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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. 



 

G.Overkleeft-Verburg 373 www.overkleeft-verburg.nl 

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). 
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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 
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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. 



 

G.Overkleeft-Verburg 387 www.overkleeft-verburg.nl 

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. 
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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. 

 




