geconditioneerde 
verplichte variant van zelfregulering in de huidige vorm is daarmee van de baan. 

Zelfregulering als bevoegdheid van de houder, als produkt van regelingsautonomie binnen de 
grenzen van de wet, blijft onder het nieuwe regime echter nog wel mogelijk. Onder 
omstandigheden kan voorts een specifieke verplichting daartoe in sectorwetgeving worden 
opgenomen. Zie als illustratie het kabinetsvoorstel om in de Wet op de ondernemingsraden een 
instemmingsrecht op te nemen met betrekking tot: “regelingen ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de werknemers, alsmede besluiten tot invoering van technische of 
andere voorzieningen die (mede) gericht zijn op waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag 
of prestaties van de werknemer”1869. De aannemelijke behoefte tot continuering van het 
privacyreglement op uitvoeringsniveau in sommige sectoren/kringen1870, kan voorts een 
overweging zijn om de bevoegdheid daartoe, als signaalbepaling, nog expliciet in de nieuwe wet 
op te nemen. De nalevingsverplichting krijgt dan echter een andere grondslag. Dat is dan niet 
meer de wet, maar de (rechts)verhouding met de geregistreerde of een specifieke wettelijke 
grondslag. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat een dergelijk aanknopingspunt in de 
wet – onbedoeld – gemakkelijk kan gaan werken als een verkapte verplichting. Mede om die 
reden is er veel voor te zeggen om geen enkele voorziening op te nemen. Dit temeer, omdat de 
aanmeldingsplicht met een inherente opgave tot (ruime) gegevensverstrekking omtrent de 
werking van het informatiesysteem, in belangrijke mate gecontinueerd wordt (artt. 18 en 19 
ontwerp-richtlijn) 

Een andere optie is, dat de in de richtlijn in art. 27 opgenomen mogelijkheid van nadere regeling 
in de sectorale gedragscode op beroepsgroep- en brancheniveau sterker wordt gestimuleerd. Dit 
                                                                                                                                                        
algemene voorwaarden de verwerkingen rechtmatig zijn; dat de Lid-Staten er daarbij naar dienen te streven 
de momenteel door hun wetgeving geboden bescherming te verbeteren”, alsmede: “overwegende dat de 
Lid-Staten in hun wetgeving of bij de toepassing van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen de algemene voorwaarden nader kunnen aangeven waaronder de verwerkingen rechtmatig zijn; 
dat met name artikel 5 in samenhang met de artikelen 7 en 8 de Lid-Staten toestaat om behalve in algemene 
voorschriften, in bijzondere voorwaarden te voorzien voor de verwerking van gegevens in specifieke 
sectoren en voor de specifieke gegevenscategorieën als bedoeld in artikel 8.” Uit deze verklarende passages 
in samenhang met het systeem van de richtlijn blijkt, dat de nationale regelingsbevoegdheid is beperkt tot 
de volgende drieslag: (a) generieke voorschriften, (b) transformatie hiervan in specifieke sectorwetgeving 
(bijvoorbeeld onderzoek en statistiek) en (c) bijzondere voorschriften voor categorieën gevoelige gegevens. 
1867 Zie het in opdracht van de Europese Commissie verrichte onderzoek naar de financiële effecten van de 
richtlijn in het Verenigd Koninkrijk en Nederland: David Bainbridge e.a., An evaluation of the financial 
impact of the proposed European Data Protection Directive van november 1994. De in het Final report 
aangehouden interpretaties van de richtlijn zijn in belangrijke mate ontleend aan de opvattingen van de 
Commissie. In de rapportage omtrent een case study bij een gemeentelijke sociale dienst is met betrekking 
tot de kosten/batenanalyse inzake de richtlijn de volgende passage opgenomen: “The organization is 
correct in stating that benefits can be attributed to the proposed Directive because the present burdensome 
practice under Articles 19-20 of the Dutch law by which personal data files are subject to a regulation 
which will no longer apply. Notification will suffice in the future, and most files will even be exempt from 
notification. The study team agrees.” 
1868 Deze constatering staat er niet aan in de weg, dat met het oog op de wel verplichte aanmeldingsplicht in 
een andersgeoriënteerde formulierplicht wordt voorzien, primair afgestemd op de informatieve functie van 
deze voorziening. 
1869 Zie de notitie Voornemen tot herziening van de Wet op de ondernemingsraden van de minister van 
SZW van 3 april 1995, TK 1994-1995, 24132, nr. 1, p. 11. 
1870 Vgl. de voorlichtings- en instructiefunctie van het privacyreglement. Hierbij valt in het bijzonder te 
denken aan de gezondheidszorg, hulpverleningsinstellingen e.d. en bepaalde informatie-intensieve sectoren 
in het bedrijfsleven. Zie ook het rapport “WPR en zorgsector, Advies over het functioneren van de Wet 
persoonsregistraties in de zorgsector” van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van maart 1995, 
Publ. 5/’95. 
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zou onder meer kunnen door in de uitvoeringsregeling in de implementatiewet nader te 
differentiëren, al naargelang de regelings- en handhavingspotentie in de verschillende sectoren. 
Zie hieromtrent ook de, zowel positieve als negatieve ervaringen met de bestaande regeling in art. 
15 WPR in eerdere hoofdstukken van deze studie. 

15.8 Bevindingen en conclusies 
Dit hoofdstuk heeft de juridische dimensie van de zelfreguleringsplicht op houderschapsniveau 
als onderwerp. Hierin zijn twee clusters van verwante kwesties te onderscheiden. Het eerste 
cluster heeft betrekking op: (a) de met zelfregulering beoogde functies, (b) karakter en betekenis 
van de nadere regulering door de houder, (c) de koppeling van zelfregulering en het wettelijk 
normstelsel en (d) de rechtswerking van de zelfregulering, toegespitst op het toetsingsbeleid van 
de Registratiekamer. In het tweede cluster zijn de (interpretatieve) vraagstukken in verband met 
de reikwijdte van de zelfreguleringsplicht onderzocht, in het bijzonder de uitleg van de begrippen 
persoonsregistratie en persoonsgegeven in art. 1 WPR. 

In het verlengde van deze clusters van verwante vraagstukken, is voorts als derde component van 
dit hoofdstuk, de mogelijkheid van continuering van zelfregulering onder de EG-Richtlijn 
bescherming persoonsgegevens bezien. 

Door de wetgever zijn aan de formulier- en reglementsplicht de volgende functies toegedacht: (a) 
bewustwording en internalisering van privacy-normbesef in de werkorganisatie, (b) een 
verbijzondering van het wettelijk regime, afgestemd op de werking van een specifieke 
persoonsregistratie, (c) differentiatie en flexibiliteit in normering (maatwerk) en (d) externe 
transparantie en controleerbaarheid van de geautomatiseerde en handmatig gestructureerde 
gegevensverwerking. Samengevat gaat het hier om de normatieve, de informatieve en de 
internaliseringsfunctie van de zelfregulering. 

In deze studie is betoogd, dat de reglements- en formulierplicht zelfregulering impliceert. Dit 
ondanks de beperkte regelingsautonomie van de houder, als gevolg van de keuze voor (volledige) 
materiële normering in de wet. Het rechtsvormende element is een uitvloeisel van de verplichting 
tot verbijzondering van de materiële normen in de WPR. Door de nalevingsverplichting in de 
artt. 21 en 26 WPR is sprake van een verbindende keuze uit meerdere handelingsopties. Dit 
betekent, dat via zelfregulering de normatieve speelruimte in de (globaal geformuleerde) 
wettelijke norm partieel wordt opgegeven. Het is in die zin dat de houder zichzelf – in 
beperkende zin – de wet stelt. 

Zelfregulering is in juridische zin een gecompliceerde opgave, doordat de WPR deels een 
raamwet is met verwijs- en koppelingsbepalingen met betrekking tot andere regelingen van 
geschreven en ongeschreven recht. Deze werken derhalve op onderdelen rechtstreeks door in de 
toepassing van de WPR, want zij kleuren de hierin voorziene belangenafweging, normeren mede 
het informatieproces en kunnen op onderdelen zelfs derogeren aan het WPR-regime. Van de 
houder wordt derhalve niet alleen verlangd dat hij de bestaande gegevensverwerking op adequate 
wijze in beeld brengt, bezinning op de (toekomstige) informatiebehoefte is eveneens geboden. 
Tevens wordt van de houder gevraagd, zich in samenhang hiermee rekenschap te geven van de 
inhoud van alle, (potentieel) op de gegevensverwerking in concreto van toepassing zijnde 
voorschriften en gedragsregels en deze te positiveren in een specifiek regime voor de 
persoonsregistratie in kwestie. Er is bovendien sprake van een verplichting tot actualisering. 
Wijzigingen in het rechtsregime, bijvoorbeeld door de inwerkingtreding van nieuwe wetten zoals 
de nOSV en de WGBO, zullen dikwijls tevens een aanpassing van de zelfregulering impliceren. 
Dat geldt ook voor (beoogde) wijzigingen in de feitelijke werking van het informatiesysteem als 
uitvloeisel van nieuwe activiteiten en werkwijzen. Derhalve wordt van de houder een 
voortdurende alertheid op de noodzaak van bijstellingen en aanvullingen van de zelfregulering 
gevraagd. Het grote aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen met een informatiecomponent en 
de dynamiek in informatiesystemen door nieuwe werkprocessen en technologieën, leggen 
derhalve in delen van het bedrijfsleven en de publieke sector een fikse hypotheek op de 
mogelijkheid van adequate zelfregulering. 
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De mogelijkheid tot integratie van relevante normen in een specifiek uitvoeringsregime is echter 
beperkt. Deze is slechts mogelijk indien en voorzover de (actieve) kennis van geldende 
regelingen, voorschriften en gedragsregels toereikend is en de vigerende informatie-aanspraken 
en -verplichtingen voldoende helder zijn. Hierbij is te onderscheiden tussen de volgende 
categorieën, rechtstreeks in het WPR-regime doorwerkende aanspraken en verplichtingen. De 
eerste categorie betreft specifieke, aan de WPR derogerende en/of cumulerende 
informatieregimes in sectorregelingen zoals de nOSV, de ABW en de WGBO. Tot deze groep 
zijn voorts de specifieke registratie- en informatieverplichtingen (en corresponderende 
aanspraken) in uiteenlopende (vooral bestuursrechtelijke) regelingen te rekenen. Een tweede 
groep omvat de algemene informatieverplichtingen c.a., in het bijzonder gebaseerd op de Wob en 
open privaatrechtelijke normen als redelijkheid, billijkheid en maatschappelijke betamelijkheid. 
De derde categorie bestaat uit de doorwerking van ex art. 11, derde lid, WPR derogerende 
geschreven en ongeschreven (professionele) geheimhoudingsregimes. Het medisch 
beroepsgeheim is hiervan een voorbeeld. De vierde categorie betreft de in de WPR zelf 
opgenomen flexibele (aanvullende) verstrekkingsbepalingen in de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, 
derde lid. Een belangrijk deel van deze normen is door het flexibele en open karakter ervan 
(elastiekfunctie) en de nadruk op belangenafweging in concreto op voorhand niet of slechts 
beperkt positiveerbaar. Dit betekent dat de normatieve en informatieve functie van de 
zelfregulering reeds op die grond op grenzen stuit.  

Het zelfreguleringsstelsel is bedoeld flexibel te zijn. Nieuwe informatiebehoeften kunnen 
derhalve alsnog via (hernieuwde) zelfregulering in het regime worden geïncorporeerd. Deze 
flexibiliteit blijkt echter grotendeels schijn. Het rechtszekerheidselement in de normatieve en 
informatieve functie van de zelfregulering staat op gespannen voet met een veelvuldige 
aanpassing ervan. Dit geldt in het bijzonder voor incidentele informatiebehoeften/-verzoeken. In 
combinatie met de procedurevoorschriften in de wet impliceert het rechtszekerheidsaspect 
derhalve een zekere continuïteit van eenmaal vastgestelde regelingen. In de uitvoeringspraktijk is 
deze benadering nog eens versterkt door de verwevenheid van de aanmeldings- en de 
zelfreguleringsplicht. Dat de aanmelding van persoonsregistraties bij de Registratiekamer vooral 
als een eenmalige, primair administratieve exercitie is opgevat, is in de beeldvorming tevens van 
betekenis voor de visie op de zelfreguleringsverplichting. De voorbeeldfunctie van model-
reglementen en -aanmeldingsformulieren en de begeleidende rol van branche- en 
beroepsorganisaties vormt eveneens een remmende factor op de (periodieke) actualisering van 
deze uitvoeringsregels. Het voorgaande wordt bevestigd bij een analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer. In hoofdstuk 13 is geconstateerd, dat het relatief 
geringe aantal bij de Registratiekamer ingezonden mutaties, slechts zeer beperkt betrekking heeft 
op materiële aanpassingen van het informatie-regime, immers grotendeels wijzigingen in de 
NAW-gegevens betreft. 

De WPR voorziet in een volledig stelsel van materiële normen met betrekking tot de 
verschillende onderdelen van het gegevensverwerkend proces. Zelfregulering heeft een 
normatieve brugfunctie, is immers de bindende interpretatie van de wet c.a. in relatie tot een 
specifiek informatiesysteem. Cruciaal in een dergelijk stelsel is de schakeling tussen de 
rechtstreeks werkende materiële normen in de wet (top down) en de zelfregulering (bottom up). 
Het voorafgaande wetsvoorstel van 1981 kende een nalevingsplicht voor het (preventief) op 
conformiteit met de wet getoetste reglement in combinatie met enkele, open geformuleerde en 
alternatief toepasbare verstrekkingsbepalingen. Deze nalevingsplicht voor (niet preventief 
getoetste) zelfregulering is in de WPR overgenomen in de artt. 21 en 26. Voorts is in de artt. 11, 
tweede lid, 14 en 18, derde lid, WPR voorzien in flexibele verstrekkingsbepalingen. De relatie 
tussen de bindende zelfregulering en deze materiële verstrekkingsnormen in de wet is echter niet 
geregeld en daarmee overgelaten aan nadere interpretatie en besluitvorming. Hierbij gaat het om 
de volgende elementen: (a) de conformiteit van zelfregulering met de wettelijke regeling, (b) de 
vraag of de houder via zelfregulering een gesloten gebruiks- en verstrekkingenregime heeft willen 
realiseren, aldus een toepassing van de genoemde wetsbepalingen uitsluitend en (c) de vraag naar 
de (partieel) complementaire werking van het wettelijke gebruiks- en verstrekkingenregime. De 
noodzaak hiertoe doet zich vooral voor ingeval van een tekortschietende kwaliteit van de 
zelfregulering, gebleken lacunes en incidentele informatiebehoeften/-verzoeken. 
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In het toetsingsbeleid van de Registratiekamer is sprake van een duidelijke accentverschuiving 
van een aanvankelijk samenhangende, complementaire interpretatie van zelfregulering en de 
materiële bepalingen in de WPR, naar een rechtstreekse (uitsluitende) toepassing van het wettelijk 
regime. In dit vernieuwde toetsingsbeleid inzake de rechtmatigheid van (onderdelen van) de 
gegevensverwerking staat het geobjectiveerde, eventueel geherdefinieerde doelbindingscriterium 
in art. 4 WPR centraal, in samenhang met het hierop afgestemde, eveneens rechtstreeks aan de 
wet ontleende, echter in relatie tot de doelbinding nader ingekleurde gebruiks- en 
verstrekkingenregime. De onderliggende (rechts)betrekking met de geregistreerde vormt hierbij 
het oriëntatiepunt, aangevuld met – in de doelbinding ingelezen – criteria van subsidiariteit en 
proportionaliteit. De nadruk ligt aldus op een toetsing in concreto van de afzonderlijke 
onderdelen van het informatieproces aan het wettelijke regime, uitgaande van een impliciete 
motiveringsplicht van de houder. In deze context heeft de zelfregulering nog slechts indicatieve 
betekenis. De wetstoepassing verdringt immers de zelfreguleringscomponent. De in het 
redelijkheidsbeginsel in art. 4 WPR begrepen beleidsruimte van de registratiehouder bij de 
doelformulering is hierdoor min of meer uitgebannen, terwijl de toetsingsmaatstaf de facto is 
getransformeerd in een tamelijk strikt toegepast noodzakelijkheidscriterium. Daarentegen wordt 
door de Kamer aan zelfregulering wel normatieve betekenis toegekend als beperkingsgrondslag in 
relatie tot de open, flexibele bepalingen in de WPR (artt. 11, tweede lid, 14 en 18, derde lid). 

Dit beleid heeft tot gevolg, dat het evenwicht in genormeerde vrijheidsgraden en flexibiliteit van 
informatievoorziening tussen de overheidssector en de particuliere sector, vergeleken met het 
uitgangspunt van de wetgever, is gaan schuiven in het nadeel van de laatste. 

Het tweede cluster met verwante vraagstellingen in dit hoofdstuk heeft betrekking op de 
reikwijdte van de zelfreguleringsplicht, parallel aan de nader te preciseren werkingssfeer van de 
WPR. Hiertoe is de nadere invulling van de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven in 
art. 1 WPR door de verschillende rechterlijke colleges en de Registratiekamer onderzocht. De 
nadere concretisering van wat als persoonsregistratie en persoonsgegeven in de zin van de WPR 
heeft te gelden is te meer van belang, omdat de uitkomsten hiervan tevens beslissend zijn voor de 
omlijning, aard en stabiliteit van het regelingsobject van zelfregulering en de corresponderende 
verplichtingen van de registratiehouder. 

Persoonsregistraties kunnen op basis van waar te nemen dichotomieën in de volgende 
(overlappende) categorieën worden ingedeeld: (a) enkelvoudige en (geïntegreerde) 
multifunctionele systemen, (b) duurzame en tijdelijke informatiesystemen en (c) 
basisadministraties en afdelings-/persoonlijke bestanden (maatwerk). De WPR maakt geen 
onderscheid. De werkingssfeer van de wet omvat alle typen informatiesystemen. Dit betekent dat 
de zelfreguleringsplicht ziet op informatiesystemen van sterk uiteenlopende aard, omvang en 
betekenis. De onder b en c genoemde tijdelijke registers en maatwerkbestanden leveren niet 
zozeer regelings-, als wel nalevingsproblemen op. Eerder is reeds geconstateerd, dat de groei van 
tijdelijke registers door queryfaciliteiten in databases en van (informele) maatwerkbestanden in de 
werkorganisatie, niet in het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer traceerbaar is. Door de 
nadruk op de doelbinding in de WPR is wat de categorie multifunctionele bestanden betreft 
daarentegen sprake van een regelingsprobleem. De vraag dringt zich op of het multifunctionele 
informatiesysteem als één persoonsregistratie is te reglementeren op basis van een algemene 
doelstelling met meerdere subdoelen, dan wel dat een dergelijk systeem moet worden opgesplitst 
in een aantal, afzonderlijk te reguleren (en aan te melden) enkelvoudige persoonsregistraties. In 
het laatste geval is het regelingsobject een virtuele, op functionaliteit onderscheiden, 
persoonsregistratie. De Registratiekamer heeft lang het standpunt ingenomen, dat de regulering 
op de feitelijke inrichting van de informatievoorziening moet zijn toegespitst. Inmiddels heeft in 
het beleid van de Kamer een accentverschuiving plaatsgevonden en lijkt de voorkeur uit te gaan 
naar een regulering en aanmelding van het informatiesysteem per afzonderlijke functie (subdoel). 
Een dergelijke insteek kan echter slechts schijneenvoud opleveren, omdat de complexiteit en 
specifieke functionaliteit van dit type registraties aldus normatief moet worden opgevangen in 
overlappende regels en koppelingsbepalingen. Derhalve moet worden geconstateerd, dat de 
zelfregulering van multifunctionele systemen volgens de huidige standaard slechts beperkt 
mogelijk is. Het is vooral dit type systemen dat de spanning zichtbaar maakt tussen de (hiermee 
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beoogde) flexibiliteit in informatievoorziening binnen de grenzen van wet en recht enerzijds en 
de verplichting om gebruiks- en verstrekkingsmodaliteiten (en dus ook het werkproces) op 
voorhand dwingend te specificeren via zelfregulering anderzijds. Zelfregulering vormt om die 
reden een conserverend element in een dynamische context. 

Voorts is vastgesteld, dat de afbakening van de zelfreguleringsplicht problemen oplevert met 
betrekking tot gegevensbestanden op CD-ROM en op kenmerk selecteerbare 
tekstverwerkingsbestanden. De Registratiekamer is van oordeel, dat de bezitter van een 
gegevensbestand op CD-ROM die tevens de beschikking heeft over een CD-ROM-speler, als 
houder in de zin van de WPR is aan te merken. Deze opvatting heeft onder meer als 
consequentie, dat de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht op de afzonderlijke CD-ROM’s van 
toepassing is. De Registratiekamer heeft voorts de rechter geadviseerd om een verzameling van 
op tekstverwerker aangemaakte mutatieberichten in een tweetal ordners, in combinatie met de 
opslagfunctie en de zoekfunctionaliteit van Wordperfect, als politieregister en dus als 
persoonsregistratie te kwalificeren. Dit advies is door de rechtbank Arnhem gevolgd. Op basis 
hiervan is aan te nemen, dat de Registratiekamer onder omstandigheden op kenmerk te selecteren 
tekstverwerkingsbestanden als persoonsregistratie in de zin van de WPR aanmerkt. Door deze 
beslissingen is de rechtsonzekerheid inzake de reikwijdte van de zelfreguleringsplicht sterk 
toegenomen. 

In de uitvoeringspraktijk is de problematiek van de werkingssfeer van de WPR in relatie tot 
handmatige gegevensverzamelingen echter het meest pregnant. Hierbij gaat het in het bijzonder 
om de betekenis van het selectiecriterium “systematische aanleg” in de definitie van het begrip 
persoonsregistratie in art. 1 WPR. Hiermee is met het oog op de toepasbaarheid van de WPR te 
onderscheiden tussen al dan niet gestructureerde gegevensverzamelingen. In de 
uitvoeringspraktijk blijkt dit criterium door de verschillende rechterlijke colleges en de 
Registratiekamer op sterk uiteenlopende wijze te worden uitgelegd. De Afdeling 
bestuursrechtspraak RvSt en de Hoge Raad geven blijk van een terughoudende opstelling, 
afgestemd op de bedoeling van de wetgever in de memorie van toelichting op de WPR. Bij de 
rechtbanken loopt de benadering uiteen van een (sterk) afhoudende opstelling, primair gericht op 
een belangenafweging in het (vertrouwde) civielrechtelijke kader, tot een extensieve uitleg van het 
begrip persoonsregistratie, onder verwijzing naar de bedoeling van de wetgever om de 
geregistreerde adequate privacy(rechts)bescherming te bieden. In enkele gevallen zijn zelfs 
identieke gegevensverzamelingen op uiteenlopende wijze door de rechter gekwalificeerd. Het 
beleid van de Registratiekamer kent een duidelijk omslagpunt. Werd de gelding van de WPR 
inzake handmatige gegevensverzamelingen aanvankelijk beoordeeld op basis van de feitelijk 
aangehouden directe of indirecte structurering van de gegevensverzameling, in navolging van een 
beschikking van de rechtbank Utrecht met betrekking tot de status van de dossierverzameling 
van de Raad voor de Kinderbescherming, heeft de Kamer medio 1993 haar koers verlegd. 
Sindsdien zijn vooral de functie en de bruikbaarheid van de gegevensverzameling in de 
werkorganisatie het uitgangspunt. Het vereiste van systematische aanleg is de facto gereduceerd 
tot de vraag naar de vindbaarheid van een afzonderlijk persoonsdossier. De beschikbaarheid van 
minimale indexvoorzieningen, zoals een met de ordening van de dossierverzameling 
corresponderende naam-dossiernummervermelding, wordt voldoende geacht om een 
systematische aanleg aan te nemen. Bovendien is sprake van een omkering van de bewijslast. De 
aanwezigheid van een WPR-registratie wordt in beginsel aangenomen. Het is aan de houder om 
het tegendeel aan te tonen. Dit betekent, dat de Registratiekamer (nagenoeg) elke handmatige 
gegevensverzameling (of delen ervan) met een zekere substantiële betekenis voor de 
werkorganisatie onder de WPR begrijpt. Het gevolg van de hiervoor weergegeven verschillen in 
opvattingen is, dat over de reikwijdte van de zelfreguleringsplicht in verband met handmatige 
dossier-/ordnerverzamelingen grote onzekerheid bestaat. 

De vastlegging van persoonsgegevens is bepalend voor de vraag of sprake is van een 
persoonsregistratie in de zin van de wet. De definitie van dit begrip in art. 1 WPR kent een 
ongeschreven en een geschreven afbakeningselement, respectievelijk het “rechtens relevant” zijn 
van de informatie en de “herleidbaarheid” ervan tot een direct of indirect identificeerbare 
natuurlijke persoon. 
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De afbakening wat als persoonsgegeven heeft te gelden is in de uitvoering toegespitst op de vraag 
of en in hoeverre bedrijfsinformatie als persoonsgegeven in de zin van de WPR kan worden 
aangemerkt. De opvattingen van de Registratiekamer zijn als volgt. Met betrekking tot de 
splitsing tussen wel en niet onder de WPR vallende bedrijfsinformatie is de rechtsvorm bepalend. 
Informatie omtrent een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een vrij gevestigde 
beroepsbeoefenaar en een maatschap (mits niet te groot) wordt als persoonsinformatie 
betreffende de eigenaar, vennoten, beroepsbeoefenaar of de maten aangemerkt. Gegevens inzake 
naamloze en besloten vennootschappen worden niet als persoonsgegevens gekwalificeerd, met 
uitzondering van de informatie betreffende eenpersoons besloten vennootschappen en besloten 
vennootschappen met een directeur/grootaandeelhouder. Voorts kan de bedrijfsinformatie (ten 
dele) gelden als persoonsgegevens van “meegeregistreerden”, dit zijn bestuurders, 
commissarissen e.d. met een sleutelpositie in de onderneming/organisatie. In deze visie moet 
derhalve een belangrijk deel van de gegevensbestanden inzake het business-to-business verkeer 
als persoonsregistratie in de zin van de WPR worden aangemerkt. In de hoofdstukken 6 en 13 is 
reeds geconstateerd, dat deze consequentie van de wet in het bedrijfsleven en de beroepspraktijk 
niet wordt beseft. 

Het hiervoor genoemde herleidbaarheidscriterium heeft voorts fricties opgeroepen met 
betrekking tot het onderscheid tussen wel en niet onder de werkingssfeer van de WPR begrepen 
onderzoeksbestanden ten behoeve van het sociaal-wetenschappelijk en gezondheidsonderzoek. 
De kern van het probleem is de vraag of het herleidbaarheidscriterium verplicht tot zodanige 
data-intrinsieke bewerkingen op de gegevensverzameling, dat de derde-verkrijger, onder 
verdiscontering van bijzondere expertise en faciliteiten, niet tot (partiële) personalisering van deze 
gegevens in staat moet worden geacht, dan wel dat hiertoe kan worden volstaan met een 
combinatie van data-intrinsieke maatregelen en stringente gebruiksregels in contract en/of 
gedragscode. De Registratiekamer is van mening, dat de herleidbaarheid uitsluitend bepaald 
wordt door niveau en effectiviteit van de toegepaste data-intrinsieke beveiligingen. De 
opvattingen in de onderzoekssector, nader verwoord in het rapport van de Commissie-Kordes in 
haar rapport over de verstrekking van CBS-microbestanden aan geselecteerde onderzoekers, gaan 
in een andere richting. Er is derhalve sprake van uiteenlopende opvattingen over de reikwijdte 
van de WPR, met inbegrip van de gelding van de zelfreguleringsplicht, tussen de 
onderzoekssector en de Registratiekamer als toezichthouder. Dit vraagstuk speelt in verhevigde 
mate in het gezondheidsonderzoek op basis van de WGBO (art. 7:458 BW), omdat de 
herleidbaarheid van gegevensverzamelingen tevens beslissend is voor de vraag of het 
toestemmingsvereiste van toepassing is. In deze studie is op basis van een analyse van het 
verdragsrecht c.a. het standpunt ingenomen, dat in het herleidbaarheidscriterium in de definitie 
van het begrip persoonsgegeven in art. 1 WPR het element “naar redelijke verwachting” moet 
worden ingelezen. In deze visie kan het niet als persoonsgegevens herleidbaar zijn van 
gegevensbestanden derhalve onder omstandigheden (tevens) worden afgeleid uit een combinatie 
van data-intrinsieke maatregelen en contractueel en/of via een gedragscode verplichte 
gebruiksvoorschriften. Het is duidelijk dat dit gesignaleerde verschil in opvattingen over de 
betekenis van het herleidbaarheidscriterium niet alleen consequenties heeft voor de vraag of 
sprake is van een persoonsregistratie in de zin van de WPR, maar tevens voor de gelding van de 
zelfreguleringsplicht. 

De derde component in dit hoofdstuk betreft de effecten van de naar verwachting eind 1995 van 
kracht wordende EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. De reikwijdte van de richtlijn is 
ruimer dan die van de WPR. Het centrale begrip (geautomatiseerde) gegevensverwerking omvat 
het volledige informatieproces, met inbegrip van de gegevensverzameling, het in- en externe 
netwerkverkeer en de verschillende verstrekkingsmodaliteiten. De communautaire regeling heeft 
tevens betrekking op de volgens specifieke criteria gestructureerde handmatige 
gegevensbestanden. Het in het structureringsvereiste begrepen afbakeningscriterium loopt 
derhalve parallel met de (aanvankelijke) betekenis van het element “systematische aanleg” in art. 1 
WPR. 

Met betrekking tot de continuering van de zelfreguleringsplicht in de huidige vorm, derhalve 
aangehaakt bij de aanmeldingsplicht, is betoogd, dat de beoogde EG-Richtlijn daartoe in 
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algemene zin niet de ruimte biedt. De motivering van dit standpunt is als volgt. De 
zelfreguleringsplicht is intrinsiek beperkend, met name door de inherente uitsluiting van als 
zodanig rechtmatige handelingsopties. Aan de naleving hiervan zijn voorts substantiële 
uitvoeringslasten verbonden. Gezien het karakter van de richtlijn als totaalharmonisatie moet 
voor een continuering van deze regelingsfiguur hierin derhalve een grondslag aanwijsbaar zijn. 
Dat is niet of onvoldoende het geval. Om die reden is de vigerende reglements- en 
formulierplicht onder het regime van de privacy-richtlijn niet als zodanig te handhaven. Dit is 
slechts anders indien de implementatiewet voorziet in een systeem van preventief toezicht van 
een nader te omlijnen categorie risicovolle informatiesystemen (art. 20 ontwerp). In dat geval is 
het mogelijk om de reglementsplicht voor die categorie hierin te incorporeren. Van zelfregulering 
in de huidige betekenis is dan echter geen sprake meer. Het voorgaande wil echter niet zeggen, 
dat zelfregulering op uitvoeringsniveau daarmee geheel van de baan is. De registratiehouder blijft 
immers bevoegd om naar behoefte, via zelfregulering op basis van autonome regelingsautonomie, 
te opteren voor een verdergaande verbijzondering van de materiële bepalingen in de wet. 
Bovendien kan een grondslag daartoe worden opgenomen in specifieke wetgeving. 

In het verlengde van de hiervoor gesignaleerde vraagstukken, zijn in dit hoofdstuk enkele 
aanbevelingen gedaan. De eerste betreft een spoedige aanvulling van art. 2 WPR om duidelijkheid 
te scheppen inzake de status van gegevensbestanden op CD-ROM. Hieraan is de suggestie 
gekoppeld, in de implementatiewet de aanspraken van de geregistreerde in verband met de 
produktie, verspreiding en gebruik van CD-ROM’s nader op hoofdpunten te regelen. Een 
bijzondere regeling voor chipcards lijkt niet nodig, evenmin voor 
gegevensverstrekking/publicatie via publieke netwerken (Internet e.d.).  

Voorts is geadviseerd om bij de op handen zijnde wetgevingsoperatie te bezien of het huidige 
onderscheid in persoonsgegevens tussen gevoelige en overige gegevens, uit een oogpunt van 
differentiatie in normering kan worden aangevuld met een derde categorie bedrijfsgegevens. 

Het is aannemelijk, dat onder het richtlijn-regime de druk op een extensieve uitleg van de 
werkingssfeer van de wet, met name in relatie tot handmatige gegevensverzamelingen, blijft 
bestaan. Uit een oogpunt van rechtszekerheid is derhalve met dit gegeven rekening te gehouden. 
Om die reden verdient het aanbeveling om de invulling van het begrip gegevensbestand bij 
handmatige dossierverzamelingen zodanig ruim te omlijnen, dat gegevensverzamelingen met een 
substantiële functie in het werkproces hieronder begrepen worden. In de regeling is dan op 
onderdelen te differentiëren tussen geautomatiseerde en handmatige gegevensverwerking. Dit 
geldt in het bijzonder voor de volgende onderdelen: inzage, correctie, bewaartermijn en 
kostenvergoeding. Het verdient voorts aanbeveling om het begrip persoonlijke 
werkaantekeningen nader af te bakenen, evenals de hulpfunctie van functionele, van 
basisregistraties afgeleide, maatwerkbestanden. 
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16 Conclusies en aanbevelingen 

16.1 Inleiding 
In dit afsluitende hoofdstuk ligt de nadruk op de evaluatieve component van deze studie. Op 
basis van de deelstudies in de voorafgaande hoofdstukken, elk weer afgesloten met specifieke 
conclusies, worden de bevindingen op hoofdzaken samengevat. Hierbij ligt het accent op de 
structurele componenten in de WPR, in het bijzonder op de werking van het systeem van 
zelfregulering op sector- en uitvoeringsniveau. Deze worden op effectiviteit getoetst, zowel op 
basis van de hiermee door de wetgever beoogde doelen (doelbereiking), als aan de 
kwaliteitscriteria in de wetgevingsnota Zicht op wetgeving en de Aanwijzingen voor de 
regelgeving. Deze evaluatie mondt uit in een aantal aanbevelingen, mede toegesneden op 
structuur en inhoud van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Deze 
communautaire harmonisatieregeling wordt naar verwachting eind 1995 in definitieve vorm 
vastgesteld en zal op 1 januari 1996 in werking treden. De inrichting van de hierdoor verplichte 
implementatiewet is derhalve het uitgangspunt. De nieuwe Wet bescherming persoonsgegevens 
moet uiterlijk 1 januari 1999 in werking treden. 

Dit hoofdstuk is gestructureerd naar de hoofdthema’s van deze studie. In de volgende paragrafen 
komen achtereenvolgens aan de orde: de gedragscode ex art. 15 WPR (paragraaf 2), de werking 
van het Besluit genormeerde vrijstelling (paragraaf 3), de infrastructuur van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht, in het bijzonder de werking van de begrippen houder, persoonsregistratie en 
persoonsgegeven en de afbakeningsregeling tussen de overheidssector en de particuliere sector 
(paragraaf 4), de naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht in kwantitatieve en 
kwalitatieve zin (paragraaf 5), de evaluatie van de meldings- en zelfreguleringsplicht (paragraaf 6) 
en de werking van de Wet persoonsregistraties in totaliteit bezien (paragraaf 7), gevolgd door een 
korte slotbeschouwing (paragraaf 8). Steeds is als volgorde van behandeling aangehouden: (a) een 
korte samenvatting van bevindingen, (b) de beoordeling hiervan in het licht van de 
toetsingscriteria, (c) de regeling in de ontwerp-richtlijn en (d) de op basis hiervan geformuleerde 
aanbevelingen. 

16.2 De gedragscode ex art. 15 WPR 
In het onderzoek is gebleken dat sinds 1 juli 1989, het tijdstip van invoering van de WPR, op 
sectorniveau een groot aantal (16) privacy-gedragscodes is gerealiseerd. Ruim de helft ervan (9) is 
door de Registratiekamer goedgekeurd. Voor een aantal loopt de goedkeuringsprocedure nog (6). 
De stimulans van de wetgever tot (geconditioneerde) zelfregulering door sectororganisaties ex art. 
15 WPR heeft derhalve gewerkt. De bevoegdheid van de Kroon ex art. 16 WPR om sectorale 
uitvoeringsregelingen vast te stellen is niet gebruikt. 

De op de WPR gebaseerde privacy-gedragscodes zijn, zoals beoogd, vooral in het bedrijfsleven 
gerealiseerd, met name in het segment zakelijke dienstverlening (direct marketing, 
marktonderzoeksbureaus, handelsinformatiebureaus, bewerkers en wervings- en selectiebureaus) 
en door informatie-intensieve bedrijfstakken (postorderaars, producenten c.a. van 
(dier)geneesmiddelen, tijdschriftenuitgevers, uitzendbureaus, banken en verzekeraars). Daarbuiten 
werden gedragscodes vastgesteld voor de sectoren sociaal-wetenschappelijk onderzoek en 
<N>gezondheidsonderzoek. Hieruit blijkt, dat de meeste uit privacy-oogpunt relevante sectoren 
tot zelfregulering in de zin van de WPR zijn overgegaan. In het aantal gedragscodes is nog slechts 
weinig groei te verwachten. Door de hergroepering van branche-organisaties behoort een lichte 
terugloop van het aantal gedragscodes eveneens tot de mogelijkheden. In de overheidssector zijn 
geen gedragscodes gerealiseerd. Wel zijn vergelijkbare (deel-)voorzieningen vastgesteld op basis 
van verordeningen en ministeriële regelingen. Koepel- en beroepsorganisaties in de 
gesubsidieerde/bekostigde sector hebben voorts op relatief grote schaal model-reglementen 
ontwikkeld. Deze zijn veelal op verzoek van de betreffende organisatie door de Registratiekamer 
op conformiteit met de wet getoetst. 
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De normatieve betekenis van deze uitvoeringsregelingen loopt uiteen. De nadruk ligt op de 
verbijzondering van de materiële bepalingen in de wet, toegespitst op het karakteristieke 
informatiepatroon in de betreffende sector. Daarnaast zijn in sommige gedragscodes 
complementaire voorzieningen opgenomen. Met de WPR-gedragscode kon in een aantal gevallen 
worden aangesloten op reeds bestaande, zij het veelal globaal geformuleerde, privacy-normen van 
bedrijfs- of beroepsethiek. Niet alle met deze gedragscodes bereikte resultaten zijn daarom aan de 
WPR toe te schrijven. Deels is sprake van “oude wijn in nieuwe zakken”. De ruimte voor 
sectorale zelfregulering is begrensd. Het generieke karakter van de sectorregeling en het 
ontbreken van een voldoende specifiek informatiepatroon in branche of beroep, in combinatie 
met de volledigheid van materiële normstelling in de WPR en de vele standaardregimes in het 
Besluit genormeerde vrijstelling, bepalen de bandbreedte van de sectorale 
zelfreguleringscapaciteit. Om die reden komen in de gedragscodes nogal wat papegaaibepalingen 
voor in de vorm van aan de WPR ontleende voorschriften. In totaliteit bezien vormen de 
gedragscodes echter een substantiële bijdrage tot de bescherming van de privacy van de 
geregistreerde. Deze bestaat vooral uit een toeneming van rechtszekerheid en transparantie van 
gegevensverwerking door verbijzondering van sectorale normstelling en de opneming van 
aanvullende voorzieningen, zoals klacht- en geschillenbehandeling. Uit vergelijking met de Britse 
praktijk van op de Data Protection Act 1984 gebaseerde codes of practice is op te maken, dat de 
mogelijkheden in enkele sectoren nog niet zijn uitgeput. Dit geldt in het bijzonder voor de 
transparantiefunctie van de gedragscode, de inzichtelijkheid van de sectorale gegevensverwerking, 
en de normering van nieuwe produkten en diensten. Sectorale zelfregulering heeft derhalve nog 
groeipotentie. Anderzijds geldt voor de gedragscode dat deze om effectief te blijven, voortdurend 
activerend onderhoud behoeft in de vorm van bevestiging, handhaving en actualisering van de 
normstelling. 

Bij een vergelijking van de resultaten van door de WPR uitgelokte zelfregulering met de 
bedoelingen van de wetgever kan worden geconcludeerd, dat deze in belangrijke mate zijn 
verwezenlijkt. De relevante branche-, beroeps- en koepelorganisaties hebben zich door de 
vaststelling van een gedragscode en ondersteuning van hun leden actief verantwoordelijk getoond 
voor de uitvoering van de WPR in hun sector. De WPR heeft hiermee een groter draagvlak 
gekregen. De gedragscodes hebben tevens een belangrijke impuls gegeven aan de sectorale 
rechtsvorming op basis van de WPR. Uit een oogpunt van continuïteit vervulde de gedragscode 
bij de invoering van de WPR tevens een brugfunctie van oud naar nieuw. De gedragscode heeft 
daardoor positief uitgewerkt op de snelheid van invoering van de wet. De opstelling van 
uitvoeringsregels in combinatie met de mogelijkheid van preventieve toetsing door de 
Registratiekamer kwam bovendien de rechtszekerheidsfunctie ervan voor de registratiehouder en 
de gerigistreerde ten goede. In die zin vormt de sectorgedragscode een positieve bijdrage aan de 
uitvoering van de WPR. Er zijn echter twee punten te noemen waarop de gedragscode niet aan 
de verwachtingen heeft beantwoord. Het eerste betreft de veronderstelde kwaliteitsverhoging van 
de zelfregulering op uitvoeringsniveau. Uit de kwantitatieve analyse van de aanmeldingen bij de 
Registratiekamer is gebleken, dat uit sommige sectoren met een gedragscode relatief weinig 
aanmeldingen zijn ontvangen. Een gedragscode biedt derhalve geen garantie voor een betere 
naleving van de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht door registratiehouders. In enkele gevallen 
is het tegendeel zelfs aannemelijk. De door koepel- en beroepsorganisaties vastgestelde model-
reglementen hebben daarentegen een sterker zichtbaar effect gehad op het aantal aanmeldingen 
uit de betreffende sector. De doorwerking hiervan in de kwaliteit van de zelfregulering liet echter 
te wensen over. Het tweede punt betreft de uitvoeringslasten. Deze zouden bij zelfregulering 
lager uitvallen dan bij normering op basis van algemeen verbindende voorschriften het geval is. 
Deze veronderstelling bleek te optimistisch. De gedragscode is uit een oogpunt van 
uitvoeringslasten een relatief duur regelingsinstrument, zowel voor de sectororganisatie als voor 
de Registratiekamer. Dit komt door het tijdsintensieve, en deels specialistische karakter van het 
vaststellings- en goedkeuringstraject, de beperkte looptijd van de goedkeuringsverklaring en de 
permanente uitvoerings-/onderhoudslasten, verbonden aan de naleving en actualisering ervan. 

De gedragscode in art. 15 WPR is in de uitvoeringspraktijk echter tevens een regelingsfiguur met 
inherente beperkingen en risico’s gebleken. Deze houden verband met de potentieel 
conflictueuze spanning tussen de wet als hiërarchisch prevalerende ordening en het, met name in 
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de marktsector, op partij-autonomie georiënteerde karakter van de zelfregulering. De regeling van 
de gedragscode heeft daarom een aantal onverwachte bijeffecten gehad. De conflictgevoeligheid 
van de goedkeuringsprocedure bij de Registratiekamer sprong er het meest uit. Deze is vooral 
veroorzaakt door het gebrek aan consensus over de uitgangspunten van de WPR, de bestaande 
onduidelijkheid over het (structurerende) begrippenkader in de wet, de met de uitleg van de WPR 
corresponderende uitvoeringslasten, de beeldvorming over de regelingsmarge van de 
sectororganisaties en uiteenlopende opvattingen over taak en bevoegdheid van de 
Registratiekamer. De goedkeuringsprocedure maakte de tekortkomingen in de wettelijke regeling 
derhalve manifest. De goedkeuringsprocedure, in werkelijkheid een onderhandelingsproces van 
sectororganisatie en Registratiekamer, kreeg daarmee de functie deze feilen in het 
wetgevingsproces via de gedragscode te compenseren. Door het ontbreken van 
beroepsmogelijkheden, bleken hierin ontstane patstellingen, met name betreffende de uitleg van 
de wet, niet doorbroken te kunnen worden. Voorts zijn problemen gesignaleerd in verband met 
de participatie van organisaties van belanghebbenden. Als niet bedoelde neveneffecten zijn verder 
nog te noemen: het verdringingseffect, met name van de wet door zelfregulering, de mogelijkheid 
om zelfregulering in te zetten als middel tot oppositie en obstructie van de wet en de kans op 
verwarring bij belanghebbenden als gevolg van de invoering van wel en niet door de 
Registratiekamer goedgekeurde gedragscodes. Afgezet tegen de veronderstellingen inzake de 
effectiviteit van (geconditioneerde) zelfregulering in het algemeen wetgevingsbeleid en de daaraan 
ten grondslag liggende literatuur is gebleken, dat het hierin geformuleerde primaat van deze 
regelingsvariant dient te worden genuanceerd. 

De Registratiekamer heeft in de eerste vier jaar van haar functioneren een actief stimulerings- en 
goedkeuringsbeleid gevoerd, gericht op de realisering van WPR-conforme gedragscodes in de 
relevante sectoren. Het beleid van de Kamer heeft in de afgelopen periode echter een 
accentverschuiving ondergaan. In de prioriteitsstelling krijgt de totstandkoming van gedragscodes 
en de hernieuwing van goedkeuringsverklaringen minder aandacht dan voorheen. Om als 
regelings- en uitvoeringsinstrument werkzaam te blijven vraagt zelfregulering permanente 
activering, in het bijzonder in de relatie tussen Registratiekamer en sectororganisatie. Krijgt dit 
aspect onvoldoende aandacht, dan zal de zelfregulering spoedig gaan versloffen en niet (meer) de 
daaraan door de WPR toegedachte normeringsfunctie vervullen. De eerste tekenen in die richting 
zijn reeds in enkele sectoren waarneembaar. In dit verband is tevens gesignaleerd, dat de 
verschillende taken van de Registratiekamer en de rolopvatting van dit bestuursorgaan het proces 
van sectorale zelfregulering ook kunnen frustreren. Naarmate de Kamer zich op basis van haar 
ombuds- en toezichtstaak in de publiciteit meer in activistische zin als directe belangenbehartiger 
van de geregistreerde profileert, komt haar bestuurlijke goedkeuringstaak, met de nadruk op een 
evenwichtige (onpartijdige) belangenafweging, in het gedrang. De evaluatie van de sectorale 
zelfregulering is derhalve te zien als een momentopname. Het succes op lange(re) termijn hangt 
af van de blijvende inzet van alle betrokkenen, waaronder van de Registratiekamer. 

In het onderzoek zijn voorts concrete knelpunten in de werking van de goedkeuringsprocedure 
in art. 15 WPR vastgesteld. Deze hebben betrekking op de ontvankelijkheidseisen, met name de 
verplichte participatie van organisaties van belanghebbenden bij de opstelling van de 
gedragscode, het gebrek aan formalisering van de procedure, in het bijzonder door het ontbreken 
van termijnvoorschriften, en het uitsluiten van administratieve rechtspraak tegen beslissingen van 
de Registratiekamer. 

Ingevolge art. 27 van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens dienen de 
lidstaten en de Europese Commissie de opstelling van sectorale gedragscodes op nationaal en 
communautair niveau door (samenwerkende) organisaties van registratiehouders te stimuleren. 
Tevens voorziet het ontwerp in de mogelijkheid deze sectorregelingen aan de nationale 
toezichtsautoriteit of, op Europees niveau, aan de werkgroep van Europese Data Protection 
Commissioners voor advies voor te leggen. In het systeem van de richtlijn zijn aan deze vorm 
van collectieve zelfregulering belangrijke functies toegedacht. De gedragscode is niet alleen 
bedoeld als sectorale uitvoeringsregeling, bijvoorbeeld van de positie en taak van de 
bestandstoezichthouder in art. 18 van het ontwerp, maar tevens als instrument van voortgezette 
rechtsvorming en harmonisatie-instrument op communautair niveau. Uit het voorgaande vloeit 
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voort, dat de gedragscode als regelingsvariant onder het regime van de richtlijn kan worden 
gecontinueerd, qua bereik zelfs nog moet worden uitgebreid tot de (semi-)publieke sector. Wel 
doet zich de vraag voor of de bestaande goedkeuringsfaciliteit zich verdraagt met de 
adviesvoorziening in de richtlijn. Mijns inziens is dat inderdaad het geval, mits het facultatieve 
karakter hiervan gehandhaafd blijft. 

In het licht van het voorgaande worden met betrekking tot de implementatie-wetgeving de 
volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Gezien de positieve ervaringen met de privacy-gedragscode op sectorniveau, ligt het in de 
rede om het huidige facultatieve goedkeuringsregime in art. 15 WPR voor privacy-
gedragscodes van zelfregulerende en zelfhandhavende sectororganisaties te continueren, zij 
het met aanpassingen van de goedkeuringsprocedure in verband met gebleken knelpunten. In 
verband met de verbreding van toepassingsmogelijkheden van gedragscodes in de richtlijn is 
daarnaast differentiatie van de facultatieve preventieve toetsing door de Registratiekamer te 
overwegen. Voor modelreglementen c.a. van primair ondersteunende koepel- en 
beroepsorganisaties kan worden voorzien in een lichtere adviesprocedure. 

2. Op basis van de in het onderzoek gebleken knelpunten, mede in het licht van het regime van 
de richtlijn, wordt geadviseerd tot herziening van de goedkeuringsregeling in art. 15 WPR. 
Naast het doen vervallen van de participatieverplichting van organisaties van 
belanghebbenden in de ontvankelijkheidseisen, wordt een verdergaande structurering en 
formalisering van de eigenlijke goedkeuringsprocedure bij de Registratiekamer bepleit door 
opneming van beslistermijnen en een specifieke hoorverplichting van organisaties van 
belanghebbenden. Voor zover mogelijk dient aansluiting te worden gezocht bij de Awb. 

3. In het onderzoek is gebleken, dat de bestaande regeling onvoldoende voorziet in de 
mogelijkheid van conflictoplossing, met name betreffende de interpretatie van omstreden 
begrippen en onderdelen in de wet. Om die reden wordt de openstelling van 
beroepsmogelijkheden van sectororganisaties en andere belanghebbenden tegen beslissingen 
van de Registratiekamer bepleit. Deze aanbeveling spoort met de verplichting om 
rechtsbescherming te bieden tegen de beslissingen van de toezichthoudende autoriteit in art. 
28 van de ontwerp-richtlijn. In algemene zin geldt, dat de beeldvorming omtrent de 
regelingsbevoegdheid van sectororganisaties bijzondere zorg behoeft. 

4. In samenhang met het voorgaande wordt de aanbeveling gedaan om in de nieuwe wetgeving, 
als noodrem-voorziening, tevens te voorzien in een algemene delegatiegrondslag voor 
(nadere) sectorale regelgeving bij AMvB. 

16.3 De werking van het Besluit genormeerde vrijstelling 
De WPR voorziet in een systeem van gelede normstelling, uitmondend in specifieke 
uitvoeringsvoorschriften voor de afzonderlijke persoonsregistratie. In beginsel zijn deze bindend 
op basis van zelfregulering in een reglement of aanmeldingsformulier vast te stellen. De wet kent 
echter een alternatief in de vorm van een vrijstellingsregeling voor een aantal (20), nader 
afgebakende persoonsregistraties. In dat geval geldt een in het Besluit genormeerde vrijstelling 
opgenomen, typegebonden standaardregime. Met het BGV zijn door de wetgever meer specifiek 
de volgende doelen beoogd: (a) zeefwerking tussen meer en minder privacygevoelige (complexe 
en eenvoudige) persoonsregistraties, (b) standaardisering van normering op uitvoeringsniveau en 
(c) lastenbeperking (deregulering). 

In het onderzoek is vastgesteld, dat de uitvoeringsvoorschriften in het BGV, in vergelijking met 
de normstelling in de WPR, voor de hierin geregelde typen persoonsregistraties nader 
gedetailleerd en aangescherpt zijn, in het bijzonder door de introductie van een doelbinding op 
gegevensniveau en het “wegregelen” van flexibiliteit in de wet. De regeling is toegesneden op een 
traditionele typologie van informatiesystemen met een enkelvoudige doelstelling. Om die reden is 
het BGV niet of slechts kunstmatig toepasbaar op multifunctionele informatiesystemen. Anders 
dan beoogd, resulteert de gelding van een BGV-standaardregime de facto in een vergroting van 
complexiteit in normstelling, veroorzaakt door: (a) de complementaire werking van WPR-
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bepalingen, (b) de opneming van open verwijsbepalingen met betrekking tot specifieke wetgeving 
en (c) de verplichting van de houder tot aanvullende regeling. Deze complexe structuur gaat ten 
koste van de kenbaarheid en voorzienbaarheid van normstelling door het BGV. Het besluit blijkt 
voorts uit te lokken tot een (te) restrictieve, conserverende interpretatie van nadien in werking 
getreden wettelijke regelingen. Het BGV vormt derhalve een rem op de informationele 
doorwerking van een wijziging in politieke en maatschappelijke opvattingen. Deze regeling leidt 
dan ook tot veel onduidelijkheid en onzekerheid in de uitvoeringspraktijk. De wijze van 
normstelling heeft tot gevolg, dat de voorlichtings- en interpretatiebehoefte en de daarmede 
corresponderende frictiegevoeligheid (blijvend) hoog zijn. Het Besluit is voorts onvoldoende 
effectief uit een oogpunt van zeefwerking en lastenbeperking. Het BGV blijkt evenmin van 
invloed op de feitelijke inrichting van de informatievoorziening, lokt daarentegen uit tot 
normering op basis van een virtuele opsplitsing van bestaande, multifunctionele 
informatiesystemen, hetgeen de complexiteit en conflictgevoeligheid van de uitvoeringsregeling 
slechts vergroot. Er zijn bovendien onmiskenbare signalen, dat het BGV-regime, afgezien van het 
vrijstellingselement, nauwelijks als duurzaam normatief wordt ervaren en als zodanig in de 
uitvoeringspraktijk wordt nageleefd. 

Op grond van deze bevindingen is geconcludeerd, dat het BGV slechts zeer beperkt effectief is 
uit een oogpunt van daarmede door de wetgever beoogde doelen. De gesignaleerde problemen 
zijn structureel van aard, raken in essentie de beperkingen in de regelingsmacht van de wetgever. 
Hieromtrent is betoogd, dat een dergelijke sectordoorsnijdende, typegebonden normering van 
persoonsregistraties op uitvoeringsniveau door middel van algemeen verbindende voorschriften, 
uit een oogpunt van effectieve wetgeving geen reële optie (meer) is. Er is derhalve reden om de 
intrekking van de typegebonden gebruiksvoorschriften in het BGV te bepleiten. 

De beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens kent geen zelfreguleringsverplichting 
op uitvoeringsniveau. Wel is in een aanmeldingsplicht voorzien. De regelingsbevoegdheid van de 
lidstaten is beperkt tot sectorale verbijzondering van de materiële normstelling in de 
communautaire regeling, terwijl voor nader te omlijnen categorieën persoonsregistraties kan 
worden voorzien in een vrijstelling van de aanmeldingsplicht. De richtlijn lijkt derhalve geen 
grondslag te bieden voor een algemene, typegebonden normering op uitvoeringsniveau als in het 
BGV voorzien. Ook deze regeling staat derhalve in de weg aan een continuering van het BGV in 
de huidige opzet. 

In het licht van het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Gezien de beperkte functionaliteit en de hoge conflictgevoeligheid van de standaardregimes 
in het BGV is er reden om deze regeling, vooruitlopend op het regime van de richtlijn, in 
sterke mate te transformeren in een loutere vrijstellingsregeling door het (grotendeels) laten 
vervallen van de gedetailleerde normeringscomponent. 

2. Wordt het bestaande systeem daarentegen gehandhaafd tot de nieuwe privacywet in werking 
treedt, dan verdient het aanbeveling om het BGV voor de tussenliggende periode zo snel 
mogelijk inhoudelijk te actualiseren. 

16.4 De infrastructuur van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht 
Gelding en inhoud van de meldings- en zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau zijn in de 
WPR aangehaakt bij de uitleg van centrale begrippen als “houder”, “persoonsregistratie” en 
“persoonsgegeven” in art. 1 WPR en voorts aan de nadere afbakening tussen de overheidssector 
en de particuliere sector in art. 17 WPR jo. het Afbakeningsbesluit. De werkingssfeer van deze 
verplichingen in de zin van omlijning van het regelingsobject, hangt primair af van de uitleg van 
de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven. Wie als normadressaat van deze 
verplichtingen geldt is vervolgens een afgeleide van de vraag wie als houder in de zin van de WPR 
is aan te merken. De afbakeningsregeling is decisief voor de methode van zelfregulering 
(reglement of aanmeldingsformulier) en de geldende (procedure)voorschriften daaromtrent. 
Houderschap en afbakeningsregeling zijn voorts beslissend voor het geldende normatieve regime, 
corresponderend met de bandbreedte van de zelfreguleringsbevoegdheid op uitvoeringsniveau. 
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De nadere concretisering van het houderschap is tevens bepalend voor de aan de naleving van de 
aanmeldings- en zelfreguleringsplicht verbonden uitvoeringslasten. 

Het begrip houder 
Gebleken is, dat de toelichting in de parlementaire stukken aan het begrip houder in de WPR een 
hybride betekenis heeft gegeven. Hierop afgaande kan de houder zowel een natuurlijke persoon, 
een rechtspersoon en een bevoegd bestuursorgaan zijn, als een hieraan hiërarchisch 
ondergeschikte ambtenaar of functionaris. In dit verband heeft het element zeggenschap in de 
definitie van het begrip houder derhalve zowel betrekking op bestaande zeggenschap in de vorm 
van inrichtingsbevoegdheid als op (door het bevoegd gezag) toevertrouwde of (op basis van 
maatschappelijke opvattingen) toegerekende zeggenschap. Deze invulling van het begrip houder 
in de wetsgeschiedenis is terug te voeren op een combinatie van de betekenis van het 
houderschap in de voorstellen van de Staatscommissie uit 1976 en de ambtelijke invulling hiervan 
in de (nog steeds van kracht zijnde) Aanwijzingen van de minister-president van 1975. Deze 
begripsvorming staat ten dele haaks op het geldende privaat- en bestuursrechtelijke personen- en 
organisatierecht en de rechtsvorming in internationaal verband op grond van het Europees 
Dataverdrag 1981. Evenmin is voldaan aan de uit grondrechtelijke optiek aan de begripsvorming 
te stellen kwaliteitseisen, met name kenbaarheid en voorzienbaarheid van normstelling. Op basis 
hiervan dient het houderschap volgens objectief vaststelbare gezichtspunten bepaalbaar te zijn. 
Tegen deze achtergrond heeft de Registratiekamer in de uitoefening van haar bestuurstaak, in het 
bijzonder het goedkeuringsbeleid inzake gedragscodes, consequent vastgehouden aan een 
interpretatie van het begrip houder conform het verdragsrecht jo. het vigerende personen- en 
organisatierecht. De structurele tekorten in het wetgevingsproces bleken echter niet door een 
begeleide uitvoering gecompenseerd te kunnen worden. 

Op basis van een analyse van het aanmeldingenbestand bij de Registratiekamer is vastgesteld, dat 
van de categorie aanmeldingen vanuit de rijksoverheid slechts een derde deel de minister als 
houder noemt. De overige aanmeldingen kennen een (ambtelijke) instelling of een afzonderlijke 
ambtenaar als houder. Ook in de sector politie is op relatief grote schaal uitgegaan van een 
houderschap van functionarissen. Op gemeentelijk en provinciaal niveau is daarentegen op het 
niveau van het bevoegde bestuursorgaan aangemeld. De tot de semi-overheid en de 
gesubsidieerde/bekostigde sector gerekende organisaties laten een wisselend beeld zien. Zowel de 
rechtspersoon, het bestuur als de directeur zijn in de aanmeldingen als houder gedefinieerd. Een 
houderschap van afzonderlijke functionarissen komt in het bedrijfsleven vrijwel niet voor. Op 
basis van de wetsgeschiedenis is echter in een aantal gevallen geopteerd voor een (aangewezen) 
houderschap op concernniveau. Op basis van deze strategische invulling van het houderschap is 
het aantal aanmeldingen in concernverband van een aantal grote conglomeraten tot hooguit een 
drietal beperkt. Deze bevindingen bevestigen derhalve de bestaande begripsverwarring. 

De gebrekkige begripsvorming inzake het houderschap is een belangrijke oorzaak van de 
conflictgevoeligheid van de WPR, toegespitst op de wijze van naleving van de aanmeldings- en 
zelfreguleringsplicht en de vraag naar het van toepassing zijnde informatie-regime. 
Onduidelijkheid in de begripsvorming geeft immers ruimte aan ontwijkende nalevingsstrategieën, 
vooral indien aldus, naar vermeend, de normatieve speelruimte en de uitvoeringslasten zijn te 
beïnvloeden. Een houderschap op ondergeschikt niveau draagt voorts bij tot het risico van 
onnodige terughoudendheid, fricties en competentieconflicten in de werkorganisatie. In dit 
verband zijn er tevens aanwijzingen, dat de zelfregulering niet steeds bevoegd is vastgesteld. Het 
belangrijkste punt is echter, dat de positie van de geregistreerde hierdoor is geschaad. Niet alleen 
wordt deze geconfronteerd met een grote mate van rechtsonzekerheid over normering en 
zeggenschap, maar ook is de geregistreerde bij het aanspannen van een procedure tegen de 
houder belast met een duidelijk vergroot procesrisico, verband houdend met de keuze van de 
juiste procespartij. 

In de ontwerp-richtlijn is de normatieve spil, de “voor de verwerking verantwoordelijke” 
(“controller” of “responsable du traitement”). Wie dat is of volgens welke gezichtspunten deze is 
te concretiseren, is nader in het nationale of communautaire recht te bepalen (art. 2, sub d). De 
inrichtingsbevoegdheid van de informatievoorziening op operationeel niveau is daarbij het 



 

G.Overkleeft-Verburg 557 www.overkleeft-verburg.nl 

uitgangspunt. In enkele materiële bepalingen is voorts sprake van diens vertegenwoordiger. De 
voorgestelde regeling maakt geen onderscheid tussen een intern gebruiksregime en externe 
gegevensverstrekking (art. 7). Het in de WPR aan het houderschap gekoppelde hulpbegrip “de 
organisatie van de houder”, bepalend voor de afbakening tussen deze verstrekkingsregelingen, 
kan daardoor vervallen. 

In verband met de implementatiewet worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Geadviseerd wordt om het in de richtlijn opgenomen begrip “voor de verwerking 
verantwoordelijke” in de nieuwe privacywet zo concreet mogelijk te definiëren en toe te 
lichten, aansluitend bij het geldende privaatrechtelijke en bestuursrechtelijke personen- en 
organisatierecht. Dat betekent dat ondergeschikten niet als norm-adressaat zijn aan te 
merken. De gegevensverwerking in concern-/groepsverband en die in andere 
samenwerkingsrelaties dient nader geregeld te worden. 

2. Het verdient voorts aanbeveling om nieuwe (structurerende) begrippen op te nemen. In het 
bijzonder is te denken aan een regeling van de beheerder/functioneel verantwoordelijke en 
de netwerkbeheerder. Bovendien moet het begrip bewerker worden herzien, met name in 
relatie tot uiteenlopende vormen van facilities management en de verdere ontwikkeling van 
vormen van zakelijke dienstverlening. 

3. Hoewel een continuering van het gebruik van het begrip houder aangewezen lijkt, wordt 
gezien het belang van een ondubbelzinnige begripsvorming niettemin gepleit voor de 
opneming van een nieuw begrip. Het is immers niet reëel te verwachten, dat de inmiddels 
ingeslepen dubbele betekenis van het begrip houder door nieuwe wetgeving nog ongedaan is 
te maken. 

De uitleg van het begrip persoonsregistratie 
De werkingssfeer van de WPR hangt in hoofdzaak af van de uitleg van het begrip 
persoonsregistratie. De persoonsregistratie is tevens het regelingsobject van zelfregulering. Over 
de reikwijdte hiervan bestaat in de uitvoeringspraktijk echter grote verwarring. Dit geldt in het 
bijzonder voor de selectie van tot de werkingssfeer van de wet te rekenen handmatige 
dossierverzamelingen. Wil in deze categorie sprake zijn van een persoonsregistratie, dan moet 
voldaan zijn aan het vereiste van een systematische aanleg, een element in de definitie van het 
begrip persoonsregistratie in art. 1 WPR. Dit structureringsvereiste wordt op zeer uiteenlopende 
wijze door de rechter en de Registratiekamer uitgelegd. In de jurisprudentie is zowel sprake van 
een terughoudende toepassing, met name door de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, als van een meer ophet doel georiënteerde benadering in een deel van de 
jurisprudentie van de rechter in eerste aanleg. De toepassing van het structureringsvereiste door 
de Registratiekamer kent een duidelijke beleidsomslag. Aanvankelijk conformeerde de Kamer 
zich aan het uitgangspunt van de wetgever in de parlementaire stukken. Of een handmatige 
gegevensverzameling onder de WPR valt bepaalt de Kamer inmiddels echter vooral op basis van 
de functie en bruikbaarheid van de dossierverzameling in de werkorganisatie, met de 
vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier als minimumvoorwaarde. Dit betekent dat in 
de uitvoeringspraktijk door de Kamer nagenoeg elke handmatige gegevens-/dossierverzameling 
onder de werkingssfeer van de WPR wordt begrepen. Ook overigens is sprake van een extensieve 
uitleg van het begrip persoonsregistratie. Zo heeft de Registratiekamer een individueel 
gegevensbestand op CD-ROM in beginsel als persoonsregistratie in de zin van de WPR 
aangemerkt, evenals een op kenmerk selecteerbaar tekstverwerkingsbestand in combinatie met de 
papieren versie hiervan. De hierdoor ontstane rechtsonzekerheid schept zowel toepassingsrisico’s 
voor de houder als voor de geregistreerde. 

De ontwerp-richtlijn kent met de introductie van het begrip “verwerking van persoonsgegevens” 
(art. 2, sub b) een ruimer bereik dan de WPR met het begrip persoonsregistratie. Dit begrip 
omvat tevens de fase van de gegevensverzameling evenals vormen van gegevensverstrekking, 
waaronder netwerkverkeer. De regeling is in beginsel van toepassing op: (a) geheel of gedeeltelijk 
geautomatiseerde informatiesystemen en (b) handmatige gegevensverzamelingen, voor zover 
opgenomen in volgens specifieke persoonscriteria gestructureerde bestanden (art. 3, eerste lid). 
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Wat de handmatige gegevens-/dossierverzamelingen betreft sluit de richtlijn derhalve aan bij het 
afbakeningscriterium “systematische aanleg” in de definitie van het begrip persoonsregistratie in 
art. 1 WPR. 

In verband met het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. De omlijning van de begrippen geautomatiseerde gegevensverwerking en handmatig 
gegevens-/dossierbestand behoeft in de implementatiewet en de toelichting daarop 
bijzondere zorg. Niet alleen is de precisering hiervan bepalend voor de reikwijdte van de 
regeling, een dergelijke verbijzondering is tevens nodig uit een oogpunt van gelding van de 
meldingsplicht. Daarbij zou zo dicht mogelijk aangesloten moeten worden bij de feitelijke 
inrichting van de informatievoorziening. De normatieve opsplitsing van multifunctionele 
registraties in virtuele gegevensverzamelingen met een enkelvoudige (functionele) doelstelling 
schept slechts verwarring. In het bijzonder is hierbij te letten op de positie van (al dan niet op 
basis van queryfaciliteiten aangelegde) tijdelijke registers, maatwerkbestanden, 
tekstverwerkingsbestanden en back up-faciliteiten. 

2. Het is niet realistisch te verwachten, dat met de continuering van het selectiecriterium 
“systematische aanleg” voor handmatige dossierverzamelingen door overneming ervan in de 
implementatiewet, een consistente uitvoeringspraktijk (alsnog) bereikbaar is. De verlokking 
tot een instrumentele toepassing van dit criterium, gericht op een maximering van 
bevoegdheden en rechtsbescherming van de geregistreerde, is daartoe te sterk. Ook 
overigens verdient een verruiming van het bereik van de wet voor de categorie handmatige 
gegevens-/dossierverzamelingen aanbeveling. De huidige uitleg van het begrip 
systematiseringsvereiste door de Registratiekamer is daarbij als uitgangspunt te nemen. 
Corresponderend is in de wet te voorzien in een differentiatie op onderdelen, al naargelang 
de gegevensverwerking geautomatiseerd dan wel handmatig plaatsvindt. Hierbij is vooral te 
denken aan: (a) de wijze van inzage, (b) de hieraan gekoppelde kostenvergoeding en (c) de 
zorgvuldigheidsverplichting van de houder en (d) de vaststelling (en effectuering) van 
bewaartermijnen. 

3. Tevens is geadviseerd om te voorzien in een afzonderlijke regeling met betrekking tot 
produktie en gebruik van gegevensbestanden op CD-ROM en vergelijkbare nieuwe 
informatiemedia. 

Het begrip persoonsgegeven 
Of een gegevensverzameling als persoonsregistratie in de zin van de WPR is te kwalificeren, is in 
sterke mate afhankelijk van de vraag of sprake is van de vastlegging van persoonsgegevens. De 
toepassing van het herleidbaarheidscriterium in de definitie van het begrip persoonsgegeven is in 
de uitvoeringspraktijk conflictgevoelig, met name in relatie tot de informatievoorziening ten 
dienste van het sociaal-wetenschappelijk en het gezondheidsonderzoek. Slechts 
gegevensbestanden die via (ingrijpende) data-intrinsieke bewerkingen, onder verdiscontering van 
specifieke (potentiële) expertise en faciliteiten bij de houder of de ontvanger, feitelijk niet meer 
personaliseerbaar zijn, zouden naar het oordeel van de Registratiekamer niet (meer) als 
persoonsregistratie zijn aan te merken. In de onderzoekssector wordt daarentegen een materiële 
uitleg voorgestaan, waarin contractuele afspraken en gedragscodes mede in de beoordeling 
omtrent de herleidbaarheid dienen te worden betrokken. Het in de wetsgeschiedenis 
geïntroduceerde criterium “rechtens relevant” heeft in de uitvoeringspraktijk slechts beperkte 
selecterende waarde. Dit criterium heeft in het bijzonder betekenis voor de categorie 
bedrijfsinformatie. In de opvattingen van de Registratiekamer is dit type informatie in belangrijke 
mate als persoonsinformatie gekwalificeerd. Dit betekent dat het business-to-business 
gegevensverkeer door de toezichtsinstantie grotendeels onder de werkingssfeer van de WPR is 
gebracht. Het staat vast, dat deze consequentie van de wet niet met het verwachtingspatroon in 
het bedrijfsleven spoort. 

De ontwerp-richtlijn definieert het begrip persoonsgegeven op min of meer vergelijkbare wijze 
als in de WPR het geval is (art. 2, sub a). Door inlezing van het redelijkheidsbeginsel in het 
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criterium “identificeerbaarheid” in de preambule is de reikwijdte ervan in de richtlijn echter 
beperkter dan de uitleg van het begrip persoonsgegeven in de WPR door de Registratiekamer. 

Met het oog op de bevindingen in het onderzoek zijn de volgende aanbevelingen opgenomen: 

1. De nadere omlijning van het begrip persoonsgegeven behoeft in de implementatiewet en de 
toelichting daarop bijzondere aandacht. In het bijzonder is daarbij te letten op de vraag in 
hoeverre bedrijfsinformatie als persoonsgegeven is te kwalificeren. Een realistische insteek, 
uitgaande van de feitelijke druk op verruiming van de door de wet geboden 
rechtsbescherming tot zakelijke informatie, is hierbij te prefereren. In het verlengde hiervan 
is te bezien of in de materiële normstelling nader op onderdelen is te differentiëren, al 
naargelang de aard van de informatie. Dat de aard van de gegevens doorwerkt in de uitleg 
van de materiële bepalingen dient tenminste in de toelichting besproken te worden. 

2. Via de implementatiewet is tevens duidelijkheid te verschaffen over de status van de 
geanonimiseerde onderzoeksbestanden bij professionele 
onderzoekers/onderzoeksinstellingen. Het verdient aanbeveling om bij de invulling van het 
herleidbaarheidscriterium, de waarschijnlijkheidsfactor uitdrukkelijk tot uitgangspunt te 
nemen. Voorts wordt geadviseerd om de regeling van (wel) onder het bereik van de 
privacywet vallende onderzoeksbestanden in een afzonderlijke paragraaf op te nemen. 

De afbakeningsregeling 
De afbakening tussen de overheidssector en de particuliere sector in art. 17 WPR en het hierop 
gebaseerde Afbakeningsbesluit, bepalend voor zowel het normatieve regime als de methode en 
formaliteiten van zelfregulering, blijkt niet te voldoen aan daaraan te stellen eisen van 
deugdelijkheid, in het bijzonder criteria van kenbaarheid en voorzienbaarheid van normstelling. 
De belangrijkste oorzaken zijn: (a) de aard van het afbakeningscriterium in art. 17 WPR en de 
uitleg hiervan door de Registratiekamer, (b) de methode van aanwijzing in het 
Afbakeningsbesluit, met name op voorzieningsniveau, (c) de nadere aanscherping van de 
wettelijke regeling door opneming van differentiatiecriteria op gegevensniveau en (d) het 
achterwege blijven van actualisering van de aanwijzingsregeling. Uit de analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer blijkt, dat de toepassing van het afbakeningsregime 
in bepaalde sectoren duidelijk te kort schiet. Niet alleen werkt een onjuiste uitleg van de 
afbakeningsregeling door in de wijze van naleving van de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht, 
deze is er voorts de oorzaak van dat de toepassing van het juiste normatieve regime kwestieus 
wordt. Geconstateerd is, dat het Afbakeningsbesluit niet de daarmee beoogde rechtszekerheid 
heeft gebracht, integendeel zelf een belangrijke bron van uitvoeringsproblemen is geworden. 
Afgezien van de hieraan voor de houder verbonden risico’s, schaadt deze regeling in de huidige 
vorm derhalve tevens de rechtspositie van de geregistreerde. 

De ontwerp-richtlijn maakt geen (direct) onderscheid in materiële normering tussen de 
overheidssector en de particuliere sector. Wel is sprake van een feitelijke differentiatie in 
rechtvaardigingsgronden. De vraag of in de uitvoeringswetgeving wordt gedifferentieerd is 
daarmee een kwestie van regelingsbevoegdheid van de lidstaten geworden. Gezien de ruimte voor 
sectorale verbijzondering van het algemene regime, ligt een differentiatie op onderdelen in de 
rede. 

In het licht van het voorgaande worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Voor zover in de implementatiewet gedifferentieerd wordt in normstelling, verdient de 
afbakening in werkingssfeer van de verschillende onderdelen bijzondere aandacht. Het advies 
is om in dat geval zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande, regelmatig geactualiseerde 
voorzieningen. Het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo komt hiervoor in het 
bijzonder in aanmerking. 

2. In verband met de ernst van de gesignaleerde gebreken dient het Afbakeningsbesluit voor de 
tussenliggende periode, tot 1 januari 1999, alsnog en wel zo spoedig mogelijk, geactualiseerd 
en aangepast te worden. Het verdient voorts aanbeveling om via de toelichting op het 
wijzigingsbesluit meer helderheid te creëren omtrent de uitleg en werking van art. 17 WPR. 
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16.5 De naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht 
Door middel van een kwantitatieve analyse van het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer per 1 januari 1995 is inzicht verkregen in de naleving van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht. In de periode van 1 januari 1990 tot 1 januari 1995 zijn in totaal ruim 50.000 
persoonsregistraties aangemeld, 35.000 door 15.700 houders in de overheidssector en 15.000 
door 12.700 houders in de particuliere sector. Van het aantal van 15.700 aanmeldende houders in 
de overheidssector behoorden er 11.900 tot de categorie (para)medische beroepsbeoefenaren. 
Bezien naar herkomst waren van de 35.000 aanmeldingen in de overheidssector er in totaal 
16.100 afkomstig uit de gezondheidszorg en 12.900 van de gemeenten. Een belangrijk deel van de 
aanmeldingen in de laatstgenoemde categorie is het resultaat van een gerichte handhavingsactie 
door de Registratiekamer. Onder de gemeenten en de ziekenhuizen zijn ook de meeste 
grootaanmelders te vinden, met een maximum van respectievelijk 223 en 224 aanmeldingen. De 
categorie overige aanmeldingen telde op het genoemde tijdstip 6.000 registraties. 

Het aantal aanmeldende houders in de particuliere sector, 12.700, is minder dan 2 % van het 
aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen. Bezien naar herkomst vertonen de 
aanmeldingen in deze categorie duidelijke onevenwichtigheden door een getalsmatige 
oververtegenwoordiging van bepaalde segmenten, corresponderend met de actieve ondersteuning 
door bepaalde branche-/moederorganisaties. Externe prikkels in de vorm van een koppeling van 
de aanmeldingsplicht aan een vergunningstelsel betreffende de bedrijfsuitoefening, zijn eveneens 
(zeer) effectief gebleken. De particuliere sector telt weinig grootaanmelders. Het maximum ligt 
ook veel lager, beperkt tot 17 door één houder ingezonden aanmeldingsformulieren. Tevens is 
vastgesteld dat in betekenende mate (geclusterd) is aangemeld op concernniveau. 

Onderverdeeld naar type persoonsregistratie is geconstateerd, dat de aanmeldingen in de 
particuliere sector vrijwel geheel betrekking hebben op cliëntenregistraties (85 %) en 
personeelsregistraties (9 %). In de overheidssector behoort het merendeel van de aangemelde 
gegevensbestanden ook tot deze categorieën. Een substantieel deel van de aanmeldingen heeft 
betrekking op geheel of gedeeltelijk handmatig gevoerde persoonsregistraties. Wat de aard van de 
persoonsregistraties betreft lopen de aanmeldingen bij de Registratiekamer uiteen van relatief 
eenvoudige gegevensbestanden tot complexe en (zeer) privacygevoelige informatiesystemen. 
Hierdoor wordt bevestigd, dat het BGV onvoldoende selectief werkt. 

Uit het verloop van de aanmeldingen blijkt, dat de naleving van deze verplichting geconcentreerd 
is in de invoeringsfase, de periode van 1 januari 1990 tot 1 juli 1991. In die periode ontving de 
Registratiekamer in totaal 32.000 aanmeldingen, 21.000 uit de overheidssector en 11.000 uit de 
particuliere sector. Afgezien van een incidentele piek (de Rabo-aanmeldingen), blijft het aantal 
aanmeldingen in de particuliere sector sindsdien op een relatief laag niveau. In de overheidssector 
is sprake van een doorloopfase tot 1 april 1993. Sindsdien is ook in deze sector sprake van een 
stabiel aanmeldingenverloop op een relatief laag niveau. Voorts is geconstateerd, dat het aantal 
mutatie-meldingen zeer beperkt is gebleven. In de afgelopen vijf jaar is sprake van een cumulatief 
wijzigingspercentage van 5,4 % van het totale bestand. Deze mutaties bestaan grotendeels uit een 
aanpassing van de eerder verstrekte NAW-gegevens. 

Uit een onderzoek naar de met de meldingsplicht verweven zelfregulering bleek, dat de kwaliteit 
hiervan sterk uiteen loopt. Een substantieel aantal ingezonden aanmeldingen (reglementen en 
aanmeldingsformulieren) is op dit punt niet aan de maat. Een belangrijk deel van de inzendende 
registratiehouders lijkt de aanmeldingsplicht vooral te zien als een eenmalige verplichting tot 
gegevensverstrekking met een administratief karakter. De geringe mutatiecijfers versterken deze 
indruk. Deze benadering staat haaks op de door de wetgever beoogde normatieve dimensie 
ervan. Deze constatering in algemene zin doet echter in het geheel niet af aan de positieve 
betekenis van de reglementering door registratiehouders, die de zelfreguleringsplicht naar doel en 
strekking zijn nagekomen. Dat geldt in het bijzonder voor de reglementering door medische 
instellingen, hulpverleningsinstellingen en houders van belangrijke (overheids)registraties met een 
publieksfunctie. In het algemeen geldt, dat de zelfreguleringsplicht het beste is aangeslagen in die 
segmenten binnen de overheid en de particuliere sector, waarin deze aansloot op een bestaand 
patroon van geheimhouding en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, dan wel dat het 
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privacyreglement ook overigens in een reële behoefte in de werkorganisatie kon voorzien, 
bijvoorbeeld als organisatie- en instructiemedium. In deze gevallen bood de zelfreguleringsplicht 
het kader voor een ook overigens als zinvol ervaren exercitie. 

De bevindingen omtrent de naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht zijn niettemin 
over het geheel genomen teleurstellend. Het is aannemelijk, dat deze verplichtingen in 
aanzienlijke mate worden genegeerd, dan wel slechts instrumenteel zijn gehonoreerd. Niet te 
verwachten valt dat een actief handhavingsbeleid van de Registratiekamer hierin (veel) 
verandering kan brengen. De effectiviteit van de regeling is daardoor, afgemeten aan de hiermee 
door de wetgever beoogde doelen, zeer beperkt. De hiermee verband houdende aanbevelingen 
zijn gecombineerd met die in de volgende paragraaf. 

16.6 De evaluatie van de meldings- en zelfreguleringsplicht 
De meldings- en de zelfreguleringsplicht zijn in de WPR onerling verweven. Is de meldingsplicht 
vooral op te vatten als een informatieverplichting, het rechtsvormende element in de hieraan 
gekoppelde zelfregulering betreft de verplichting tot vaststelling van (gedetailleerde) 
uitvoeringsvoorschriften. In die zin is sprake van een verbindende keuze uit meerdere, als 
zodanig rechtmatige handelingsopties, onder inperking van de normatieve speelruimte in de 
wettelijke regeling. In het systeem van de WPR hebben deze verplichtingen een normatieve, een 
informatieve en een internaliseringsfunctie. In de vorige paragraaf is reeds geconstateerd, dat de 
kwaliteit van de bij de Registratiekamer aangemelde zelfregulering deels (sterk) te wensen 
overlaat. De resultaten van de kwantitatieve analyse wijzen voorts op een selectieve en in beginsel 
eenmalige naleving van de meldingsplicht. Het tijdsverloop versterkt dit negatieve beeld, zowel 
door vervuiling van het aanmeldingenbestand bij de Registratiekamer als door verlies aan 
normatieve potentie van de zelfregulering binnen de werkorganisatie. In dit onderdeel van de 
samenvattende evaluatie komen de achtergronden hiervan aan bod, toegespitst op de vraag of in 
het licht van de bedoelingen van de wetgever verbetering mogelijk is, dan wel dat de uitkomsten 
van deze studie wijzen op structurele gebreken in het concept. 

De zelfreguleringsplicht kan slechts begrepen worden in het licht van de voorstellen van de 
Staatscommissie uit 1976. Hieraan ligt de gedachte ten grondslag, dat het functioneren van 
informatiesystemen (grotendeels) in concrete voorschriften is te verbijzonderen en daardoor op 
uitvoeringsniveau kenbaar en toetsbaar is. In dat licht is de zelfreguleringsplicht van de houder in 
de WPR een bijzondere uitwerking van het registerstelsel in het wetsconcept van de 
Staatscommissie. 

Een dergelijk stelsel kan effectief zijn, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: (a) 
voldoende stabiliteit van het informatiesysteem als regelingsobject, (b) een adequate inventarisatie 
van bestaande en voorzienbaarheid van toekomstige/incidentele informatiebehoeften, (c) 
positiveerbaarheid van wet en recht in termen van concrete informatierelaties, (d) behoud van 
voldoende flexibiliteit in normering en (e) regelingscapaciteit en uitvoeringswil bij de houder. 
Eerder in deze studie is geconstateerd, dat aan deze condities in de uitvoeringspraktijk slechts 
beperkt voldaan wordt. Allereerst door de moderniseringstrend in de toepassing van informatie- 
en communicatietechnologie, corresponderend met structuurveranderingen in het economisch 
bestel en de sturingspotentie van de overheid. Het gevolg is een nog steeds toenemende behoefte 
aan beleids- en marktinformatie. Nieuwe produkten en diensten leiden er voorts toe, dat steeds 
meer informatie wordt vastgelegd (het elektronisch spoor). Echter, ook de parallelle 
rechtsontwikkeling is voor de effectuering van zelfregulering een complicerende factor gebleken, 
nog afgezien van door de WPR zelf opgeroepen uitvoeringsproblemen door een gebrekkige 
begripsvorming, een onduidelijke omlijning van de werkingssfeer van de wet, een 
tekortschietende afbakening in sectoren en onvoldoende helderheid inzake de schakeling van 
wettelijke normstelling en zelfregulering. Hierin zijn de volgende factoren te onderscheiden: (a) 
de introductie van een algemene informatieverplichting voor (aangewezen) bestuursorganen in de 
Wob, (b) de jurisprudentie op basis van het BW als open bron van informatieverplichtingen, (c) 
de rechtsontwikkeling op basis van geschreven en ongeschreven geheimhoudingsverplichtingen 
en (d) de door de WPR uitgelokte toeneming van registratie- en informatieverplichtingen in 
specifieke (sector)wetgeving. 
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In de uitvoeringspraktijk bleek het optimisme van de wetgever over de regelingscapaciteit en de 
bereidheid tot zelfregulering op uitvoeringsniveau over het geheel genomen te groot. Weliswaar is 
in een aantal sectoren met veel inzet gereglementeerd, zijn de resultaten op onderdelen ook zeker 
positief te noemen, het totaalbeeld is daarentegen niet rooskleurig. Uit een oogpunt van 
uitvoerbaarheid is de juridische complexiteit van de zelfreguleringsplicht onderschat, evenals de 
effecten van de voortgaande informatiseringstrend. Een deel van de relevante normen is door het 
flexibele en open karakter ervan (elastiekfunctie) en de nadruk op belangenafweging in concreto, 
bovendien op voorhand slechts beperkt concretiseerbaar. Evenmin is voldoende oog geweest 
voor de inherente spanning en conflictgevoeligheid van een dit systeem, met name tussen de 
conserverende tendens van de zelfregulering en de op flexibiliteit aangelegde multifunctionaliteit 
van informatiesystemen. Voorts bleek sprake van een onderschatting van de contraproduktieve 
bijeffecten van een dergelijk stelsel, in het bijzonder van de hieruit voortvloeiende 
bureaucratisering en trivialisering van de privacybescherming door een fixatie op formaliteiten. 
Hierdoor dreigen de wezenlijke rechtsvragen steeds meer weggedrukt te worden. Door de nadruk 
op het privacy-aspect in de verhouding houder-geregistreerde kent de huidige opzet bovendien 
het risico, dat het belang van derden c.q. het algemeen belang in de verdrukking komt. Een 
evenwichtige belangenafweging is derhalve niet steeds verzekerd. 

Een toetsing van de bevindingen aan de bedoelingen van de wetgever leidt tot de volgende 
conclusies. De beoogde normstelling op uitvoeringsniveau, in de vorm van op de werking van 
een specifieke persoonsregistratie afgestemde uitvoeringsvoorschriften, is om de hiervoor 
genoemde redenen als doelstelling slechts beperkt bereikbaar gebleken. Zonder af te willen doen 
aan de betekenis van de gevonden positieve resultaten, wordt het totale beeld echter vooral 
gestempeld door onvermogen, onwil en (partiële) onmogelijkheid tot zelfregulering. De 
ondersteunende inspanningen van branche-, beroeps- en koepelorganisaties door de opstelling 
van gedragscodes, modelreglementen en gerichte voorlichting aan hun achterban hebben zeker 
positieve invloed gehad, echter niet voldoende om deze regelingsfiguur uit normatief oogpunt als 
effectief aan te merken. Dat geldt ook voor de activiteiten van de Registratiekamer in de vorm 
van toetsing van gedragscodes en (model)reglementen, voorlichting en individuele en collectieve 
handhavingsacties. Op basis van deze bevindingen moet worden geconcludeerd, dat de 
handhaafbaarheid van deze verplichtingen beperkt is. Bovendien is de legitimiteit van 
zelfregulering inmiddels in nog sterkere mate kwestieus geworden, nu de Registratiekamer in het 
kader van advies- en bemiddelingsverzoeken opstelling en functioneren van de houder 
rechtstreeks aan de wet toetst. De normatieve betekenis van de zelfregulering is hierdoor 
teruggebracht tot een beperkingsgrondslag op de wettelijke gebruiks- en 
verstrekkingsbevoegdheid. Door de gesignaleerde tekorten in de normatieve functie is de hiermee 
corresponderende informatieve functie van de zelfregulering, toegesneden op de transparantie en 
controleerbaarheid van gegevensverwerking, evenmin geëffectueerd. Wat de 
internaliseringsfunctie betreft, zelfregulering als aanzet tot bewustwording en verinnerlijking van 
privacynormbesef, moet worden gedifferentieerd. Onmiskenbaar heeft de inwerkingtreding van 
de WPR geleid tot een activering en aanscherping van het reeds aanwezige normbesef. Deze 
activerende invloed was vooral in de invoeringsfase merkbaar. Daarna zakte deze echter snel weg 
en werd de naleving van de zelfreguleringsplicht vooral een (eenmalig) administratief corvee. Het 
is niet waarschijnlijk dat de Registratiekamer door een opvoering van handhavingsinspanningen 
hierin verandering kan brengen. Aan de inzet van een alternatief in de vorm van reglementering 
overeenkomstig formeel door de Registratiekamer goed te keuren modelreglementen kleven 
zoveel bezwaren, dat dit geen reële optie is. Bovendien is gebleken dat deze regelingsvariant in de 
politie-praktijk uit een oogpunt van facilitering van de reglementsplicht als zodanig onvoldoende 
was om de daadwerkelijke reglementering te verzekeren. 

Met uitzondering van de bevoegdheid tot invoering van selectieve preventieve toetsing in 
verband met risicovolle informatiesystemen (art. 20), bevat de ontwerp-richtlijn geen grondslag 
voor een continuering van een algemene zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau. Wel kent de 
richtlijn de figuur van de nationale en communautaire gedragscode. Het transparantiebeginsel in 
het Europees Dataverdrag 1981 verplicht evenmin tot een dergelijke verbijzondering. Duitsland 
en Engeland kennen een dergelijke verplichting dan ook niet, terwijl de Franse privacywet 
weliswaar in een systeem van selectieve preventieve toetsing door de CNIL voorziet, de 



 

G.Overkleeft-Verburg 563 www.overkleeft-verburg.nl 

uitwerking ervan echter meer flexibiliteit kent dan de zelfreguleringsplicht op basis van de WPR. 
In de omringende landen is privacyregulering op basis van algemeen verbindende voorschriften 
dan ook het gebruikelijke patroon. De richtlijn sluit hierop aan, zij het dat via art. 20 de 
mogelijkheid is gecreëerd tot een continuering van het Franse model. De ontwerp-richtlijn 
voorziet daarentegen wel in een meldingsplicht bij de nationale toezichtsautoriteit, zij het met een 
ruime modificatie- en vrijstellingsbevoegdheid van de lidstaten. Deze meldingsplicht, gekoppeld 
aan openbare registratie, is vooral bedoeld als informatiebron voor de toezichthouder. Daarnaast 
is met de meldingsplicht beoogd bij te dragen tot de externe transparantie en controleerbaarheid 
van de informatievoorziening. Een deel van de hiervoor genoemde bezwaren zal derhalve ook 
onder het nieuwe EG-regime blijven bestaan. Dit is de prijs voor een harmonisatie in Europees 
verband, gebaseerd op bestaande (deels gedateerde) concepten. 

Op basis van het voorafgaande moet worden vastgesteld, dat de meldings-en zelfreguleringsplicht 
op uitvoeringsniveau onvoldoende effectief is gebleken. Door een overschatting van de 
zelfreguleringscapaciteit op uitvoeringsniveau, nog eens versterkt door een wijziging in 
omgevingsfactoren, bleken de hiermee door de wetgever beoogde doelen slechts beperkt 
haalbaar. Het ambitieniveau van de wetgever was derhalve onvoldoende realistisch. In het zicht 
van de richtlijn worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Het verdient aanbeveling om de zelfreguleringsplicht op uitvoeringsniveau als algemene 
verplichting af te schaffen. Deze is onvoldoende uitvoerbaar en handhaafbaar gebleken. De 
ontwerp-richtlijn ontbeert bovendien een grondslag voor deze verplichting, zodat de 
formulier- en reglementsplicht in de huidige vorm om die reden al niet in de 
implementatiewet kan worden gecontinueerd. Afschaffing van deze verplichting schept 
ruimte voor vrije zelfregulering. Het is dan ook te verwchten, dat het privacyreglement in die 
segmenten binnen de (semi-)overheid, de gesubsidieerde/bekostigde sector en het 
bedrijfsleven waarin het in een behoefte voorziet, zijn functie behoudt. Eventueel is nog een 
signaalbepaling in de wet op te nemen die naar deze bevoegdheid verwijst. Een vastleggen 
van de rechtswerking van het privacyreglement moet echter worden ontraden omdat dat een 
continuering van de bestaande problematiek zou betekenen. 

2. Wat de (handhaving van de) privacyregulering betreft, is te streven naar gebruikmaking 
van/aansluiting op aanpalende (zelfregulerende) voorzieningen. Zo is te overwegen om art. 
2:393, vierde lid, BW, betreffende de bevindingen van de accountant met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking in diens 
verslag aan de raad van commissarissen en het bestuur, in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens aan te vullen met het element zorgvuldigheid van informatieverzorging. 

3. Gebruikmaking van de bevoegdheid tot invoering van een stelsel van selectieve toetsing van 
risicovolle informatiesystemen (art. 20) is uit een oogpunt van kosten en baten <N>niet 
aangewezen. Van enige noodzaak tot (selectieve) preventieve toetsing is in de afgelopen jaren 
in het geheel niet gebleken. De uitvoeringspraktijk wijst tevens uit, dat registratiehouders zich 
in geval van onzekerheid op eigen initiatief voor voorafgaand advies tot de Registratiekamer 
wenden. Onder de richtlijn wordt de competentie van de Registratiekamer bovendien 
uitgebreid met een interventiebevoegdheid, de bevoegdheid om actief een rechterlijke 
uitspraak uit te lokken en een adviesbevoegdheid met betrekking tot nieuwe regelgeving (art. 
28). Daar komt bij, dat de afbakening van deze categorie problematisch en dus 
conflictgevoelig is. 

4. Het verdient aanbeveling om de aanmeldingsplicht in de richtlijn uit een oogpunt van kosten 
en baten zo restrictief mogelijk te implementeren. In dit verband dient de aanwijzing van een 
bestandstoezichthouder op het niveau van de (sector)organisatie krachtig te worden 
gestimuleerd, in samenhang met een decentralisatie van de meldingsplicht. Wat de 
rechtspositie van deze functionaris betreft is een regeling te treffen analoog aan de regeling 
van de rechtspositie van leden van de ondernemingsraad. 

5. Voorts is te voorzien in versterking van de rechtsbescherming van de geregistreerde jegens 
de houder, zowel door de aanscherping van diens klachtrecht bij de Registratiekamer (vgl. 
art. 46 WPR), als door het creëren van een specifieke rechtsweg met het oog op de naleving 
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van de wet in alle facetten. De richtlijn verplicht daar ook toe in art. 22. In dit verband is de 
bestaande verdeling in rechtsmacht zoveel mogelijk aan te houden. Daarnaast kan de 
sectorale klacht- en geschillenbehandeling worden bevorderd. 

16.7 De werking van de Wet persoonsregistraties 
Met een beoordeling op effectiviteit van de regelingssystematiek van de WPR, in het bijzonder de 
gelede normstelling via gedragscodes en op de afzonderlijke persoonsregistratie toegesneden 
uitvoeringsvoorschriften, is slechts een deel van de werking van de WPR behandeld. De 
betekenis van het materiële regime in de WPR voor de rechtspositie van de geregistreerde is 
grotendeels buiten beeld gebleven. Deze benadering spoort met de gangbare praktijk om het 
niveau van privacybescherming vooral af te meten aan de effectiviteit van het instrumentarium in 
de wet, met name van de naleving van de meldings- en zelfreguleringsplicht. In essentie gaat het 
echter om de vraag of de WPR de rechtspositie van de geregistreerde in door de Grondwet 
bedoelde zin heeft versterkt door adequate normstelling en rechtsbescherming. Dat is het 
primaire doel van de WPR. De kern van het recht op (informationele) privacy van de 
geregistreerde is diens (informatie-,) inzage- en correctierecht jegens de houder. Deze rechten zijn 
ook de basis van de transparantie en controleerbaarheid van gegevensverwerking. Dit geldt 
vooral voor de persoonsgegevens in beslissingsondersteunende informatiesystemen. 

Wat deze primaire doelstellingen van de WPR betreft, met name de versterking van de (formele) 
rechtspositie van de geregistreerde, is deze regeling effectief gebleken. Van het wettelijk inzage- 
en correctierecht wordt op substantiële schaal gebruik gemaakt, zij het selectief, afhankelijk van 
de potentiële consequenties van de betreffende registratie voor de betrokkene. Dit blijkt vooral 
uit het gestaag stijgende aantal inzageverzoeken bij het BKR in Tiel. Was in 1988 nog sprake van 
8.500 inzageverzoeken, in 1994 was dit aantal al opgelopen tot 19.000, terwijl het einde van deze 
groei nog niet in zicht is1871. Dat de geregistreerde daadwerkelijk in staat is voor zijn rechten op te 
komen blijkt tevens uit het aantal aanmeldingen bij Antwoordnummer 666 van het DMSA, de 
centrale blokkeringsvoorziening inzake adresgebruik voor direct mailing. Dit aantal schommelt al 
enkele jaren rond de 70.000 tot 80.000 adressen1872. Hieruit blijkt dat de geregistreerde in actie 
komt indien sprake is van een direct aanwijsbaar persoonlijk belang. Ontving de Registratiekamer 
in de eerste jaren na de inwerkingtreding van de WPR nog verschillende klachten omtrent 
weigeringen om inzage te verlenen in handmatige gegevensverzamelingen, dat aantal vertoonde 
snel een dalende lijn1873. Na een zeker gewenningsproces blijkt het inzage- en correctierecht 
volledig geaccepteerd te zijn. Naar mijn indruk is de algemene mondigheid op dit punt voorts 
groter dan wel wordt aangenomen. Door gerichte voorlichting is deze bovendien nog verder te 
versterken. 

Naar hiervoor reeds is vastgesteld is de wet bovendien zeer effectief geweest als prikkel tot 
sectorale zelfregulering. Op grote schaal hebben branche-, beroeps- en koepelorganisaties zich de 
zorg en verantwoordelijkheid voor een adequate privacybescherming aangetrokken. Dat blijkt 
niet alleen uit het aantal geëffectueerde gedragscodes ex art. 15 WPR, maar ook uit de opstelling 
van enige tientallen model-reglementen, de gerichte ondersteuning van leden-registratiehouders 
en de inrichting van toezichts- en handhavingsvoorzieningen. In dat kader zijn reeds (zeer) 
positieve resultaten behaald, terwijl de mogelijkheden nog niet zijn uitgeput. Hier moet bij 
worden aangetekend, dat de publieke opinie (het consumentenvertrouwen) uit een oogpunt van 

                                                      
1871 De groeicijfers in het aantal inzageverzoeken zijn als volgt: 1988: 8.522, 1989: 8.869, 1990: 10.547, 
1991: 12.818, 1992: 15.286, 1993: 17.943 en 1994: 19.082. Zie ook het Jaarverslag 1994 van de Stichting 
Bureau Krediet Registratie, pp. 12 en 13. 
1872 Het aantal geregistreerde aanmeldingen per 31 december van de afgelopen vier jaren was: 1991: 73.887; 
1992: 83.524; 1993: 75.969 en 1994: 72.764. Een dergelijke aanmelding is slechts 5 jaar geldig. Er is 
derhalve sprake van een actueel bestand. 
1873 Dit effect is niet volledig aan de WPR toe te schrijven. De meeste conflicten hadden betrekking op 
inzage in medische dossiers. De parlementaire behandeling van de WGBO met een inzagerecht van de 
patiënt in het medisch dossier is mede van invloed geweest op dit “gewenningsproces”. 
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maatschappelijke checks and balances uiterst effectief blijkt te zijn als countervailing power. 
Vooral in de consumentensector is sprake van een voortdurende en intensieve wisselwerking 
tussen innovatie en publieke acceptatie. De publieke opinie blijkt als commerciële factor in sterke 
mate grensstellend te werken op nieuwe vormen van informatieverwerking, meer nog dan de 
materiële normering in de wet. De gerealiseerde gedragscodes wijzen dit ook uit. De keuze voor 
een primaat van zelfregulering in de WPR is derhalve als zodanig juist en zinvol gebleken, zij het 
dat de introductie van die verplichting op uitvoeringsniveau een brug te ver was. De ontwerp-
richtlijn biedt de ruimte om deze dimensie, zowel wat de normering als de handhaving betreft, 
nog verder te versterken door een ruimere inzet van gedragscodes en introductie van de figuur 
van de bestandstoezichthouder. Wel blijft in een dergelijk systeem, toegesneden op de 
effectuering van één enkel grondrecht, spanning bestaan tussen de uitkomsten van 
maatschappelijke/commerciële c.q. individuele afwegingsprocessen en toetsing van 
arrangementen vanuit (louter) privacy-perspectief (single issue-benadering). Het uitblijven van 
publieksreacties op de recente, door persberichten van de Registratiekamer uitgelokte negatieve 
publiciteit over het Air Miles-Spaarsysteem met 3,2 miljoen pashouders op 1,4 miljoen 
rekeningen, vormt hiervan een illustratie1874. Het lag in de lijn der verwachtingen, dat de 
beweerde privacy-aantasting door dit systeem in de dagbladpers tenminste voor een substantieel 
deel van de betrokkenen aanleiding zou zijn om hun participatie te beëindigen. De organisatie 
heeft echter nauwelijks opzeggingen gekregen, terwijl het aantal (telefonische) verzoeken om 
aanvullende informatie tot enkele tientallen beperkt bleef. Van de expliciete mogelijkheid om 
bezwaar te maken tegen gegevensgebruik voor DM-toepassingen is voorts slechts een bescheiden 
gebruik gemaakt (enkele procenten)1875. Ook de Registratiekamer heeft over dit spaarsysteem 
vrijwel geen klachten ontvangen. Blijkbaar is hier derhalve sprake van een maatschappelijk 
aanvaardbare mix van “voor wat hoort wat”. 

De rol van de WPR bij de maatschappelijke acceptatie van vormen van geautomatiseerde 
gegevensverwerking sluit hierop aan. Uit de ervaringen met het Air Miles-Spaarsysteem en de 
(groeiende) populariteit van het gebruik van klantenpassen en vormen van elektronisch betalen 
kan worden afgeleid, dat privacybescherming weliswaar belangrijk wordt gevonden, betrokkenen 
er onder omstandigheden echter niet van weerhoudt om een verlies aan privacy (bewust) te 
accepteren, als inherent aan een gewenst produkt of dienst. Er is derhalve sprake van een relatief 
bewuste en pragmatische afweging van kosten en baten. Naar uit de huidige hype rond de 
elektronische snelweg blijkt, zijn wat de acceptatie van innovatieve diensten en produkten betreft, 
vooral aspecten als behoefte en nut bepalend. Naar mijn indruk is bezorgdheid uit een oogpunt 
van privacybescherming geen bepalende factor. Dit type argumenten, thans vooral gehanteerd 
om de acceptatie van de EG-richtlijn bescherming persoonsgegevens te bevorderen, moet 
derhalve tot de categorie retoriek in het maatschappelijk en politiek debat worden gerekend. 

De invloed van de WPR op de rechtsontwikkeling vergt een genuanceerde benadering. De 
bescherming van de individuele privacy is traditioneel sterk in ons rechtsstelsel verankerd, in het 
bijzonder via specifieke grondrechten, beschermende wetgeving, (geclausuleerde) geschreven en 
ongeschreven geheimhoudingsverplichtingen en open privaatrechtelijke normen. De 
maatschappelijke discussie heeft parallel aan de voorbereiding van de WPR een zodanige, op het 
bestaande stelsel geënte jurisprudentiële rechtsvorming uitgelokt, dat het effect van de WPR bij 
inwerkingtreding niet zozeer modificerend als wel grotendeels codificerend was. Deze parallelle 
rechtsvorming bleek echter zelf weer een belemmering te zijn voor een volledige adaptatie van de 
WPR. Eerder in deze studie is geconstateerd, dat deze wet door een onvoldoende inbedding in 

                                                      
1874 Zie het FD van 10 en 12 juni 1995. De informatie is voorts ontleend aan gesprekken met en een brief 
van de betreffende organisatie van 14 juni 1995, in antwoord op gestelde vragen. 
1875 De cijfers zijn als volgt: Medio juni 1995 bedroeg het aantal feitelijke opzeggingen van spaarrekeningen 
10. Naar aanleiding van de publiciteit kwamen bij de organisatie 50-70 telefonische reacties en verzoeken 
om informatie binnen. In totaal hebben 3 geregistreerden om inzage in het aanmeldingsformulier gevraagd. 
Van de in het spaarsysteem opgenomen opt-out mogelijkheid met betrekking tot gegevensgebruik voor 
direct marketing, hebben in totaal 37.766 (2,9%) spaarders gebruik gemaakt. (Bron: brief van 14 juni 1995 
van LMN). 
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het rechtsstelsel, dogmatisch zwevend en daardoor in de rechtspraktijk deels een corpus alienum 
is gebleven. 

De WPR heeft ook zelf weer als aanjager van specifieke wetgeving gefungeerd. Dit geldt in het 
bijzonder voor de (her)inrichting van de informatievoorziening van de (semi-)overheid. Naast de 
efficiencyverhoging van de (semi-)overheidsorganisatie en de introductie van nieuwe 
sturingsconcepten, vormde vooral de noodzaak tot (vergaande) differentiatie in aanspraken en 
verplichtingen en de bestrijding van belasting- en subsidiefraude, misbruik en oneigenlijk gebruik 
van sociale voorzieningen en illegale immigratie, belangrijke drijfveren voor nadere regelgeving. 
Zie in dit verband de registratie-, informatie- en verificatie(controle)verplichtingen in de 
Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Organisatiewet sociale verzekeringen en de Algemene 
bijstandswet, evenals in de Wet GBA en de koppeling hiervan met de 
vreemdelingenadministraties. De opneming van zelfstandige informatieparagrafen in specifieke 
wetgeving wordt bovendien structureel bevorderd door de Aanwijzingen voor de regelgeving1876. 
Soms wordt de WPR als ijkpunt van specifieke regelgeving genomen. Dat is echter lang niet altijd 
het geval. Door de diversificatie van privacy-normering in specifieke wetgeving en een gebrek aan 
coördinatie, heeft de WPR in de overheidssector derhalve niet de normatieve spilfunctie 
gekregen, die hiermee aanvankelijk was beoogd. Wel is hierdoor wat de overheids-
informatiestructuur betreft, een gelegitimeerde en beslissende belangenafweging op het niveau 
van de wetgever verzekerd, evenals een vergroting van rechtszekerheid. Door haar structuur kan 
de WPR deze onvoldoende bieden. Uit een oogpunt van grondrechtsbescherming, met name de 
noodzaak van een adequate beperkingsgrondslag, is deze ontwikkeling derhalve positief te 
waarderen. Een vergelijkbare ontwikkeling heeft zich, zij het op beperkte schaal, voorgedaan in 
de particuliere sector. Naast de doorwerking van specifieke wetgeving, is in die sector vooral de 
invloed van het Burgerlijk Wetboek als bron van (jurisprudentiële) informatiebetrekkingen 
merkbaar. Niettemin is de WPR voor deze sector (blijvend) van belangrijke materiële betekenis. 

Naar in deze studie is geconstateerd, kent de wet, afgezien van de genoemde positieve elementen, 
tevens structurele gebreken die een adequate privacybescherming op basis van uitvoering van de 
WPR belemmeren. In de aanbevelingen aan de wetgever gelden de hierna volgende onderwerpen 
derhalve als specifieke aandachtspunten. Eerder is geconcludeerd, dat de deels gebrekkige en 
gedateerde begripsvorming in de WPR een bron van uitvoeringsproblemen is. Dat geldt in het 
bijzonder voor de uitleg van het begrip houder. In de huidige verhoudingen wordt het 
houderschap op zeer uiteenlopende wijze gedefinieerd. Gezien de samenhang hiervan met de 
gelding van het interne en het externe verstrekkingensysteem en de formaliteiten van aanmelding 
en zelfregulering, werkt de bestaande rechtsonzekerheid op dit punt rechtstreeks door in de 
toepassing van het materiële regime van de wet en de naleving van de meldings- en 
zelfreguleringsplicht. Ook de afbakeningsregeling tussen de overheidssector en de particuliere 
sector bleek slecht uitvoerbaar en handhaafbaar te zijn. 

De implementatie van de communautaire regeling biedt de gelegenheid om mede op basis van de 
uitkomsten van het verrichte onderzoek naar de werking van bestaande voorzieningen, de 
(dringend) noodzakelijke aanpassingen door te voeren in het bestaande systeem van 
privacyregulering. Bovendien biedt deze insteek het voordeel, dat meer afstand van de 
ontstaansgeschiedenis van de wet kan worden genomen. Gebleken is immers, dat een reeks 
knelpunten in de WPR hierin hun rechtstreekse oorzaak vinden. Een onbevangen, kritische 
heroverweging op basis van gebleken effectiviteit en neveneffecten van bestaande arrangementen 
is derhalve noodzakelijk. In die zin is op onderdelen de overstap te maken van codificatie naar 
modificatie, toegesneden op de behoeften van de nieuwe informatiesamenleving onder een 
communautair regime. 

In dit verband worden voorts de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. Bij de implementatie van de richtlijn behoeft de dogmatische verankering van de nieuwe wet 
bijzondere zorg. Dit om te voorkomen dat deze regeling een status aparte houdt, hetgeen 
funest is voor een adequate rechtswerking. 

                                                      
1876 Zie de aanwijzingen 161 en 162 in de Aanwijzingen voor de regelgeving van 1992. 
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2. In het bijzonder is hierbij te letten op een nauwe aansluiting van de nieuwe privacyregeling 
op de bestaande bevoegdheidsstructuur in het privaat- en publiekrechtelijke personen- en 
organisatierecht. Privacywetgeving mag de bestaande zeggenschaps- en 
bevoegdheidspatronen niet verstoren. Daarom moet de nieuwe privacywet, als 
aspectregeling, hierop naadloos zijn afgestemd. 

3. De noodzakelijke vertanding van de implementatiewet met de Wob en het BW verdient 
bijzondere aandacht. Wat de Wob betreft is in het bijzonder te denken aan de opneming van 
wederzijdse coördinatiebepalingen. Op langere termijn is wellicht een vorm van verdergaande 
harmonisatie (integratie) te overwegen. Bij het BW hebben de geïnventariseerde knelpunten 
vooral betrekking op de doorwerking van ongeschreven, op open privaatrechtelijke normen 
gebaseerde (impliciete) registratie- en informatieverplichtingen. Bovendien is de doorwerking 
van de privacywetgeving op de eigendomsovergang van gegevensbestanden te 
verbijzonderen. De casuïstiek van de klachtenbehandeling door de Registratiekamer biedt 
inzicht in de bestaande knelpunten. 

4. In algemene zin geldt, dat de in het begin van de jaren zeventig geformuleerde en in het 
Europees Dataverdrag 1981 geformuleerde beginselen van privacybescherming, in het 
bijzonder het doelbindings-en het transparantiebeginsel, in het licht van de sindsdien 
gewijzigde omstandigheden, opnieuw op hun betekenis moeten worden overdacht. In de 
ontwerp-richtlijn is hiertoe reeds een aanzet gegeven, in de vorm van een verbijzondering 
van deze uitgangspunten in geconcretiseerde rechten en verplichtingen. 

De diversificatie van informatieregelingen in sectorwetgeving en de doorwerking in de WPR van 
ongeschreven geheimhoudingsregimes, (internationale) grondrechten en (overige) 
verdragsverplichtingen, heeft wat de informatievoorziening betreft geresulteerd in zeer complexe 
regelgeving. Niet steeds is verzekerd, dat nieuwe wetgeving (voldoende) is afgestemd op de reeds 
bestaande, in het bijzonder op de WPR als centrale privacyregeling1877. Dat geldt niet alleen voor 
de materiële normstelling, maar ook voor de handhavingscompetenties en de aard van de 
rechtsbescherming. Hierdoor neemt niet alleen de conflictgevoeligheid van de privacynormering 
toe, maar ook de ontoegankelijkheid ervan, tot schade van de legitimiteit. De privacyregulering is 
hard op weg een superspecialisme te worden, een mandarijnenwetenschap met alle kwalijke 
effecten van dien. Om die reden is een harmonisatie/coördinatie van bestaande regelingen 
dringend geboden, om het huidige Toren van Babel-effect tot redelijke proporties terug te 
dringen. 

Het voorgaande geldt te meer, nu de toekomstige EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
de bestaande regelings- en handhavingsproblematiek zal versterken door een ruime(re) 
werkingssfeer. Anders dan thans met de WPR het geval is, heeft de richtlijn ook betrekking op bij 
wet ingestelde (semi-)openbare registers (handelsregister, kadaster en burgerlijke stand), alsmede 
op thans uitgezonderde sectoren als de basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA), het 
archiefbeheer (Archiefwet) en de gegevensverwerking ten behoeve van de openbare 
informatievoorziening via pers, radio of tv. Voorts is reflexwerking aannemelijk op de niet door 
de richtlijn bestreken terreinen: politie en justitie. 

Hieruit vloeien de volgende aanbevelingen voort: 

1. In het wetgevingsproject inzake de implementatie van de EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens is de harmonisatie van bestaande informatie-/privacyregelingen als 
afzonderlijke doelstelling te formuleren, toegesneden op het verhogen van de kwaliteit en 
effectiviteit van regelgeving en een terugdringen van (onnodige) uitvoeringslasten. 

2. Voorts wordt geadviseerd om de Aanwijzingen voor de regelgeving uit te breiden met de 
instructie, nieuwe regelgeving terzake af te stemmen op de bestaande, in het bijzonder op de 

                                                      
1877 Vgl. de regeling inzake de medische dossiers in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst. 
Deze wet voorziet op (tenminste) een drietal wezenlijke punten in een van de WPR afwijkende regeling 
(toestemming, derdenbegrip en kostenvergoeding), zonder dat in het wetgevingsproces voldoende helder is 
gemaakt wat de consequenties van deze samenloop van voorschriften voor de toepassingspraktijk zijn. 
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Wet persoonsregistraties, en de verhouding tussen de verschillende regelingscomplexen 
afzonderlijk toe te lichten als houvast voor de uitvoeringspraktijk (motiveringsplicht). 

Er bestaat onvoldoende duidelijkheid over positie en taken van de Registratiekamer in het geheel 
van de privacywetgeving. De opvattingen hieromtrent lopen sterk uiteen. Zo wordt bepleit, dat 
de Kamer zich als “publieke waakhond”, derhalve primair als voorvechter van het privacybelang 
van de geregistreerde zou moeten opstellen. In die lijn heeft de Kamer in de afgelopen periode 
een gerichte beleidsomslag gemaakt naar een meer activistische taakopvatting, waarbij de publieke 
schandpaalmethode niet wordt geschuwd1878. Daaraan tegengesteld is de meer bestuurlijk getinte 
taakopvatting, waarin vooral de uitvoeringstaak van de Kamer wordt benadrukt. In die optiek is 
de Kamer, afgezien van de bijzondere zorg voor de privacybescherming, als bestuursorgaan 
tevens belast met de verantwoordelijkheid voor de naleving van de WPR, in het bijzonder 
verplicht tot een evenwichtige rechtstoepassing op basis van een verbod van vooringenomenheid 
(art. 2:4 Awb) en andere geschreven en ongeschreven beginselen van behoorlijk bestuur. Dit 
spreekt in het bijzonder voor een drietal taken van de Kamer: (a) de goedkeuring van 
gedragscodes, (b) bemiddeling en advies in geschillen en (c) het toezicht op de naleving van de 
WPR, de WPolR en de Wet GBA in samenhang met aanpalende regelingen met een specifiek 
informatieregime. Op die basis zijn aan de Kamer verreikende onderzoeksbevoegdheden 
toegekend. In deze visie is het activistische element in de privacybescherming vooral een zaak van 
maatschappelijke belangenorganisaties (consumenten, patiënten e.d.), eventueel facilitair 
ondersteund door de overheid. Het staat vast, dat deze verschillende rol- en taakopvattingen 
onderling niet compatibel zijn. 

Een activistische insteek van de Registratiekamer gaat ten koste van de geloofwaardigheid en 
effectiviteit van haar bestuurstaak, met name als (mede-)rechtsvormer en deskundige “proces-
begeleider”, voor het succes van haar interventie aangewezen op het verwerven van gezag en 
vertrouwen bij alle betrokken partijen. 

In art. 28 van de ontwerp-richtlijn worden de bevoegdheden van de Registratiekamer belangrijk 
uitgebreid en wel met de volgende elementen: (a) interventie in de concrete gegevensverwerking 
via dwangmaatregelen, (b) het waarschuwen of berispen van de houder, (c) het inschakelen van 
het parlement en (d) het initiëren van c.q. zich voegen in een gerechtelijke procedure. 

In het verlengde van het voorgaande wordt de volgende aanbeveling gedaan: 

1. In de implementatiewet dienen de positie, taak en werkwijze van de Registratiekamer zo 
helder mogelijk gedefinieerd te worden. De Algemene wet gelijke behandeling c.a. biedt 
hiertoe belangrijke aanknopingspunten. Wat procedures en dergelijke betreft wordt 
geadviseerd zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de Awb. 

Eerder bleek, dat uit een oogpunt van toepassing en handhaving van de WPR bestaande checks 
and balances onvoldoende werkzaam zijn. Het conflictoplossend vermogen van de huidige 
regeling is volstrekt onvoldoende. Tegen beslissingen van de Registratiekamer inzake 
gedragscodes en de uitoefening van toezicht (onderzoek) is administratieve rechtspraak in de 
WPR zelfs expliciet uitgesloten, terwijl de additionele rechtsweg naar de civiele rechter door het 
gebrek aan rechtszekerheid en de (veronderstelde) beleidsvrijheid van de Registratiekamer als 
bestuursorgaan door betrokkenen in de huidige situatie veelal als te riskant wordt ingeschat. 
Patstellingen over de juiste uitleg van de wet blijven aldus bestaan, evenals de 
frustrerende/blokkerende werking ervan op een behoorlijke uitvoering van de wetgeving. Met 
name in het bedrijfsleven is, gezien de schaderisico’s, sprake van een duidelijke behoefte aan 
(administratieve) rechtsbescherming tegen oordelen van de Registratiekamer. 
                                                      
1878 Vgl. de “Missie van de Registratiekamer” in haar Jaarverslag over de jaren 1992-1993, pp. 1 en 2. Zie 
ook de volgende passage: “De Registratiekamer zal van zich (moeten) laten horen omdat in het huidige 
gedachtenklimaat de waarde van privacy veronachtzaamd dreigt te worden en soms slordig of zelfs 
onrechtmatig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Democratie is afhankelijk van een ingewikkeld 
geheel van checks and balances. Juist daarom moet de Registratiekamer, als onafhankelijke 
overheidsinstantie, fungeren als countervailing power die in het gedrang rakende overwegingen 
accentueert.” 
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Wat de tussenkomst van de rechter in zaken tussen houders en geregistreerden betreft is eerder in 
deze studie geconstateerd, dat de verschillende rechterlijke colleges enerzijds zeer afhoudend zijn 
bij de toepassing van de WPR, anderzijds echter bij de uitleg ervan tot (zeer) uiteenlopende 
oordelen komen. Het hiermee verband houdende procesriscico werkt in de uitvoeringspraktijk als 
een rem op het aanhangig maken van procedures, zowel in eerste aanleg als in beroep. Bovendien 
kan de eenzijdige oriëntatie in de WPR op de civiele rechter, los van de overigens van toepassing 
zijnde verdeling in rechtsmacht, als achterhaald gelden. In de huidige situatie is derhalve sprake 
van structurele belemmering van de noodzakelijke (voortgezette) rechtsvorming in de vorm van 
een gezaghebbende interpretatie van de WPR. Het pleidooi voor een interventiebevoegdheid van 
de Kroon als besluitenwetgever is hiervan een uitvloeisel. Door het ontbreken van de 
verplichting van de Registratiekamer in de WPR om – afgezien van de Wob – afzonderlijke 
oordelen openbaar te maken, krijgt het publieke (en juridische) debat tevens onvoldoende 
voeding in de vorm van concrete casuïstiek, aan de hand waarvan de dilemma’s in de 
privacybescherming bespreekbaar worden1879. Door haar (sterk) selectieve voorlichtingsbeleid 
met de nadruk op het jaarverslag als (globaal) beleidsdocument, onttrekt de Registratiekamer zich 
in haar functioneren bovendien ten onrechte aan haar externe verantwoordingsplicht. 

Corresponderend met het ruime takenpakket van deze instantie voorziet de richtlijn in de 
verplichting van de lidstaten, om tegen beslissingen van de toezichthoudende autoriteit zonder 
beperkingen beroep bij de rechter open te stellen. Bovendien is de geheimhoudingsplicht van de 
leden en personeelsleden van dit orgaan geaccentueerd. 

In dit verband worden de volgende aanbevelingen gedaan: 

1. De werking van bestaande checks and balances op basis van de WPR verdient uit een 
oogpunt van evenwichtige rechtstoepassing, bij de implementatie van de richtlijn bijzondere 
aandacht. In dit verband dient onder meer een gerichte bevordering van de 
bekendheid/vertrouwdheid met de WPR c.a. bij de rechterlijke macht te worden overwogen. 

2. Het verdient aanbeveling om de rechtsbescherming van registratiehouders en (derden-
)belanghebbenden uit te breiden, met name in relatie tot beslissingen van de Registratiekamer 
als goedkeurings- en toezichtsinstantie. De nieuwe Europese richtlijn verplicht daar ook toe. 
Het uitgangspunt dient hierbij te zijn, dat de taakvervulling door de Registratiekamer primair 
aan bestuursrechtspraak in de zin van de Awb wordt onderworpen. De expliciete uitsluiting 
van administratieve rechtspraak in de artt. 15, zevende lid, en 46, vierde lid, WPR dient, 
vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet, zo spoedig mogelijk te 
vervallen. 

3. De oordelen van de Registratiekamer behoren na afronding van een zaak openbaar 
toegankelijk te zijn, overeenkomstig bestaande regelingen in de Wet Nationale ombudsman 
en het Besluit werkwijze Commissie gelijke behandeling. Het verdient aanbeveling om 
daartoe zo spoedig mogelijk een specifieke voorziening in de WPR op te nemen, 
vooruitlopend op een definitieve regeling in de nieuwe privacywet. 

16.8 Slotbeschouwing 
Eerder in deze studie is vastgesteld, dat de beeldvorming tijdens het wetgevingsproces de 
uitvoering van de WPR in negatieve zin heeft belast. Deze wet vormt bij uitstek een illustratie van 
de nadelen van “wervend wetgeven”. Dat geldt zowel voor de ruimte voor zelfregulering door 
sectororganisaties, als voor de (eenzijdige) nadruk op de beschermingsfunctie van de wet. De 
accentuering van de rechtspositie van de geregistreerde is voorts versterkt door de integratie van 
de voorlichting over de WPR in die betreffende het persoonsinformatiebeleid van de overheid 
(alibifunctie). Dat de WPR een evenwichtig samenstel van onderling verweven, rechten en 

                                                      
1879 Vgl. de verplichting om afzonderlijke oordelen openbaar te maken, naast de verplichting tot het 
opstellen van een jaarverslag, van de Nationale ombudsman in art. 27, vierde lid, van de Wet Nationale 
ombudsman en van de Commissie gelijke behandeling in art. 28 van het Besluit werkwijze Commissie 
gelijke behandeling (Stb. 1994, 606). 
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(gedoog)verplichtingen van zowel geregistreerden als registratiehouders beoogt te bieden, is 
daarbij te weinig over het voetlicht gekomen. 

Legitimiteit van regelgeving vergt dat niet alleen helderheid over de uitgangspunten wordt 
geboden, maar ook over de dilemma’s en de beperkingen waarvoor de wetgever zich gesteld 
heeft gezien. In dat verband zijn de volgende punten van belang. De verwachte inwerkingtreding 
van de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens rond 1 januari 1996 heeft tot gevolg, dat de 
regelingssoevereiniteit van de nationale wetgever sterk is ingeperkt. Dat geldt zowel voor de 
verplichting tot specifieke privacywetgeving als voor de relatief beperkte bandbreedte waarbinnen 
de lidstaten tot eigen keuzes kunnen komen, nog afgezien van de beoogde dynamiek in de 
harmonisatiedoelstelling. Ook overigens is de feitelijke regelingsmacht van de wetgever om 
uiteenlopende redenen begrensd. Een nuchtere, pragmatische aanpak, toegesneden op de essentie 
van de privacybescherming, verdient daarom de voorkeur. In dit verband zijn tevens de 
beperkingen in de normatieve dimensie van de nieuwe privacywet te noemen in die zin, dat 
structuurbeslissingen uit een oogpunt van grondrechtsbescherming een afzonderlijke wettelijke 
legitimatie in (sector)wetgeving vergen, ook in de toekomst. Dat geldt in het bijzonder voor de 
inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de uitvoeringsorganen van de sociale 
zekerheid, maar op onderdelen ook voor de informatiebetrekkingen tussen particulieren 
onderling. Het thans bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde initiatief-wetsontwerp op de 
medische keuringen is daarvan een voorbeeld. Beperkingen zijn er ook uit een oogpunt van 
bestendigheid van regelgeving. De ontwikkeling van de informatiemaatschappij in de richting van 
een “global electronic village” kent uit een oogpunt van implicaties voor de persoonlijke 
levenssfeer nog zoveel onzekerheid, dat de nieuwe privacywet slechts beperkt “toekomstproof” 
zal kunnen zijn1880. 

De essentie van de taak van de wetgever is door Hans Peter Bull in de volgende passage 
kernachtig verwoord: 

“Datenschutz, recht verstanden, soll den fairen, rechtsstaatlich angemessenen und in den 
gebotenen rechtlichen Formen stattfindenden Umgang mit personenbezogenen Daten 
gewährleisten und damit die Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit und 
Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen im modernen Industrie- und Verwaltungsstaat fördern 
und die Ansammlung übermäßiger Machtspotentiale durch Informationskonzentration 
verhindern.”1881 

De geloofwaardigheid van de privacybescherming staat of valt met deugdelijke, uitvoerbare en 
handhaafbare wetgeving en een evenwichtige rechtstoepassing. 

 

                                                      
1880 Zie het overzichtsartikel over de implicaties en de dilemma’s omtrent Internet, The accidental 
superhighway in The Economist van 1 juli 1995, p. 57 e.v. 
1881 Hans Peter Bull, Datenschutz oder Die Angst vor dem Computer, München, Zürich 1984, p. 85. 
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Summary 

1. Introduction 
This study is the reflection of research into the functioning and effectiveness of the Dutch Data 
Protection Act (Wet persoonsregistraties, WPR). It is intended as a study for the new privacy 
legislation that is needed to implement the EC Directive for the protection of personal data. The 
emphasis lies on the structural components of the WPR, in particular on experiences with 
concepts in the law and the functioning of the system of self-regulation at sectoral and 
operational level. This evaluation results in a number of concrete recommendations for the new 
Dutch privacy act, that will replace the current act by January 1st 1999. 

2. History of WPR development 
The right of privacy traditionally is strongly integrated in the Dutch system of law, in the 
Constitution, written and unwritten secrecy pledges, specific laws and judicial decisions; it is 
sanctioned by criminal law, civil law and disciplinary rules. From the viewpoint of norms, the 
system has been rather effective and also very flexible, although fragmented with a heavy 
emphasis on casuistry. The debate on threats against privacy started in the 1960’s, initiated by the 
emergence of computerized information processing. The immediate causes were the plans for 
modernization of the municipal registry office, culminating in proposals for an automated central 
population registry and the implementation of a general registration number. Apart from the 
desire for more efficient government administration, the proposals were linked with the necessity 
to extend government information provision because of the expansion of the welfare state 
(planning, execution and evaluation). The objections culminated in a widespread civil protest 
against the census of 1971. The number of persons refusing to cooperate was such that the 
census was deemed a failure. It was never attempted again. 

In response to this, the government had decided, already in 1971, to develop general privacy 
legislation addressing the registration of personal data. At that time also, while revising the 
Constitution it was decided to incorporate in it a general right on privacy, apart from the 
inviolability of the home and confidentiality of personal communications. In 1972 a state 
committee was charged with the preparation of the privacy law. This committee published its 
findings in 1976, together with the draft regulation. These proposals, based on the then current 
state of the art in mainframe information processing, opted for a system of individual regulation 
of personal data files, in combination with a precursory review on legitimacy by the Registration 
Chamber. On the basis of these proposals, a bill was put forward in Parliament in 1981. The 
proposal was much criticized, especially with regard to the potential problems of implementation, 
caused by the rapid growth of automated data processing and the emergence of the personal 
computer. Because of this the bill was withdrawn, and in 1985 a new one with a different system 
of regulation was put forward. This bill was accepted in Parliament and enacted on July 1st 1989 
as the Wet persoonsregistraties (WPR). The main implementing order, the Sensitive Data Decree, 
was only enacted on May 1st 1993. Internationally, the Netherlands had become a laggard, as 
opposed to holding its former frontrunner role. The reason for this delay in the legislation 
process was the necessity to replace the system of precursory review proposed by the state 
committee with another system based more on repressive supervision and the priority of the 
Data Protection Bill relative to other legislative projects. 

The fact that specific privacy legislation failed to appear, didn’t greatly hinder the further 
development of privacy protection law. In interaction with the discussion on proposals for a new 
data protection act, regulation occurred along three lines. By the privacy directive of the prime 
minister of 1975, the obligation was put into effect to have a privacy charter for each automated 
personal data file within the (central) Dutch government. By means of local privacy regulations, 
this same obligation was implemented by many local authorities. This form of self-regulation was 
also used by some of the private sector. Apart from this there also emerged more sector-specific 
regulation of information processing. By a dynamic interpretation of existing rules, in particular 
based on the law of torts, the Constitution and the Freedom of Information Act, the judiciary 
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contributed strongly to the formation of new law. The emphasis therein lies largely on a balance 
of interests, where the privacy element and the legal position of the data subject are explicitly 
taken into account. This development made the WPR, when it came into force in 1989, largely a 
codification of existing privacy practice. The history of development of the WPR is however still 
of rel evance because of the effect of dated concepts. An important number of the obstacles 
identified in this research find their source in this history. 

As a consequence of this development, the complexity of privacy law in the Netherlands is 
substantial. The WPR has only partly obtained its intended central place in legal practice. 
Moreover, this research shows that the judge, being much acquainted with balancing interests on 
the basis of current private and administrative law, is often inclined towards a rather restrictive 
interpretation of the WPR. Because of this privacy law is now a combina tion of general privacy 
legislation, regulation of privacy aspects in other law,  constitutional rights and case law. The 
complexity created by this situation is further aggravated because the WPR is in its own way a 
driver of sectoral law. Recent years have brought about new legislation on the automated 
population register of the local authorities and specific regulation in fiscal law, social security 
regulations and legislation on personal identification, all aimed at increasing the efficiency of 
information processing by the authorities and aiding in the fight against tax fraud, misuse of 
social securities and such. In view of this, the impact of the WPR alone on information 
processing by the authorities should not be overestimated. 

3. Structure of the WPR 
The WPR is a product of the obligation, incorporated in the Constitution since 1983, for the 
legislator to provide regulation. This act also implements the European Convention for the 
Protection of Individuals with regard to Automated Processing of Personal Data of 1981 and the 
obligation to regulate that is contained in article 8 ECHR. This act is structured as a system of 
tiered norms. In the act, a regulation of the legal position of the data subject and the functions 
and competencies of the Registration Chamber are combined with direct clauses governing the 
creation of a personal data file, the filing of personal data, the legitimate use of filed personal data 
and the issue of said data to third parties. These norms are differentiated on the basis of a 
distinction between the public and the private sector. The act provides for a further 
differentiation of these global norms in two stages. The controller of the file is obliged to give 
notification and to provide for self-regulation with regard to each individual personal data file. 
There is an exemption from these obligations for certain categories of personal data files that 
meet requirements stated in the Decree on Conditional Exemption and that follow the standard 
rules mentioned therein. Apart from this, the act provides for self-regulation at the sectoral level 
in the form of a code of conduct that is specific for the information processing in that sector. 
The code can optionally be submitted to the Registration Chamber for approval. This code of 
conduct is an inter mediate construct between the regulations in the act and self-regulation at the 
operational level. The act provides for the competence to decree supplementary regulations at the 
sector level. 

4. Experiences with the system of self-regulation by sector 
In mid-1995 16 codes of conduct, based on the WPR, are realized at the sectoral level. More than 
half (9) are approved by the Registration Chamber. For six codes, the procedure is still ongoing. 
The stimulus towards self-regulation that the legislator gave, has had its effect. No use was made 
of the power to decree regulation at the sectoral level, as opposed to self-regulation. 

As intended by the legislator, the codes of conduct are mainly used in the private sector, in 
particular in the professional services segment (direct marketing, market survey, trade 
information, data processing, recruitment services) and in information-intensive branches (mail 
orders, pharmaceutical industry, publishers of periodicals, employment agencies, banks and 
insurance companies). Furthermore, codes of conduct have been realized for the social research 
sector and health research. No codes of conduct have been realized in the public sector. 
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The normative significance of the codes of conduct is diverse. The emphasis is on specialization 
of clauses in the law on specific use of information processing in the sector. Also, some codes 
contain complementary clauses. In several cases the code of conduct has been based upon 
existing privacy norms and/or professional codes or codes of ethics. Not all the results obtained 
by the codes of conduct are therefore attributable to the WPR. In part, the codes are a new 
formulation of existing regulation. It has been shown that the margins for self-regulation are 
dictated by: (a) the generic nature of sectoral regulation, (b) the completeness of regulation in the 
WPR, (c) the standard regulation offered by the Decree on Conditional Exemption, and (d) in 
some cases the absence of a unified pattern of information processing in a sector. In setting up a 
code of conduct, there is a preference to realize a complete regulation of the information 
processing. This is the reason why many codes contain a fair amount of “parrot clauses” that 
copy those in the WPR. It is of interest that codes of conduct up till now have not been used to 
regulate new products and services. On the whole, the codes of conduct do however have a 
substantial contribution to the protection of the privacy of data subjects. This protection consists 
mainly of an increase in legal security and transparency of the information processing by means 
of specialization of norms and standards in the sector and by the incorporation of additional 
provisions like procedures to handle complaints and disputes. This form of regulation still has a 
potential for growth. However, it needs continuous maintenance in the form of confirmation, 
enforcement and actualization of the norms. 

This research shows that the functioning of self-regulation at the sectoral level meets the 
intention of the legislator to a large extent. By means of the code of conduct and focused support 
of their members, the relevant branch, sector and professional organizations have shown that 
they feel themselves responsible for the implementation of the WPR in their sector. The social 
basis of the act has been broadened by the codes; they have also speeded up the process of 
implementation. The possibility of a preventive review by the Registration Chamber has been 
beneficial with regard to legal security both for the controller of the data file and for the data 
subject. 

The code of conduct has also shown itself as a way of regulation with inherent constraints and 
risks. These mainly stem from the tension and the potential conflicts between the law as enforced 
order (top down) and the discretionary nature of self-regulation (bottom up). This tension 
manifests itself mainly in the consumer sector. The question arises whether the privacy regulation 
is a consumer matter and as such the full responsibility of the parties in the market, or whether it 
is part of an interlinked set of regulations controlled by the government. The codes of conduct 
have had some unexpected side effects. Most striking of these is the susceptibility to conflict of 
the procedure of approval by the Registration Chamber. This is mainly caused by: (a) the lack of 
consensus on the starting points of the WPR, (b) the existing ambiguity in concepts of the act, (c) 
the effect of interpretation of the act on the level of implementation costs, (d) the expectations 
about the margins for regulation of the sector organizations, and (e) diverging opinions about the 
functions and the competence of the Registration Chamber. What was lacking in the WPR was 
made manifest by the procedure of approval. This is more a process of negotiation between the 
sector organization and the Registration Chamber, which had to compensate for the defects in 
the legislation process by means of the codes of conduct. In this respect there was a form of 
extended legislation because some relevant issues were passed on from the legislation process to 
the implementation process. An additional problem was the lack of any possibility of appeal in 
court to resolve an impasse. 

Further unintended side effects of the self-regulation at the sectoral level are: (a) supplanting the 
act by self-regulation, (b) use of self-regulation as a way to oppose and counteract the functioning 
of the WPR, and (c) the possible confusion of parties concerned by the fact that some codes of 
conduct are approved by the Registration Chamber, while others are not. Obstacles in the 
approval procedure, apart from the lack of any possibility for appeal, mainly concern the 
obligatory participation of relevant interest groups in the process of specifying a code of conduct, 
the lack of any formal rules for the procedure, and in particular the lack of any time limits on the 
decision process of the Registration Chamber. 
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A further characteristic of self-regulation in this context is that it requires constant attention and 
reinforcement, in particular in the relation between the sectoral organization and the Registration 
Chamber. If this attention is lacking, the normative value of the code of conduct will deteriorate. 
Evaluation of this regulation tool is therefore only a picture at a given moment in time; success in 
the long run will depend on the continuous efforts of all parties concerned, the Registration 
Chamber included. 

5. Function of the Decree on Conditional Exemption 
The WPR provides for a system of tiered norms, resulting in a set of specific operational 
instructions for different types of information systems. For certain categories of personal data 
files standard regulations are specified in the Decree on Conditional Exemption (Besluit 
genormeerde vrijstelling, BGV). This decree mentions 19 standard specialized regulations for 
membership data, subscription data, personnel and payroll systems, financial administrations, 
customer files, registry of pupils and students, permit / licence administration and archives. 
Whenever a personal data file falls within these categories, the standard norms apply and 
exemption from notification is implicitly given. If the standard norms are not applicable or the 
controller decides, for other reasons, to specify different norms, the controller has to provide for 
self-regulation. The personal data file should in this case be registered by the Registration 
Chamber. The legislator intended that the following objectives be realized by the Decree on 
Conditional Exemption: (a) to differentiate between personal data files with a stronger or lesser 
degree of sensitivity of the stored data, (b) standardization of norms at the operational level, and 
(c) deregulation and reduction of the cost of operation. 

The norms of the decree are more strict than those of the WPR. The decree is based on a 
traditional typology of information systems dedicated to a single function and is in part very 
detailed. Because of this the decree cannot, without some very artificial reasoning, be applied to 
information systems that service multiple functions. Although it was not intended that way, the 
decree increases the complexity of the legislation by a combination of legal norms in the WPR, 
operational instructions in the decree, the effect of specific legislation and supplementary 
regulation by the controller of the file. The need for advice and interpretation remains high, as 
does sensitivity to conflict. Furthermore, the decree has proved to be ineffective as far as 
differentiation and reduction of operational costs are concerned. There are clear signals from the 
field that the decree is seen as a collective exemption from the obligation of notification, and not, 
or insufficiently so, as a set of compulsory norms. The indicated problems are of a structural 
nature, as they are strongly related to limits of the legislator’s power of regulation. It is stated that 
this kind of a detailed, cross-sector and type-dependent general regulation of personal data files is 
no longer a viable option. 

6. Function of the obligation of notification and self-
regulation 
In order to gain a clear view of the observance by individual controllers of the obligation of 
notification and self-regulation, a quantitative analysis was made of the personal data files held by 
the Registration Chamber as at January 1st 1995. From January 1st 1990 up to January 1st 1995 
more than 50,000 personal data files were registered, 35,000 by some 15,700 controllers from the 
public sector and 15,000 by 12,700 controllers in the private sector. Of the 15,700 controllers in 
the public sector, some 11,900 belonged to the category of (para)medical professionals. Of the 
35,000 data files in the public sector, a total of 16,000 came from health care, and 12,900 were in 
the care of local authorities. Local authorities and hospitals were also chief amongst those 
controllers with a big number of registered data files, with a maximum of 223 for a single hospital 
and one local authority giving notification of 224. The number of controllers in the private sector 
(12,700) is less than 2% of the number of organizations entered in the Dutch Trade Register. 
Moreover, there is a clear imbalance caused by an overrepresentation of some sectors, notably 
those where the branch or sector organization has been active in supporting their member in the 
notification and self-regulation process. The maximum number of data files from a single 
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controller (17) is far less than in the public sector. Many firms clustered their notification at the 
holding level (banks and insurance companies). 

Notifications in the private sector were dominated by customer files (85%) and personnel 
administrations (9%). The majority of data files in the public sector also belong to these two 
categories. A significant part of the notifications concerns data files that are (fully or in part) kept 
manually. Personal data files registered by the Registration Chamber differ widely from simple 
straightforward files for a single purpose to complicated, multifunctional information systems 
containing (in part) very sensitive data. 

The curve of notification shows that observance of the obligation of notification was 
concentrated in the first phase of the implementation of the WPR, the period from January 1st 
1990 to July 1st 1991. Since then the volume of notifications in the private sector has been on a 
rather low level. The decline of the notification volume from the public sector has been more 
gradual, and ever since early 1993 this volume also has been rather low. The number of changes 
to the data kept in the register of the Registration Chamber has been lower than might have been 
expected, although the WPR prescribes that notification be given whenever a change occurs that 
affects the data in the original notification. Apart from the fact that the data in the register are 
thereby becoming out of date, this also means a decline in the effectiveness of self-regulation on 
the operational level. 

A random sample from the register has shown that the quality of notification and self-regulation 
differs widely. A substantial percentage of the received notifications and regulations is not up to 
standard. Many of the controllers seem to have perceived it as a one-time obligation of a purely 
administrative nature. In general, it seems that self-regu lation has functioned best were it could 
build upon a tradition of secrecy pledges and careful treatment of personal data, or where the 
privacy regulations also functioned as internal instructions or procedures or could be of value as a 
marketing tool. The obligation of self-regulation was in those cases the starting point for an 
exercise that was also of benefit to the organization itself. Although showing some positive 
results, the findings on the observance of the obligation of notification and self-regulation are 
largely disappointing. It is ignored by many, or only taken as a token obligation. Even an active 
enforcement policy by the Registration Chamber cannot be expected to change this radically. 

The obligation of self-regulation consists of choices from options that are legitimate as such, 
while further constraining the normative latitude that the WPR provides for the controller of the 
file. One should therefore make an explicit distinction between the obligation of notification and 
that of self-regulation. Apart from this normative aspect of self-regulation, consisting of a self-
imposed restriction within the margins of the law, the obligation of notification and self-
regulation also provides for information and internalization functions. The information function 
provides transparency and controllability of information processing for the data subject, other 
parties concerned and the Registration Chamber. The internalization function concerns the 
obligation of the controller to explicitly balance the interests of all parties concerned, which will 
increase the awareness of privacy issues. The obligation of notification has only an information 
function, in contrast to that of self-regulation, which functions primarily as a basis for a more 
restrictive regulation than the law provides. This obligation of self-regulation is a carry-over from 
the proposals of the state committee of 1976. The binding nature of the description of the 
information system remains, while the preventive check has been replaced by a system of 
repressive surveillance. 

Such a system of self-regulation at the operational level can be effective, provided that the 
following conditions are met: (a) the information system subject to regulation is sufficiently stable 
over time, (b) there has been an adequate survey of existing and foreseeable information needs, 
both structural and incidental, (c) the effects of the law on concrete information relations can be 
precisely defined (d) the legal regulations exhibit a sufficient degree of flexibility, and (e) the 
controller is willing and able to define and impose his own regulations. Because these conditions 
are not always met, the functioning of the obligation of self-regulation in the WPR has revealed 
many problems. Apart from the operational problems that are caused by the act itself, mainly due 
to inadequate definition of concepts, unclear definition of the scope of the law, imperfect 
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demarcation in sectors and insufficient clarity in the interaction between legal norms and self-
regulation, the applicability of adequate and concrete operational instructions is constrained by 
parallel formation of law, that carries over into the application of the WPR. The above is 
especially true for: (a) the impact of legislation on freedom of public information, (b) case law on 
the basis of the civil code as a source of (unwritten) information duties, (c) the effect of written 
and unwritten secrecy pledges, and (d) the increase, initiated by the WPR, of registration and 
information duties in sector-specific laws. Part of the relevant norms cannot be made concrete 
because of the obligation to balance interests in the context of the actual situation. The legal 
complexity of the obligation of self-regulation has therefore been underestimated. Neither was 
there, at the time of the introduction of this obligation, sufficient thought for the inherent 
tension and susceptibility to conflict that exists between the conservative aspects of self-
regulation and the orientation towards flexibility of multifunctional information systems. In this 
context the capability for regulation by the controllers, the identifiability and predictability of 
information needs, have been estimated in a much too optimistic way. Also, the contraproductive 
side effects of such a system of regulation have been underestimated, especially those that stem 
from bureaucracy and a fixation on formalities. Because of this the real legal issues tend to be 
pushed aside. Moreover, the emphasis on privacy aspects in the relation between the controller 
and the data subject presents the risk that third-party and public interest could be threatened. A 
balance of interests cannot be guaranteed in this system. 

Because of the shortcomings indicated in the normative function of self-regulation at the 
operational level, the information function, aimed at transparency and controllability of 
information processing, also has not been fully realized. The results of the internalization 
function, aimed at increasing awareness of privacy issues and norms, have been diverse. 
Enactment of the WPR has, unmistakenly, contributed to activation and a focusing of awareness 
that was partly already there. This activation was clearly noticeable during the first phase of the 
implementation. At a later stage the effect gradually diminished, and observance of the obligation 
of self-regulation became a (one-time) administrative chore. 

Based on the foregoing, the conclusion has been made that the obligation of notification and 
self-regulation at the operational level has not been as effective as intended. This lack could not 
be fully compensated by the efforts of sector organizations at their level. As such the ambition of 
the legislator has proved to be insufficiently realistic. 

7. Function of the WPR’s structural components 

Legal position of the data subject 
Some of the objectives of the legislator have been realized quite well. This is especially valid for 
the enforcement of the legal position of the data subject, in particular his rights with regard to 
information, access and rectification. Although these rights had already been endorsed by the 
judiciary as elements of the basic right to privacy, the WPR has substantially added to this legal 
security, particularly where information from manually maintained files is concerned. The legal 
right of information, access and rectification is being used selectively, focused on the direct 
relevance of the data file to the data subject. The greater the consequences of registration for the 
data subject, the more use is made of the right of information, access and rectification. This 
shows in the steady increase in information requests addressed to the BKR (Bureau 
Kredietregistratie), the organisation that maintains the database where certain debts of private 
persons to financial institutions are registered. In 1988 there were 8,500 requests; in 1994 this 
number had increased to 19,000, and it is still climbing. When there is no directly recognizable 
consequence of being registered, the number of information requests is far lower. This selective 
use of the rights incorporated in the act can also be illustrated by the use of the Mail &Telephone 
Preference Service, the central registration by the direct marketing sector of persons who do not 
want to receive direct mail or calls from telemarketing agencies. The size of this file remains 
steady at about 75,000 registered addresses, even though registration is only valid for a period of 
five years. 
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Involvement of the sector organizations 
A second positive experience is the willingness of the sector, professional and umbrella 
organizations to participate in and take responsibility for an adequate level of privacy protection. 
Apart from the results in self-regulation at the sectoral level in the form of codes of conduct, as 
described above, this commitment has manifested itself in the specification of model regulations, 
the information services and the active support of their member organizations in observance of 
the obligation of self-regulation at the operational level, and their intermediary and representative 
role in contacts with the Registration Chamber. In this context public opinion (consumer trust) 
has proved a very effective countervailing power. In the consumer sector especially there is a 
continuous and intensive interaction between innovation and public acceptance. As a factor of 
real commercial relevance, public opinion proves to be strong in setting the boundaries, perhaps 
even stronger than the legal norms. Codes of conduct that have been realized also show this 
effect. The choice in the WPR for primacy of self-regulation at the sectoral level has proved to be 
correct. 

Obstacles in the WPR, the definition of concepts 
A number of obstacles were indicated that found their origin in the WPR itself. The partly 
deficient and dated definition of concepts in the act are a source of implementation problems. 
This is especially valid for the concepts of “controller,” “personal data file” and “personal data”. 

The concept of controller 
During the debate in Parliament, the concept of controller was given a hybrid meaning. The 
controller could be a natural person, a legal entity or a competent governing body, but also a 
functionary or civil servant to whom this responsibility has been delegated. Responsibility for the 
operations was put on a line with authority over information processing. This is contrary to 
current private and administrative law concerning persons and organizations. The Registration 
Chamber has tried, through public relations and approval policy, to promote the interpretation 
that a controller can only be a natural person, a legal entity or a governing body. The Chamber 
has only partly succeeded in this. The public sector in particular continues to appoint civil 
servants as controller. In education, health care and social services, it is the director of the 
organization who is the controller in most cases. Such an interpretation of the controller concept 
is a potential source of problems as it does not fit with the existing hierarchical relations and the 
competence to define what tasks are done and how they are done. Although the controller 
function in the private sector has not been delegated to a subordinate level, filling in this function 
was, also there, not without problems, mainly because, during definition of the bill, it was 
suggested that there would be a certain degree of freedom in shaping the controller function. The 
operational burden of the obligation of notification and self-regulation, combined with the wish 
define things in such a way that qualification of information exchange as third-party issue is kept 
to a minimum, led to a practice where, in certain sectors, the controller was defined at the 
holding level. On this issue an impasse exists between the Registration Chamber and the banks 
and insurance companies that cannot be resolved because of the absence of any possibility of a 
judicial intervention. 

The concept of personal data file 
The scope of the WPR is directly related to the interpretation of the concept of personal data file. 
The personal data file is also the object of self-regulation. The act concerns automated and 
manual personal data files that are systematically ordered. In practice this concept causes some 
confusion. As far as the automated data files are concerned, there are problems as to what should 
be designated as such. This is especially valid for multifunctional information systems. The 
question arises whether the actual structure of the information system should be taken as a 
starting point or whether a multifunctional information system should be considered as several 
separate systems, each with its own support function. The Registration Chamber nowadays is 
inclined to the second interpretation. Most of the problems, however, arise from the question of 
which manually maintained files should be governed by the act and which not. The real question 
is what the notion of “systematically ordered” entails. The judge and the Registration Chamber 
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each interpret this in a different manner. In case law one can find both a limited interpretation of 
the concept of personal data file, in particular by the Hoge Raad and the Afdeling 
bestuursrechtspraak of the Raad van State, as well as an interpretation by a section of the lower 
judges that intends to maximize protection by law. The Registration Chamber has made a policy 
switch with regard to the issue of systematic ordering of manual data files. The Chamber now 
considers nearly all manual files that are routinely maintained in organizations, to fall within the 
scope of the WPR. The real issue is the usability of the data files, with the ability to locate 
individual files/dossiers as a minimum requirement for being systematically ordered. The 
availability of even a minimal index, e.g., a table relating a name to a file number, is deemed to be 
sufficient. The concept of personal data file is being widened. Of late the Registration Chamber 
has termed a file on commercially available CD-ROM as a personal data file, as well as a 
collection of wordprocessor documents that could be accessed by means of some selection 
criteria. The legal insecurity that is a consequence of the above creates risks, both for the 
controller and for the data subject. 

The concept of personal data 
Whether a data file can be identified as a personal data file in the terms of the WPR, is dependent 
on whether personal data are stored therein. Application of the criterion of “information that 
relates to an identified or identifiable person,” has proved to be a matter of dispute, in particular 
with regard to information processing in support of social and medical research. According to the 
Registration Chamber, only those files containing data that cannot possibly be related to an 
identifiable person, even with the use of vast data processing facilities and extensive knowledge 
of the subject matter, will not be defined as personal data files. The research sector promotes a 
more moderate view, where contractual obligations and codes of conduct are taken into account 
when estimating the chance that information in the files will be related to identified persons. A 
second source of problems concerns the difference between information about a person and 
information about a company or organization. The Registration Chamber uses an extensive 
interpretation, causing a major part of the files supporting business-to-business relations to be 
defined as personal data files and thus be subject to the WPR. This is contrary to views and 
expectations in the private sector. 

Complexity of regulation 
The diversification of information regulations in sectoral law and the carry over in the WPR of 
(in part) unwritten secrecy pledges (professional secrecy in the medical sector), (international) 
basic law and obligations stemming from international treaties, have resulted in a very complex 
regulation of information processing. It cannot be guaranteed that new law is always tuned to 
existing law, in particular to the WPR as a central privacy regulation. This is not only valid for the 
material norms, but also for competencies in enforcement and for the nature of legal security. 
The above not only causes privacy norms to be liable to conflict and dispute, but also bars access 
to the subject matter. This has damaged the legitimacy of privacy norms. For this reason, there is 
an urgent need for harmonization and coordination of existing regulations. 

Position of the Registration Chamber 
The position and functions of the Registration Chamber are not made sufficiently clear. Opinions 
differ widely in this respect. Some argue that the Chamber should be a “public watchdog,” the 
champion of the interests of the data subject. The Registration Chamber has indeed made a 
policy change towards a more activist approach, where the “public pillory” method was not 
shunned. Contrary to this is the opinion that the Chamber has primarily an administrative 
function, and its operational tasks are emphasized. In this context the Chamber is charged, apart 
from the special care of privacy protection, with responsibility for the enforcement of the WPR, 
in particular with an obligation to ensure a balanced application of the law. This is especially valid 
for: (a) the approval of codes of conduct, (b) counselling and arbitration in disputes, and (c) 
enforcement of observance of the WPR and related legislation. On the basis of the foregoing, the 
Chamber has been given far-reaching authority to conduct inquiries. This opinion leaves the 
activist approach to privacy protection to the realm of public interest groups (consumer 
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organizations, patients’ rights movements, etc.), possibly supported by government funding or 
facilities. It is well established that the two opinions are not compatible. An activist nature of the 
Registration Chamber would harm credibility and effectiveness of its administrative function and 
also its role as an impartial, authoritative and expert counsellor / arbitrator. 

Intervention by the judiciary 
In practice it has been proved that the current act provides insufficient means of conflict 
resolution. There are not enough checks and balances. This is mainly caused by the clause in the 
WPR that explicitly excludes the possibility of appeal in administrative court against decisions of 
the Registration Chamber with regard to approval of codes of conduct and positions taken. 
Although it is possible to institute legal proceedings against the State because of wrongful acts, 
this entails so many risks, that it is not a viable option. The lack of legal security translates to a 
heightened process risk that bars many from taking their case to court, which in turn preserves 
the lack of legal security. Impasses like those over the interpretation of the concepts of the act 
and the autonomy of the Registration Chamber to set it’s own policy for the approval of codes of 
conduct, thus remain unresolved. This inhibits further development of the law. Secondly, the 
WPR refers to the civil court when the legal position of the data subject is at stake. In practice 
this often concerns interpretation of administrative law. Case law shows however that the 
administrative court finds itself competent to handle cases concerning the WPR. 

8. Main recommendations 
Based on the findings of this research and taking into account the scope for policymaking that 
the draft EC Directive gives to the member states, the following recommendations are made: 

 

The positive experiences with the codes of conduct towards continuation of this form of self-
regulation at the sector level. The draft EC Directive leaves room for an optional procedure for 
the approval of codes of conduct such as is incorporated in the WPR. It is recommended that the 
requirements for admissibility be changed and the procedure restructured and formalized, in 
particular by defining time limits for the decision process of the Registration Chamber. 

 

It is recommended to define more rigorously the concepts of “controller,” he who is held 
responsible for the information processing, and to align the concept better with current private 
and administrative law about persons and organizations. The concepts of processing manager 
and network manager should be added, and a further differentiation of the concept of processor 
will be needed as new forms of professional service emerge. 

 

The demarcation of the concepts of automated data processing and manually maintained files 
needs further attention in the new implementation bill. These concepts should be closely aligned 
with the actual structure of the information processing. In particular attention should be given to 
the position of temporary files, text-processing files and back-up facilities. Furthermore, it is 
recommended to extend the scope of the act to include manually maintained files in line with the 
current position of the Registration Chamber on this matter. The act should differentiate 
according to the type of data file as far as inspection of data, costs and storage times are 
concerned. It is recommended that a separate regulation be defined for the production and use of 
CD-ROM and similar new media. 

 

The new legislation should give special attention to the definition of the concept of personal data. 
In particular, care should be taken to distinguish information on companies and organizations 
from personal data. The norm should be differentiated according to the nature of the stored 
information. The status of files for statistical research at professional research institutes should be 
further clarified. 
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As the obligation of self-regulation at the operational level has proved to be insufficiently 
executable and enforceable, it is recommended to drop this obligation and leave regulation at the 
operational level to the controller, who can impose additional rules by means of a privacy 
regulation. Privacy regulations can be expected to keep their important role at the operational 
level in situations where the specialization of standard norms is considered essential by the 
controller’s organization. In this research the position is taken that the obligation of self-
regulation at the operational level implies a further restriction of the freedom of the controller 
compared with that provided in the draft EC Directive, as this obliges controllers to make a 
binding choice from a number of options all of which are lawful. If the obligation of self-
regulation at the operational level is to remain in force, a legal basis has to be found in the draft 
directive. Apart from art. 20, on the freedom of member states to implement a selective 
preventive review with regard to information systems of a very sensitive nature, this basis cannot 
be found. Also for this reason, the obligation of self-regulation at the operational level cannot be 
maintained. Optionally, the act could contain an explicit encouragement to the controller to 
specify a privacy regulation. It is further recommended that the selective precursory review in the 
Directive not be implemented in the national legislation, as there is no indication of the need for 
such a review. Any form of mandatory notification should be regarded with reticence. The 
emphasis should be on the information provided via the data protection official, as mentioned in 
the draft EC Directive. 

 

Apart from the emphasis on a further and more concrete definition of norms, it is recommended 
that the dogmatic embedding of the new privacy act in current law receive special attention. A 
combination of general norms and sector-specific norms, with the option to include new 
elements as soon as the need arises, is preferred. Also, the mutual tuning of privacy legislation 
and freedom of information legislation needs to be considered as well as the interaction between 
privacy legislation and the civil code. 

 

It is recommended that legal protection of the controllers, the data subjects and other parties 
concerned be extended, in particular in relation to the decisions made by the Registration 
Chamber as the approving and enforcing body. The starting point should be that the function of 
the Registration Chamber be subject to the administration of administrative law. Decisions of the 
Registration Chamber should be made public, in line with existing rules for similar institutions. 

 

The principles set forward in the Convention for the Protection of Individuals with regard to 
Automatic Processing of Data of 1981 should be reconsidered in view of the changed 
information situation. The criteria put forward in the article 7 of the Draft EC Directive, are a 
good starting point for this discussion. 

These recommendations stem from the basic notion that the credibility and effectiveness of 
privacy protection is fully dependent on sound, executable and enforceable legislation and a 
balanced application of the law. 
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