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12 De reglements-, formulier- en aanmeldingsplicht 

12.1 Inleiding 
Een bijzonder kenmerk van de WPR is de verplichting tot geïndividualiseerde normering van 
persoonsregistraties op operationeel niveau via de opstelling van een privacyreglement of 
aanmeldingsformulier. Binnen de bandbreedte van wet en uitvoeringsregelingen worden in relatie 
tot het doel ervan, functionele voorschriften voor de gegevensverwerking geformuleerd. Deze 
exercitie in zelfregulering heeft in hoofdzaak de volgende functies: (a) gepreciseerde normering 
van de gegevensverwerking op operationeel niveau; (b) openbaarheid over het functioneren van 
de persoonsregistratie; (c) controleerbaarheid op naleving van de wet c.a., (d) voorlichting aan de 
geregistreerde, vooral over de wijze van effectuering van diens rechten en (e) bewustwording en 
internalisering van privacy-normbesef via zelfregulering als leerproces. Onderscheiden naar 
hoofdfuncties is de doelstelling van de zelfreguleringsverplichting drieledig, toegespitst op de 
normatieve functie, de informatieve functie en de internaliseringsfunctie1471. 

De reglements- en formulierplicht is gekoppeld aan een aanmeldingsplicht bij de 
Registratiekamer. Het hieraan voldoen schept rechtsgevolg in de vorm van verbindende werking 
van de zelfregulering (artt. 21 en 26). De meldingsplicht is echter vooral bedoeld om de 
Registratiekamer ten behoeve van haar toezichtstaak informatie te verschaffen over de aard, 
omvang en inrichting van de gegevensverwerking1472. 

Door de hiervoor genoemde functies en als laatste schakel in de WPR-regelingsketen, is de 
reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht een hoeksteen in het systeem van de wet. 

Dit is het eerste van een viertal hoofdstukken over de werking van de reglements-/formulier- en 
aanmeldingsplicht. In dit hoofdstuk wordt het wettelijke regime behandeld, de uitwerking ervan 
in de verschillende uitvoeringsregelingen (infrastructuur), de aard en functie van het 
aanmeldingenbestand en het verloop van de invoeringsfase. Voorts zullen de externe prikkels op 
naleving van de aanmeldingsplicht worden onderzocht, evenals het acceptatie- en 
handhavingsbeleid van de Registratiekamer. Om de bandbreedte voor een eventuele herziening 
van de aanmeldingsplicht te bepalen, wordt hierin tevens de regeling van de aanmeldingsplicht in 
de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens beschreven. Hoofdstuk 13 is de 
neerslag van een onderzoek naar de naleving van de aanmeldingsplicht in kwantiteit en kwaliteit, 
op basis van het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer. In hoofdstuk 14 worden een 
tweetal uitvoeringsregelingen geëvalueerd, het Gegevensbesluit en het Bekendmakingsbesluit, met 
inbegrip van de ervaringen met de aanmeldingsformulieren. Tevens is hierin te onderzoeken 
welke aanvullende arrangementen in de provinciale en gemeentelijke uitvoeringspraktijk zijn 
getroffen. Aan de hand van de ervaringen met de model-reglementering in de Wet politieregisters 
zal voorts worden nagegaan, of opneming van deze uitvoeringsmodaliteit in de WPR aanbeveling 
verdient. In het (afrondende) hoofdstuk 15 zal de juridische dimensie van de 
zelfreguleringsverplichting centraal staan, met name de vraag hoe het staat met de hiermee 
beoogde normerende werking in de uitvoeringspraktijk. In dit laatste hoofdstuk zal ook de balans 
worden opgemaakt van de werking van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht. 

De volgorde van de in dit hoofdstuk te behandelen onderwerpen is als volgt. In paragraaf 12.2 zal 
het wettelijk regime worden beschreven, gevolgd door een behandeling van de infrastructuur in 
paragraaf 12.3, de vraag wie aanmeldingsplichtig is in paragraaf 12.4 en de sanctionering van deze 
verplichting in paragraaf 12.5. Vervolgens wordt de invoeringsfase geanalyseerd in paragraaf 12.6, 
vooral geconcentreerd op de aard, vorm en effectiviteit van de in die periode geboden 
                                                      
1471 Vgl. nog als aanvullende interne functies van het aanmeldingsformulier of reglement: de 
instructiefunctie, grondslag van mandatering en het vastleggen van interne procedures. 
1472 Vgl. de toelichting op art. 19 WPR: “Ten einde de Registratiekamer in staat te stellen waar nodig 
toezicht uit te oefenen is in het derde en vierde lid een eenvoudige meldingsplicht neergelegd” (MvT p. 43). 
Evenzo p. 13 van de Nota naar aanleiding van het Eindverslag: “De bedoelde mededelingsplicht strekt er 
alleen toe de Registratiekamer tot een gerichte controle in staat te stellen.” 
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begeleiding en ondersteuning van de registratiehouders bij de naleving van hun verplichtingen. 
De acceptatie en de verwerking van de aanmeldingsformulieren door de Registratiekamer komen 
in paragraaf 12.7 aan de orde, onder meer toegesneden op het aspect preventieve/repressieve 
toetsing c.q. de aard van het toezicht. In het verlengde hiervan is een afzonderlijke behandeling 
van de aard en functie van het door de Registratiekamer gevoerde aanmeldingenbestand 
opgenomen (paragraaf 12.8). De invloed van branche-/beroeps- en koepelorganisaties op de 
naleving van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht zal vervolgens in paragraaf 12.9 worden 
onderzocht, gevolgd door een beschrijving van de handhaving van deze verplichtingen door de 
Registratiekamer (paragraaf 12.10). Om de mate van wijzigingsbevoegdheid (regelingsautonomie) 
van de nationale wetgever te bepalen, wordt in paragraaf 12.11 de regeling van de 
aanmeldingsplicht in de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens weergegeven. 
Deze Europese regeling geeft immers de randvoorwaarden van een mogelijke herziening aan. Dit 
hoofdstuk zal worden afgesloten met een paragraaf bevindingen en conclusies (12.12), waarin het 
voorafgaande is geïntegreerd. 

12.2 Het wettelijk regime 
De wet kent zelfregulering op toepassingsniveau in twee vormen, afhankelijk van de sector 
waartoe de persoonsregistratie wordt gerekend. Is dat de overheidssector, dan verplicht art. 19 
WPR tot het vaststellen van een reglement. De overige, tot de particuliere sector gerekende 
persoonsregistraties moeten ingevolge art. 24 WPR worden aangemeld bij de Registratiekamer 
door inzending van een formulier van aanmelding. De indeling in sectoren is geregeld in art. 17 
WPR jo. het Afbakeningsbesluit (zie hoofdstuk 10). 

De reden om, naast de differentiatie in normering tussen de overheids- en de particuliere sector, 
tevens onderscheid te maken in vorm en methode van zelfregulering, is in de memorie van 
antwoord nader toegelicht (p. 30). Hierin is gewezen op de onervarenheid met regelgeving in het 
bedrijfsleven. Het opleggen van een reglementsplicht zou daarom een te zware uitvoeringslast 
betekenen. Vandaar de keuze voor een vorm van gestructureerde reglementering voor de 
particuliere sector. Het aanmeldingsformulier is dus bedoeld als uitvoeringsfaciliteit met sturende 
werking. Een tweede argument hield verband met de regelingscultuur in de overheidssector. De 
behoefte aan nuancering van voorschriften in een reglement zou hier groter zijn. Voorts werd 
gewezen op de countervailing power van de vertegenwoordigende organen met het oog op de 
bewaking van een deugdelijke uitvoering. 

De zelfreguleringsverplichting is op 1 januari 1990 van kracht geworden voor nieuwe 
persoonsregistraties (art. 54, tweede lid, WPR jo. Stb. 1989, 153). Op dat tijdstip reeds bestaande 
persoonsregistraties hadden enig respijt. Voor deze categorie is de zelfreguleringsverplichting 
gaan gelden op 1 juli 1990 (zie art. 54, derde lid, WPR). 

Zoals eerder in hoofdstuk 9 besproken, kan de registratiehouder een beroep doen op vrijstelling 
van de regelings- en aanmeldingsplicht (artt. 22 en 27 WPR), mits en voor zover een met de 
persoonsregistratie corresponderend standaardregime in het Besluit genormeerde vrijstelling 
aanwijsbaar is. De registratiehouder kan niettemin voor zelfregulering opteren door – op 
vrijwillige basis – te voldoen aan de wettelijke zelfregulerings- en meldingsplicht (art. 22 BGV). 

Zowel reglement als aanmeldingsformulier zijn bedoeld om de werking van de 
persoonsregistratie rechtens bindend te beschrijven. De artt. 21 en 26 verplichten de houder, de 
bewerker en al degenen die verder bij de werking van de persoonsregistratie zijn betrokken om 
het bekendgemaakte reglement na te leven en dus om hun activiteiten af te stemmen op de bij 
aanmelding verstrekte gegevens. Vanwege deze normatieve dimensie van de zelfregulering is aan 
de reglements- en formulierplicht een bekendmakings- en meldingsplicht gekoppeld. Art. 19, 
tweede lid, verplicht tot bekendmaking en het voor een ieder ter inzage leggen van het reglement, 
met inbegrip van de wijziging en intrekking daarvan. Een overeenkomstige bepaling geldt voor 
het aanmeldingsformulier (art. 24, vierde lid). Deze verplichting tot openbaarmaking is nader 
uitgewerkt in het Bekendmakingsbesluit (zie hoofdstuk 14). 

De registratiehouder in de openbare sector is ingevolge art. 19, derde en vierde lid, WPR 
verplicht om de Registratiekamer schriftelijk mededeling te doen van de aard van de 
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persoonsregistratie en het feit van terinzagelegging, onder opgave van zijn naam, adres en 
woonplaats. Tevens moeten mutaties in deze NAW-gegevens worden gemeld1473. De particuliere 
sector wordt wat sterker gestuurd. Een persoonsregistratie moet worden aangemeld bij de 
Registratiekamer door inzending van een formulier, conform een door de minister vastgesteld 
model (art. 24, eerste en tweede lid jo. Stcrt. 1989, 252). De Registratiekamer moet voorts worden 
geïnformeerd omtrent mutaties betreffende wijziging in NAW-gegevens van de houder, wijziging 
of aanvulling van de bij aanmeldingsformulier verstrekte gegevens of opheffing van de 
persoonsregistratie (art. 25).  

Uit het voorgaande blijkt, dat de informatieverplichting aan de Registratiekamer aanmerkelijk 
verschilt, al naargelang de sector waartoe een houder wordt gerekend. De meldingsplicht voor 
overheidsregistraties is minderomvattend, want beperkt tot informatie over de aard van de 
persoonsregistratie en de identiteit van de registratiehouder, in combinatie met enkele 
procedurele gegevens. In de particuliere sector omvat de melding echter tevens de werking van 
het informatiesysteem, via de verplichte inzending van het formulier. 

12.3 De infrastructuur 
Met de wettelijke grondslag voor de reglements-, formulier- en meldingsplicht, waren bij de 
inwerkingtreding van de WPR op 1 juli 1989 slechts de contouren van het WPR-systeem van 
zelfregulering geschetst. De noodzakelijke infrastructuur in de vorm van nadere 
uitvoeringsbesluiten, de beschikbaarheid van aanmeldingsformulieren en organisatorische en 
andere voorzieningen bij de Registratiekamer, als complementaire voorwaarden voor de 
uitvoering van het wettelijk systeem, moest toen nog geheel worden gerealiseerd. Hieraan is in de 
tweede helft van 1989 onder grote tijdsdruk gewerkt. 

Eind 1989 en begin 1990 kwamen de volgende uitvoeringsregelingen in het Staatsblad: 

1. Besluit van 19 december 1989, houdende regels voor het bekend maken van reglementen en 
het ter inzage leggen van reglementen en formulieren van aanmelding als bedoeld in de 
artikelen 19 en 24 van de Wet persoonsregistraties (Bekendmakingsbesluit), Stb. 1989, 568; 

2. Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet 
persoonsregistraties (Afbakeningsbesluit), Stb. 1989, 569; 

3. Besluit van 22 december 1989, houdende aanwijzing van de gegevens welke moeten worden 
verstrekt bij het formulier van aanmelding bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet 
persoonsregistraties (Gegevensbesluit), Stb. 1989, 587; 

4. Besluit van 2 januari 1990, houdende aanwijzing van persoonsregistraties waarop de artikelen 
19, 24 en 25 van de Wet persoonsregistraties niet van toepassing zijn (Besluit genormeerde 
vrijstelling), Stb. 1990, 161474. 

Parallel aan deze uitvoeringsregelingen is een model voor het in de particuliere sector te 
gebruiken aanmeldingsformulier ontwikkeld, uitgaande van de wet en de 15 voorgeschreven 
vragen in het Gegevensbesluit1475. De Registratiekamer heeft hierin een overwegend aandeel 

                                                      
1473 Het begrip NAW-gegevens is een vaste aanduiding voor naam-, adres- en woonplaatsgegevens. 
1474 Zie voorts nog het Besluit van 16 juni 1989, houdende aanwijzing van persoonsregistraties waarop de 
Wet persoonsregistraties niet van toepassing is (Bezemwagenbesluit), Stb. 1989, 238. De laatste 
uitvoeringsregeling, het Besluit gevoelige gegevens, is eerst per 1 mei 1993 in werking getreden met een 
overgangstermijn van zes maanden. Zie het Besluit van 19 februari 1993, houdende regels inzake het 
opnemen in een persoonsregistratie van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet 
persoonsregistraties, Stb. 1993, 158. 
1475 Door de gelijktijdige ontwikkeling van Gegevensbesluit en model-aanmeldingsformulier heeft zich een 
klein bedrijfsongeval voorgedaan. Op advies van de Raad van State is art. 1, aanhef en sub f van het 
ontwerp in de definitieve versie van het Gegevensbesluit aangepast door de oorspronkelijk beoogde 
vraagstelling in te perken, zijnde ruimer dan art. 20 WPR (vgl. art. 24, derde lid). De oorspronkelijke 
bredere vraagstelling is echter wel op het aanmeldingsformulier vermeld gebleven. Zie de vragen 9 en 10, 
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gehad1476. Om het geheel hanteerbaar te houden is – hiertoe geïnspireerd door het Britse 
aanmeldingsformulier – gekozen voor een qua lay out zodanig ineenschuiven van de verplichte 
vraagstelling, dat volstaan kon worden met een naar omvang relatief beperkt vragenformulier (6 
pagina’s), aangevuld met een beknopte toelichting1477. 

Gezien de verwachte problemen met de verspreiding van het formulier werd door het ministerie 
van Justitie en de Registratiekamer voorts besloten tot een kosteloze beschikbaarstelling door de 
Registratiekamer (toezending op telefonisch of schriftelijk verzoek)1478. Gezien het late tijdstip 
van beschikbaarheid was een alternatief ook nauwelijks meer denkbaar. 

Het modelformulier aanmelding persoonsregistratie bij de Registratiekamer is bij ministerieel 
besluit van 21 december 1989 vastgesteld en als besluit en bijlage gepubliceerd in de 
Staatscourant van 28 december (Stcrt. 1989, 252). Tevens is in deze bijlage een tweede formulier 
gepubliceerd, het formulier Beperkte aanmelding persoonsregistratie, bedoeld voor de 
overheidssector. Anders dan het eigenlijke aanmeldingsformulier (art. 24, tweede lid), heeft dit 
formulier geen wettelijke grondslag (vgl. art. 19, derde lid) en is het gebruik ervan in de 
overheidssector dan ook niet verplicht. 

De vraagstelling op het aanmeldingsformulier leunt sterk aan tegen die in het Gegevensbesluit jo. 
art. 20 WPR. In het verlengde hiervan zijn enkele aanvullende vragen opgenomen. Deze 
betreffen het karakter van de persoonsregistratie (geautomatiseerd, handmatig of gemengd) en de 
eventuele internationale aspecten ervan (grensoverschrijdende gegevensverstrekkingen en 
buitenlandse persoonsregistraties). De ontwikkeling van specifieke sectorformulieren bleek zo 
weinig toegevoegde waarde op te leveren, dat van de introductie daarvan is afgezien, mede 
vanwege het risico van verwarring door afbakeningsproblemen. Zoals opgemerkt voorziet de wet 
niet in een grondslag voor verplicht formuliergebruik in de overheidssector. Omdat dit al snel als 
een omissie in de wet werd gezien, met name uit een oogpunt van administratieve 
verwerkbaarheid van aanmeldingen door de Registratiekamer, is in aansluiting op het 
aanmeldingsformulier voor de particuliere sector een hiervan afgeleide versie ontwikkeld voor de 
overheidssector. Hoewel beperkt, gaat de vraagstelling van dit formulier duidelijk uit boven de in 
de wet omschreven gegevensverstrekking (vgl. art. 19, derde lid). 

De reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht heeft primair een normerende en een 
informerende functie. Elk van deze functies stelt specifieke eisen aan het formulierontwerp. 
Onderling zijn deze eisen niet steeds verenigbaar. In het formulierontwerp heeft de normerende 
functie het primaat gekregen, als uitvloeisel van het wettelijk systeem. De informerende functie is 
daaraan ondergeschikt gemaakt. De primair normerende dimensie van het formulier als vorm van 
gestructureerde zelfregulering, werkt op twee punten door in het ontwerp. Zo is de toonzetting 
ervan nogal juridisch, toegesneden als deze is op het (aangevulde) begrippenkader in de wet en de 
verbijzondering van de WPR-normstelling op uitvoeringsniveau. Een tweede, daarmee 
samenhangend aspect betreft de aard van de vraagstelling. Het formulier gebruikt open vragen. 
                                                                                                                                                        
met name de subvraag “gevallen van verstrekking”. Zie het advies van de Raad van State, december 1989, 
Bijvoegsel Stcrt. 1990, nr. 6. 
1476 Zie ook de (soms uitgebreide) advisering omtrent de uitvoeringsregelingen. met name betreffende het 
Besluit genormeerde vrijstelling en het Bekendmakingsbesluit. 
1477 Doorslaggevende factoren bij de uiteindelijke vormkeuze waren derhalve, dat het formulier goed moest 
ogen en bovendien geschikt zou zijn om ter inzage gelegd/gegeven te worden (belang houders) en 
bovendien dat het verwerkbaar, archiveerbaar en houdbaar zou zijn (belang Registratiekamer). De keerzijde 
van deze model-keuze was, dat concessies zijn gedaan aan de “invulbaarheid” binnen de houdersorganisatie 
(gebruik tekstverwerker e.d.). 
1478 Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar een beschikbaarstelling op commerciële basis, via uitgevers 
en (kantoor)boekhandels. De beslissing tot verspreiding in eigen beheer is echter weloverwogen genomen, 
de verwerkingskosten zouden immers niet opwegen tegen de aldus te genereren inkomsten. De vrees was 
bovendien, dat het introduceren van een kostenvergoeding het proces van zelfregulering zou afremmen. 
De consequentie van deze beslissing was een directe belasting van het budget en de personele capaciteit 
van de Registratiekamer. 
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Van enige standaardisering van de beantwoording in de vorm van aan te kruisen alternatieven is 
derhalve (bewust) afgezien. 

12.4 Zeggenschap en verantwoordelijkheid 
Wie in concreto reglements-/formulier- en meldingsplichtig is, is niet in de wet gepreciseerd. In 
het vorige hoofdstuk is beschreven wat hiervan de achtergrond is. Tevens is betoogd en 
gemotiveerd dat de houder normadressaat is. In de particuliere sector is dit als regel de 
betreffende natuurlijke of rechtspersoon en in de overheidssector het bevoegd orgaan. De 
houder kan zich echter bij de nakoming van deze verplichtingen doen vertegenwoordigen. De 
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan in de particuliere sector inherent zijn aan de 
wettelijke/statutaire bestuursfunctie of op volmacht berusten, terwijl deze binnen de overheid op 
(algemene of specifieke) mandatering herleidbaar moet zijn. 

In het vorige hoofdstuk is beschreven, dat de zelfreguleringsfunctie binnen de organisatie van de 
houder een onderwerp kan zijn van bestuurlijke checks and balances, met name door de 
verantwoordingsplicht van het bestuur of het bevoegd orgaan. Dit geldt in het bijzonder voor het 
openbaar bestuur en de daaraan gelieerde sectoren. Zie hieromtrent de volgende paragraaf. 

12.5 Sancties op niet-naleving van de aanmeldingsplicht 
Ingevolge art. 50 WPR is de niet-naleving van de artt. 19, 24 en 25 strafrechtelijk gesanctioneerd. 
De wet voorziet derhalve in strafbaarstelling met betrekking tot de overheidssector van 
achtereenvolgens: (a) niet-reglementeren, (b) niet-bekendmaken en het voor een ieder ter inzage 
leggen van het reglement alsmede (c) niet-melden aan de Registratiekamer. Dit alles zowel initieel 
als met betrekking tot de mutaties in het (beheer van het) informatiesysteem. Voor 
persoonsregistraties in de particuliere sector voorziet art. 50 in strafbaarstelling van: (a) niet-
aanmelding op de voorgeschreven wijze (formulier) bij de Registratiekamer alsmede (b) niet-
bekendmaking en het voor een ieder ter inzage leggen van het aanmeldingsformulier. Ook hier 
reikt de strafbaarstelling verder dan de initiële melding en betreft deze ook mutaties in de 
gegevens. De strafmaat differentieert, al naar gelang opzet wel of niet wordt aangenomen. In het 
vorige hoofdstuk is betoogd, dat nu art. 50, eerste lid, sub a, WPR de normadressaat van de 
strafbaarstelling omschrijft als: “degene die een persoonsregistratie in werking heeft”, deze 
bepaling aldus moet worden begrepen, dat hiermee de houder is aangeduid. Tot op heden is nog 
geen enkele strafvervolging ingesteld. De kans hierop is bovendien om redenen van 
opportuniteit, rechtsonzekerheid en bewijsbaarheid uiterst gering. 

Zie voorts de risico-aansprakelijkheid van de houder en bewerker voor materiële en immateriële 
schade, door te handelen in strijd met de bij of krachtens de WPR gegeven voorschriften in art. 9 
van deze wet, alsmede de mogelijkheid van een herstelvordering in art. 10 WPR1479. Zie ook de 
mogelijkheid van collectieve actie door een ideële rechtspersoon (artt. 305a en 305b BW)1480. In 
deze gevallen is, anders dan bij een vordering tot inzage en/of correctie ex art. 34 WPR, de 
normale dagvaardingsprocedure van toepassing. Voor zover mij bekend zijn op basis van de artt. 
9 en 10 WPR tot op heden nog geen procedures aanhangig gemaakt, ook niet door ideële 
organisaties. De SWP heeft hiervan uitdrukkelijk afgezien vanwege het procesrisico. De 
belanghebbende en een ideële rechtspersoon kunnen echter ook de Registratiekamer inschakelen, 
namelijk door ex art. 46, eerste lid, WPR te verzoeken om de instelling van een nader onderzoek 
naar de wijze van naleving van de wet door een nader aangegeven houder(sorganisatie). Van deze 
mogelijkheid wordt op ruime schaal gebruik gemaakt. 

                                                      
1479 Vgl. voorts de mogelijkheid om betrokkenen bij het informatieproces rechtstreeks aan te spreken op 
basis van art. 6:162 BW jo. de artt. 21 en 26 WPR. 
1480 Vgl. het vervallen van art. 10, tweede lid, en de wijziging van art. 46, eerste lid, WPR door de Wet van 6 
april 1994 tot regeling van de bevoegdheid van bepaalde rechtspersonen om ter bescherming van de 
belangen van andere personen een rechtsvordering in te stellen, Stb. 1994, 269. 
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Een derde sanctie-categorie vloeit voort uit de door de Registratiekamer te ondernemen acties op 
grond van haar toezichtstaak (art. 37, tweede lid, WPR), op basis van gericht onderzoek en/of als 
sequeel van haar geschillen- en voorlichtingsfunctie. Zie vooral de bevoegdheid tot het doen van 
een aanbeveling aan de houder in art. 46, derde lid, WPR, in het verlengde van een ambtshalve of 
op verzoek ingesteld onderzoek, en de eventuele opneming van bevindingen in het openbare 
jaarverslag. Zoals eerder opgemerkt, is openbaarheid/publiciteit een geducht sanctie-instrument. 
Deze bevoegdheid wordt voorts door de Kamer gehanteerd om bemiddelingsverzoeken met 
termijnoverschrijding (art. 34, derde lid, WPR) alsnog in behandeling te kunnen nemen. In die zin 
is de uitoefening van de bemiddelings- en de toezichtsfunctie van de Kamer in belangrijke mate 
verweven. 

Voorts kan nog een categorie externe sancties op niet-aanmelding van een persoonsregistratie bij 
de Registratiekamer worden onderscheiden. Voor specifieke categorieën van registratiehouders is 
een ontvangstbevestiging van de Registratiekamer opgenomen als voorwaarde voor het in 
behandeling nemen van een vergunningsaanvraag betreffende de bedrijfsuitoefening1481. In dat 
geval is een niet-naleven van de WPR-aanmeldingsplicht extern gesanctioneerd, vooral via een 
gerichte controle op naleving van de aanmeldingsplicht als onderdeel van een 
vergunningsprocedure1482. Zie de vergunningsplicht met betrekking tot de arbeidsbemiddeling en 
het ter beschikking stellen van arbeidskrachten in de artt. 82 en 90 van de 
Arbeidsvoorzieningswet (Stb. 1990, 402). De vergunningverlenende instantie is het Centraal 
Bestuur Arbeidsvoorziening. Onder de gegevens die ingevolge de regeling van het CBA ex artt. 
84 en 92 Arbvowet bij een vergunningsaanvraag moeten worden verstrekt, is tevens een 
ontvangstbericht van een bij de Registratiekamer aangemelde persoonsregistratie opgenomen1483. 

Eenzelfde figuur is geïntroduceerd voor de recherchebureaus. Deze zijn ex art. 5 van de Wet op 
de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties (Stb. 1936, 206)1484 onderworpen aan 
                                                      
1481 Een dergelijke koppeling met het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag staat mijns 
inziens op gespannen voet met de artt. 4:2 en 4:5 Awb, de aan de aanvraag te stellen eisen. Zie vooral het 
tweede lid: “De aanvrager verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de 
aanvraag nodig zijn en waarover hij redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.” Vgl. ook de problemen voor 
startende ondernemers. Het beschikken over een ontvangstbewijs van aanmelding veronderstelt immers 
het functioneren van een organisatie. Voor zover voor een dergelijke koppeling wordt geopteerd, moet 
deze worden opgelegd als vergunningsvoorschrift. 
1482 Uit een oogpunt van naleving van de WPR lijkt dit een aantrekkelijke figuur. Het bezwaar ervan is 
echter, dat aldus het formalistische karakter van de aanmeldingsplicht nog eens wordt onderstreept. 
1483 Zie de volgende door het CBA vastgestelde regelingen: de Regeling arbeidsbemiddeling door derden jo. 
de Regeling arbeidsbemiddelingsvergunning met bijbehorend aanvraagformulier (Stcrt. 1990, 245) en de 
Regeling aanvraag vergunning voor ter beschikking stellen van arbeidskrachten 1994 (Stcrt. 1994, 185). Zie 
echter het voornemen tot afschaffing van deze vergunningsverplichtingen in de Sociale Nota 1995, TK 
1994-1995, 23902, nr. 3, pp. 29 en 30. 
1484 Zie ook de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties van 25 november 1992, Stcrt. 1992, 232 en de 
Circulaire particuliere beveiligingsorganisaties (CPB) van 7 februari 1994, Stcrt. 1994, 41. Inmiddels is een 
wetsvoorstel voor een afzonderlijke Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus bij de 
Tweede Kamer in behandeling (TK 1993-1994, 23478, nrs. 1-2. Dit wetsvoorstel continueert de 
vergunningsplicht voor recherchebureaus in art. 2. Deze worden in de MvT omschreven als: “natuurlijke 
personen of rechtspersonen die onderzoek verrichten dat kan bijdragen aan het voorkomen of achterhalen 
van onrechtmatig of crimineel gedrag, bijvoorbeeld verzekeringsfraude, dan wel zich anderszins op verzoek 
van particulieren tegen betaling inspannen, omtrent personen informatie te vergaren” (p. 7). De noodzaak 
van specifieke wetgeving wordt gemotiveerd met de aard van het werk dat bepaalde belangen of rechten 
van burgers kan raken, zoals het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van 
bewegen (MvT p. 2). In de afzonderlijke privacyparagraaf in de MvT wordt, naast de opneming van een 
bijzondere geheimhoudingsplicht in art. 13 van medewerkers (een ieder die werkzaam is of werkzaam is 
geweest), vooral aangehaakt bij de door de WPR geboden bescherming: “De handhaving van de WPR 
wordt door de in dit wetsvoorstel neergelegde regeling aanmerkelijk verbeterd, doordat in het kader van de 
vergunningverlening kan worden getoetst of de bestaande regeling van de WPR wordt nageleefd. Zo zal 
bijvoorbeeld worden geëist dat een aanvrager van een vergunning aantoont dat hij zich conform artikel 24 
van de WPR heeft aangemeld bij de Registratiekamer” (MvT p. 12). 
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een door de minister van Justitie af te geven vergunning. Bij brief van de minister van Justitie van 
2 november 1993 is deze vergunningsplicht per 1 december 1993 geactiveerd, onder formulering 
van de aan een vergunningsaanvraag te stellen eisen1485. Als “nieuwe” voorwaarde is opgenomen, 
dat een kopie van een ontvangstbevestiging van de aanmelding bij de Registratiekamer moet 
worden overgelegd. Als uitgangspunt geldt dat elk recherchebureau een persoonsregistratie in de 
zin van de WPR voert. Op deze aanname is een omkering van de bewijslast gebaseerd. Het niet 
aanhouden daarvan moet aannemelijk worden gemaakt1486geen persoonsregistratie voeren, zullen 
zulks aannemelijk moeten maken. Een kopie van de vergunningaanvraag alsmede de motivering 
betreffende het niet voeren van een persoonsregistratie zal ik vervolgens doen toekomen aan de 
politie van de regio waar het recherchebureau is gevestigd. Indien de Registratiekamer daarom 
verzoekt, zal ik haar een overzicht ter beschikking stellen van recherchebureaus die stellen geen 
persoonsregistratie te voeren” (brief minister van Justitie a.w. pp. 3 en 4). Vgl. de behandeling 
van het begrip persoonsregistratie in hoofdstuk 14. Een dergelijke steunverplichting impliceert 
een verruiming van de betekenis van het, de werkingssfeer van de WPR afbakenende, begrip 
persoonsregistratie.>. Afgezien van het aldus gecreëerde controle-instrument op de naleving van 
de aanmeldingsplicht, is de uitvoering van de WPR hiermee echter tevens een onderdeel 
geworden van het op de betreffende sectorwet van toepassing zijnde systeem van toezicht en 
rechtsbescherming (samenloop)1487. Afgezien van de in paragraaf 12.7 nader uit te werken 
bezwaren van een dergelijke koppeling, is pakt deze methode voor de naleving van de 
aanmeldingsplicht positief uit. Dit blijkt uit het grote aantal per 1 januari 1995 ingeschreven 
persoonsregistraties uit de hiervoor genoemde sectoren. Per die datum kende het 
aanmeldingenbestand in de sector uitzend- en uitleenbedrijven 1.034 en in de sector 
handelsinformatiebureaus, recherchebedrijven e.d. 226 aanmeldingen1488. 

Als laatste categorie sanctiemiddelen is de werking van aan de bestuursstructuur inherente checks 
and balances te noemen, in het bijzonder de verantwoordingsplicht van het bestuur c.q. het 
bevoegd orgaan. Ook kunnen organen met een goedkeuringsbevoegdheid hierin een rol spelen. 
De Registratiekamer kan hierop inspelen, door bezwaren tevens kenbaar te maken aan het 
controlerende orgaan binnen de organisatie en eventuele externe instanties met 
beïnvloedingspotentieel. De druk kan voorts worden opgevoerd, door een beroep op de publieke 
opinie via het (actief) informeren van de pers. Mits juist getimed en gedoseerd, kan het 
publiciteitsinstrument zeer nuttig werken1489. Van deze mogelijkheden om aanvullende pressie te 

                                                      
1485 Brief van de minister van Justitie van 2 november 1993 aan de zich eerder bij het MvJ aangemeld 
hebbende particuliere recherchebureaus, kenmerk 405991/593/DR. Hierin wordt verwezen naar de 
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties (Stcrt. 1992, 232). Deze biedt echter geen aanknopingspunt 
voor het vereiste van overlegging van een ontvangstbewijs. Vgl. hetgeen hiervoor is opgemerkt over de 
artt. 4:2 en 4:5 Awb. 
1486 Zie de volgende passage: “Hierbij ga ik er voorshands vanuit dat een recherchebureau over een 
persoonsregistratie in de zin van artikel 1 WPR beschikt. De werkzaamheden van een recherchebureau 
brengen immers met zich mee, dat van opdrachtgevers afkomstige en verder tijdens het onderzoek 
verkregen persoonsgegevens mede met het oog op een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering 
geautomatiseerd of systematisch geordend gedurende een bepaalde periode worden bewaard. (...) De 
recherchebureaus die bij hun vergunningaanvraag geen kopie van genoemde ontvangstbevestiging 
bijvoegen en stellen dat zij <W0U 
1487 Ook op deze wijze wordt derhalve het uitgangspunt ondergraven, dat de uitleg van de WPR primair 
een zaak is van de civiele rechter (vgl. art. 34 WPR en de wetsgeschiedenis). Zie de toepasselijkheid van de 
Awb, met name betreffende de vraag of de vergunningsaanvraag terecht door de minister van Justitie 
buiten behandeling is gelaten. Een dergelijke kwestie impliceert een oordeel over de status van de 
gegevensverzameling van het recherchebureau. 
1488 Onder het nieuwe regime zijn in 1994 per saldo 96 nieuwe aanmeldingen van recherchebureaus door de 
Registratiekamer in het aanmeldingenbestand opgenomen. 
1489 Dat een actief informeren van de pers in een te vroeg stadium grote risico’s kent, is gebleken in de Air 
Miles-zaak. De aankondiging door een lid van de Kamer in een persinterview dat de Registratiekamer 
inmiddels een onderzoek had geïnitieerd naar de informatievoorziening ten behoeve van het Air Miles-
spaarsysteem, de verantwoordelijke organisatie en de participanten, in combinatie met de suggestie van 
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genereren is gericht gebruik gemaakt tijdens de in het najaar van 1992 door de Registratiekamer 
geïnitieerde handhavingsactie gemeenten (zie paragraaf 12.10). In een latere fase hiervan zijn de 
gemeenteraden en de colleges van gedeputeerde staten actief geïnformeerd over het in gebreke 
zijn bij de naleving van de aanmeldingsplicht van de betreffende gemeentebesturen. De actie is 
afgerond met de publikatie van een lijst van nalatige gemeenten in de Staatscourant1490. In dat 
verband is gebleken, dat een dergelijke aanpak, inhakend op het bestaande bevoegdheden- en 
beïnvloedingspatroon, uit een oogpunt van handhaving van de aanmeldingsplicht zeer effectief 
kan zijn. 

12.6 De invoeringsfase 
De Registratiekamer heeft bij de inrichting van haar werkzaamheden na haar start op 1 juli 
19891491, samenvallend met de inwerkingtreding van de WPR, prioriteit gegeven aan de 
ondersteuning van de invoering van deze wet, vooral aan de implementatie van de reglements-
/formulier- en meldingsplicht. Een complicerende factor hierbij was de volledige onbekendheid 
met het aantal in gebruik zijnde persoonsregistraties. Een eerder onderzoek door Cozijn uit 1985 
bood naar bekend nauwelijks houvast voor een reële schatting van het werkelijke aantal 
meldingsplichtige persoonsregistraties1492. De pc-revolutie was in die cijfers immers nog niet 
verdisconteerd. Bovendien bleek al snel, dat de algemeenheid in wettelijke normering 
onvoldoende was gecompenseerd door nadere precisering tijdens de parlementaire behandeling 
van het wetsvoorstel. Bij de invoering van de WPR bleek grote onduidelijkheid te bestaan over de 

                                                                                                                                                        
ongeoorloofde koppelingen tussen uiteenlopende gegevensbestanden, een vergaande mate van 
klantprofilering en centralisering van klantenbestanden voor DM-doeleinden, lokte een stroom van 
negatieve publiciteit voor de betreffende organisaties uit (zie de perspublicaties van 2 en 4/5 december 
1994, met pakkende koppen als: “Rumoer rond Air Miles-actie”, “Air Miles-bedrijf”: Wij doen niets fout” 
(Algemeen Dagblad), “Rechtmatigheid Air Miles-actie ter discussie” (Telegraaf), “Rechtmatigheid Air Miles 
in geding” en “Registratiekamer wantrouwt intentie Air Miles” (Het Financieele Dagblad), “Onderzoek 
naar privacy bij Air Miles” (Volkskrant), “Air Miles” dekmantel voor adressenhandel, Registratiekamer eist 
onmiddellijke opheldering” (Rotterdams Dagblad). Zie ook: Wim van der Donk, “Air Miles-winkels willen 
doorzichtige burgers, ‘s Lands grootste kruidenier gaat nu ook op de klantjes letten” in het Brabants 
Dagblad van 25 maart 1995. Anders dan verwacht, is deze negatieve publiciteit echter niet van invloed 
geweest op de snel stijgende populariteit van dit spaarsysteem en de parallelle groei van het aantal 
kaarthouders. Hieruit blijkt, dat een actieve beïnvloeding van de publieke opinie door de Registratiekamer 
een tweesnijdend zwaard is, want zowel effectief als contraproduktief (gezagsondergravend) kan uitpakken. 
1490 Zie Stcrt. 1993, 58. Hierin is een lijst met de 44 (nog) in gebreke zijnde gemeenten gepubliceerd, 
uitgesplitst per provincie, onder vermelding van de 15 gemeenten met goede voornemens op basis van een 
aan de Registratiekamer voorgelegd tijdspad. Ook overigens heeft deze handhavingsactie veel weerklank in 
de pers gevonden. Zie voorts de reacties in de Tweede Kamer, met name de beantwoording van vragen 
van het kamerlid-Willems (Aanhangsel Handelingen TK 1992-1993, 287) en de brief van de ministers van 
justitie en van Binnenlandse Zaken van 1 september 1993 in het kader van de parlementaire behandeling 
van het Wetsontwerp GBA, naar aanleiding van vragen van het kamerlid-Achttienribbe-Buijs over de 
naleving van de WPR door gemeenten (TK 1992-1993, 21123, nr. 43). 
1491 De Registratiekamer is per 1 juli 1989 met een (zeer( kleine formatie van gestart. Ultimo 1989 bestond 
de personeelsbezetting uit 14 personen, waarvan 3 parttimers: (beleids)medewerkers, secretaris en 
voorzitter/leden Centrale Afdeling). In de periode daarna is het apparaat schoksgewijs gegroeid. Per 1 
januari 1995 bestond de formatie van de Kamer uit 43 personen (39,1 fte). 
1492 Zie C. Cozijn, Privacy en Persoonsregistraties, WODC/Ministerie van Justitie nr. 59, ‘s-Gravenhage 
1985. Cozijn komt, de cijfers van 1982 extrapolerend, voor 1985 tot een schatting van 18.000 
geautomatiseerde persoonsregistraties (resp. 9.400 bij bedrijven en 3.500 bij de overheid). Op basis van de 
systematiek van het Wetsontwerp op de persoonsregistraties van 1981 gaat hij uit van de volgende 
onderverdeling: 65% meldingsplichtige, 24 % reglementsplichtige en 11 % vergunningsplichtige 
persoonsregistraties. Eerder is reeds opgemerkt dat de categorie meldingsplichtige persoonsregistraties in 
de systematiek van de WPR onder het Besluit genormeerde vrijstelling valt en derhalve niet 
aanmeldingsplichtig is. Dat betekent in de inventarisatie van Cozijn, dat in 1985 op WPR-termen sprake 
was van 6.300 geautomatiseerde persoonsregistraties plus een nader te bepalen aantal systematisch 
aangelegde handmatige persoonsregistraties. 
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betekenis van het centrale begrippenkader van de WPR, de samenloop van deze wet met andere 
regelingen en de aard/inhoud en doorwerking van de wettelijke verplichtingen1493. De behoefte 
aan toepassingsgerichte ondersteuning en voorlichting bleek groot, zowel in de overheids- als in 
de particuliere sector1494. 

De activiteiten van de Registratiekamer in de introductiefase van de wet zijn in de volgende 
categorieën onder te brengen. Allereerst de advisering omtrent de ontwerp-uitvoeringsregelingen. 
In het tweede halfjaar van 1989 waren dat er vier, waarvan er met name twee, de adviezen 
omtrent het ontwerp-Besluit gevoelige gegevens en het concept-Bekendmakingsbesluit van 
wezenlijke invloed op de uiteindelijk vastgestelde regeling zijn geweest1495. De directe bemoeienis 
van de Kamer met het formulierontwerp hing rechtstreeks samen met haar betrokkenheid bij de 
uitvoering (artt. 19 en 24) en haar overige taken, met name toezicht op de naleving van de wet 
(art. 37, eerste lid). Voorts werd een begin werd gemaakt met de opbouw van een gemengd 
informatiesysteem, bestaande uit een geautomatiseerd meldingenbestand en een handmatige 
formulierenverzameling1496. De organisatie van het secretariaat werd mede op deze nieuwe – sterk 
administratief gekleurde – taak ingericht. 

Met het oog op de reeds snel blijkende behoefte aan gerichte ondersteuning, besloot de Kamer 
tot een “open deur”-beleid. De (vele) verzoeken van branche- en koepelorganisaties en (grotere) 
registratiehouders om specifieke toepassingsproblemen, voorafgaande aan de aanmelding, door te 
spreken, werden gehonoreerd. In deze periode kwamen ook de eerste gesprekken met branche-
organisaties over gedragscodes op gang. Daarnaast vormde actieve “networking” richting 
branche-, beroeps- en koepelorganisaties, een onderdeel van het uitgestippelde beleid1497, evenals 
de zogenoemde pikettelefoon, de mogelijkheid om telefonisch uitvoeringskwesties met 
medewerkers van de Registratiekamer door te spreken1498. Om het voldoen aan de 
aanmeldingsplicht door organisaties met grote aantallen min of meer gelijksoortige 

                                                      
1493 Vgl. hetgeen is opgemerkt omtrent het “pushen” van de wet als zelfreguleringskader evenals de nadruk 
op continuïteit van het bestaande. 
1494 Hier speelde nog een andere, niet te onderschatten factor. De regulering van de 
persoonsinformatievoorziening (privacybescherming) is in ons land, anders dan bijvoorbeeld in de 
Bondsrepubliek, een zaak van een (te) kleine en relatief gesloten groep specialisten geweest. Deze is 
bovendien sterk privaatrechtelijk en strafrechtelijk georiënteerd. Anders dan bijvoorbeeld een 
informatiewet als de Wet openbaar bestuur, werd (en wordt) de WPR niet gerekend tot het standaard-
repertoire van de bestuursjurist. Vgl. bijvoorbeeld Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van 
administratief recht, Utrecht 1994. De Wob komt hierin op verschillende plaatsen aan de orde, de WPR 
wordt in dit bestuursrechtelijke handboek zelfs niet genoemd. Voor zover dat nog wel het geval is, zoals in 
P. Nicolaï, B.K. Olivier, L.J.A. Damen en H. Troostwijk, Bestuursrecht, Amsterdam 1993, p.157, blijft het 
bij de opmerking dat de verhouding tussen de (uitvoerig behandelde) WoB en de WPR uitermate 
gecompliceerd is. Dat de WPR de Wob in belangrijke mate “verdringt”, met name ingeval van 
informatieverzoeken door betrokkenen, komt zelfs niet aan de orde. De gevolgen van deze “status aparte” 
van de WPR als privacy-regeling zijn niet gering. Zo deed zich bij de invoering van de WPR het gebrek aan 
vakmatige ondersteuning in de zin van problematiserende commentaren in de algemene juridische 
tijdschriften zeer duidelijk voelen. 
1495 Zie de adviezen Nr. WGAG/1989/1, /2, /3 en /4 van resp. 9 oktober en 6 november 1989. 
1496 In de WPR is afgezien van de instelling van een openbaar register. Het geautomatiseerde 
meldingenbestand heeft derhalve in beginsel slechts een interne functie, ondersteunend aan de 
taakuitoefening door de Registratiekamer. In dit geautomatiseerde bestand is een selectie uit de 
aanmeldingsformulieren en de daaraan eventueel toegevoegde bijlagen c.q. reglementen opgenomen. Door 
de inwerkingtreding van het Aanwijzingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535) voor de 
Registratiekamer per 1 november 1993, bestaat op basis van de Wob aanspraak op informatie uit dit 
bestand alsmede uit de handmatige formulierenverzameling. 
1497 Een optimale inzet van de (beperkte) capaciteit van de Registratiekamer: het beïnvloeden van de 
registratiehouders via hun “intermediaire kaders”, was daarbij het uitgangspunt. 
1498 In het eerste jaar na de invoering van de meldingsplicht waren 1 tot 2 medewerkers dagelijks min of 
meer full time belast met deze vorm van telefonische ondersteuning. 
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persoonsregistraties te vergemakkelijken, werd in samenwerking met de Centrale Rabobank een 
proef geautomatiseerd aanmelden ontwikkeld1499. De Registratiekamer heeft in de introductiefase 
voorts een actief voorlichtingsbeleid gevoerd, primair gericht op het vergroten van bekendheid 
met de WPR en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij de registratiehouders, 
hun organisaties en het publiek, daarbij inspelend op de ruime belangstelling van de zijde van de 
media1500. 

De invoering van de WPR werd voorts op intensieve wijze ondersteund door de rijksoverheid, in 
het bijzonder door de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, onder regie van de 
Stuurgroep Voorlichting Persoonsregistraties1501. De koppeling van de voorlichting over de WPR 
aan die betreffende het persoonsinformatiebeleid van de overheid had tot gevolg dat uit een 
(meerjarig) ruim voorlichtingsbudget kon worden geput1502. Betrokkenen schatten de totale 
kosten van deze meerjarige voorlichtingscampagne op 4,5 tot 5 miljoen gulden. De rond het 
invoeringstijdstip van de wet veelvuldig vertoonde Postbus 51-TV-spot met Linda van Dijck is 
inmiddels legendarisch. Ook werd specifiek voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en op grote schaal 
verspreid, aangevuld door de openstelling van een afzonderlijk Viditel-informatieloket. Ten 
behoeve van de voorlichting over de WPR is voorts de personele capaciteit van de directie 
Voorlichting bij het ministerie van Justitie tijdelijk uitgebreid. De invoeringscampagne werd 
ondersteund door periodiek onderzoek naar de bekendheid met de WPR en de Registratiekamer 
bij het publiek en (groepen) registratiehouders1503. 

Is hiervoor vooral de rol van de overheid bij de invoering van de WPR belicht, de betekenis van 
de inbreng van maatschappelijke organisaties is hier eveneens te noemen. Allereerst die van de – 
inmiddels opgeheven – Stichting Waakzaamheid Persoonsregistratie. Deze organisatie heeft door 

                                                      
1499 Deze proef bleek bij evaluatie in 1992 succesvol (Evaluatieverslag Aanmelding persoonsregistraties 
Rabobanken van 28 augustus 1992). Aanvankelijk was het de bedoeling om de benodigde 
(formuliervervangende) programmatuur op ruime schaal beschikbaar te stellen (cfm. de Belastingdienst). 
Dit voornemen is echter niet gerealiseerd. Wel is incidenteel het voornemen daartoe opnieuw geformuleerd 
(brief van 25 november 1993, kenmerk 93.E.084.01). Zie de toeneming van mogelijkheden tot 
elektronische gegevensverstrekking. Zie als illustratie de wijziging van de ministeriële regeling nadere regels 
indiening en bekendmaking van de kennisgeving nieuwe stoffen, Wet en Kennisgevingsbesluit 
milieugevaarlijke stoffen, Stcrt. 1994, 109. Art. 2, tweede lid, luidt als volgt: De gegevens die bij een 
zodanige kennisgeving worden overgelegd, worden op schriftelijke of elektronische wijze verstrekt. 
Schriftelijk wil zeggen via verplichte gebruikmaking van een specifiek formulier. Elektronische 
gegevensverstrekking is dan die waarbij gebruik gemaakt is van het software-programma “kennisgeving 
nieuwe stoffen”, dat bij het bureau verkrijgbaar is. 
1500 Zo zijn op ruime schaal interviews gegeven, werd van de zijde van de Registratiekamer meegewerkt aan 
verschillende radioprogramma’s en video-produkties en zijn enkele tientallen externe voordrachten 
verzorgd. Zie ook G. Overkleeft-Verburg, De Registratiekamer: taken, activiteiten en beleid in: J. Holvast 
e.a., Privacybescherming in de particuliere sector, Zwolle 1991, p. 39 e.v. alsmede de resultaatsmetingen 
van de voorlichtingscampagne betreffende de WPR en het persoonsinformatiebeleid door het Bureau 
Veldkamp. Zie met name het rapport Meningen over persoonsregistratie, Een derde meting in het kader 
van een voorlichtingscampagne rond het persoonsinformatiebeleid, Amsterdam, februari 1992 met 
gegevens omtrent de bekendheids-scores van WPR en Registratiekamer. 
1501 Zie de Evaluatie campagne VPR ter afsluiting van de Stuurgroep Voorlichting Persoonsregistraties 
(BiZa) van januari 1993, bestaande uit een dankbrief met bijlagen. Zie met name het overzicht van 
voorlichtingsprodukten en activiteiten van de Stuurgroep. 
1502 Vgl. de Notitie Persoonsinformatiebeleid in de openbare sector, TK 1988-1989, 21182, nr. 1. Zie ook 
de doelstelling van het voorlichtingsproject PIB: “De burger zal op begrijpelijke en evenwichtige manier 
moeten worden geïnformeerd om de aversie niet nog groter te laten worden en meer begrip te kweken 
voor het toepassen van de informatietechnologie op dit beleidsterrein”, zoals geformuleerd in de brief van 
11 januari 1990 van de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie aan hun ambtsgenoten omtrent de 
(verdere) financiering van deze voorlichtingscampagne. 
1503 Zie met name de volgende onderzoeken: Meningen over persoonsregistraties onder burgers van 
februari 1992, Evaluatie onderzoek onder registratiehouders van maart 1992 en Evaluatie onderzoek Sofi-
nummer onder burgers van januari 1993. 
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haar werkzaamheden op het terrein van (schriftelijke)1504 informatieverstrekking/voorlichting, de 
klachtbehandeling en het geven van cursussen en voordrachten een belangrijke bijdrage geleverd 
aan de invoeringscampagne1505. Om het “tableau de la troupe” compleet te maken moeten voorts 
de branche-, beroeps- en koepelorganisaties in de overheids- en in de particuliere sector worden 
genoemd, die de invoering van de WPR door hun leden actief en intensief hebben begeleid door 
de opstelling van model-reglementen/-formulieren, de ontwikkeling van specifiek 
voorlichtingsmateriaal en het fungeren als intermediair naar de Registratiekamer. Ook de VNG 
heeft in deze periode een actieve ondersteunende rol vervuld, zowel door de uitgave Gemeente 
en persoonsregistratie in de Blauwe Reeks (nr. 76), als door voorlichting aan de gemeenten, direct 
en via hiertoe georganiseerde bijeenkomsten, en het fungeren als intermediair met de 
Registratiekamer. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de ondersteuning van de inwerkingtreding van de WPR – binnen 
de grenzen van het mogelijke – tamelijk optimaal is geweest1506. Weinig wetten kennen een 
dergelijke vliegende start. De gecombineerde inspanningen in de eerste periode na de invoering 
van de wet hadden ook waarneembaar resultaat. In het derde kwartaal van 1990, ontving de 
Registratiekamer ruim 18.000 aanmeldingen. Per 1 januari 1991 waren er 26.500 aanmeldingen bij 
de Registratiekamer geregistreerd; een jaar later was dit aantal reeds opgelopen tot ruim 34.500 
aanmeldingen. Uit het in het volgende hoofdstuk nader te bespreken cijferverloop blijkt, dat 
medio 1991, dus twee jaar na de inwerkingtreding van de WPR, de geïntensiveerde invoeringsfase 
als afgesloten kon worden beschouwd. 

12.7 Acceptatie en verwerking van aanmeldingsformulieren 
De WPR voorziet niet in preventieve toetsing van aanmeldingsformulieren (en reglementen) op 
conformiteit met de wet. Zoals eerder opgemerkt heeft het feit van bekendmaking 
overeenkomstig het Bekendmakingsbesluit rechtswerking in de vorm van een nalevingsplicht 
voor alle betrokkenen bij het informatieproces in de overheidssector van het reglement (artt. 21 
jo. 19, tweede lid). Eenzelfde rechtsgevolg is gekoppeld aan het aanmeldingsformulier in de 
particuliere sector door inzending hiervan bij de Registratiekamer (art. 26). 

Bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulieren, al dan niet vergezeld van (soms 
uitvoerige) bijlagen, worden in beginsel slechts globaal administratief getoetst op volledigheid en 
verwerkbaarheid1507. Het uitgangspunt is derhalve, dat aanmeldingsformulieren bij inschrijving 
                                                      
1504 Zie J. Holvast, R. Ketelaar en K. de Bakker, Wet persoonsregistraties, een praktische handreiking, 
Amsterdam 1990, en van dezelfde auteurs, Privacy Gids, Handboek voor geregistreerden, ‘s-Gravenhage 
1990. Deze uitgave is gerealiseerd op basis van een project-subsidie van het ministerie van Economische 
Zaken (consumentenvoorlichting). 
1505 Zie ook J. Holvast, Beheersing van privacy-aantasting in: J. Holvast e.a., Privacybescherming in de 
particuliere sector, Zwolle 1991, p. 1 e.v. 
1506 Dat geldt niet voor de start van de Registratiekamer. Door het langdurige wetgevingsproces kwam de 
afronding daarvan in december 1988 nog als een verrassing. Op dat moment waren nauwelijks 
voorbereidingen getroffen voor huisvesting, formatieplan en inrichting van Registratiekamer en haar 
secretariaat. Wel was op de begroting van Justitie voorzien in een adequaat budget. De eerste voorzitter van 
de Registratiekamer, mr. K. de Vries, heeft in het eerste half jaar van 1989 als kwartiermaker gefungeerd. 
Daarbij is onder grote tijdsdruk gewerkt. Medio juli 1989 kon de Kamer in de toenmalige samenstelling en 
het uit de secretaris en enkele medewerkers bestaande secretariaat, haar huidige behuizing in Rijswijk 
betrekken. Het gebrek aan voorbereidingstijd heeft de Kamer in haar functioneren lange tijd parten 
gespeeld, met name door het ontbreken van een aanloopfase en de samenloop van instelling, 
indiensttreding (en opleiding) van medewerkers en een vanaf de startdatum relatief hoge werklast, in 
combinatie met de activiteiten betreffende de inrichting van de organisatie en realisering van de benodigde 
infrastructuur. Zoals eerder vermeld kende de Kamer per 1 januari 1995 een personele bezetting van in 
totaal 43 personen (39,1 fte). De substantiële uitbreiding van de formatie is min of meer in twee etappes 
verlopen: de (geleidelijke) groei tot 25 personen in de periode tot medio 1993 en de verdere uitbreiding tot 
de huidige bezetting in de jaren 1993/1994. 
1507 Zoals in het volgende hoofdstuk zal worden beschreven, is deze check slechts bij een deel van de 
ontvangen aanmeldingen toegepast. 
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niet inhoudelijk worden beoordeeld. Inzenders ontvangen van de Registratiekamer een bericht 
van ontvangst onder toekenning van een registratienummer voor elke aangemelde en als zodanig 
geregistreerde persoonsregistratie. Dit ontvangstbewijs geldt derhalve niet als bericht van 
goedkeuring van het aanmeldingsformulier/reglement1508. 

Anders dan in de wet beoogd, is aan de toezending van een ontvangstbevestiging – naar steeds 
weer blijkt – in de uitvoeringspraktijk op ruime schaal de verwachting gekoppeld, dat de 
aangemelde persoonsregistratie in samenhang met het aanmeldingsformulier door inschrijving de 
goedkeuring van de Registratiekamer heeft verkregen1509. Een dergelijk verwachtingspatroon ligt 
ook wel in de rede. Zoals hiervoor opgemerkt, prevaleert in deze verplichtingen de normerende 
functie. Dat het voor de Registratiekamer louter om informatievoorziening gaat, is hiermee in de 
beeldvorming slecht verenigbaar1510. 

Onder omstandigheden maakt de Kamer echter een uitzondering op het beginsel van niet-toetsen 
van ingezonden aanmeldingsformulieren. Met name in de introductiefase van de 
aanmeldingsverplichting zijn veel reglementen en aanmeldingsformulieren op verzoek van de 
betreffende houders, voorafgaande aan de formele inzending, op conformiteit met de wet c.a. 
beoordeeld en eventueel doorgesproken. Zie het in de vorige paragraaf beschreven beleid van de 
Kamer. 

Van deze vorm van voorlichting/ondersteuning is de beslissing van de Kamer te onderscheiden, 
om de aanmeldingen van een specifieke categorie registratiehouders, voorafgaande aan de 
opneming ervan in het aanmeldingenbestand, op rechtmatigheid te toetsen. Een dergelijk beleid 
wordt ten aanzien van de recherchebureaus gevoerd. In paragraaf 12.5 is beschreven, dat deze 
sinds 1 december 1993 zijn onderworpen aan een op de Wet op de weerkorpsen en de 
particuliere beveiligingsorganisaties (Stb. 1936, 206) gebaseerde vergunningsplicht. Door een 
ministeriële circulaire van 2 november 1993 moet de vergunningsaanvraag bij de minister van 
Justitie onder meer vergezeld gaan van een ontvangstbewijs van aanmelding bij de 
Registratiekamer. Er wordt van uitgegaan, dat elk recherchebureau een persoonsregistratie in de 
zin van de WPR voert. Aanhakend bij deze regeling, de aanmelding als voorwaarde voor 
vergunningverlening aan recherchebureaus, is de Kamer de aanmeldingen uit deze sector, 
voorafgaande aan de inschrijving ervan in het aanmeldingenbestand, indringend op conformiteit 
met de WPR c.a. gaan toetsen1511. Hiertoe is het begrip “rechtsgeldige aanmelding” 
geïntroduceerd. In het bijzonder wordt getoetst op volledigheid en (juridische) plausibiliteit van 

                                                      
1508 De Registratiekamer heeft het afzien van preventieve toetsing steeds benadrukt, met een beroep op het 
systeem van de WPR. Als illustratie hiervan gelden de brieven van de Kamer van 15 november 1993 
(kenmerk 93.C.078) en 22 april 1994 (kenmerk 94.E.048). 
1509 De ontvangstbevestiging heeft echter een louter administratief karakter. Zie ook het rapport WPR en 
Zorgsector, Advies over het functioneren van de Wet persoonsregistraties in de zorgsector van de 
Nationale Raad voor de Volksgezondheid van maart 1995 (Publ. 5/’95). De aanmeldingsplicht krijgt hierin 
de volgende beoordeling: “Tot op heden heeft het al dan niet aanmelden tot weinig of geen meerwaarde 
geleid en in sommige gevallen zelfs tot minderwaarde: een aantal aanmelders heeft (ten onrechte) het 
stellige idee dat de aanmelding tevens inhield goedkeuring van het privacyreglement en eventuele bijlagen, 
waarmee men meent te voldoen aan alle, ook materiële, eisen die de WPR stelt” (p. 3:10). 
1510 Vgl. de bekendmaking van de ter inzage legging van het Reglement Registratie CCV door het CBR in 
de Staatscourant (1993, 165). De aanhef luidt als volgt: “In het kader van de Wet Persoonsregistratie heeft 
de Registratiekamer het Reglement Registratie CCV, ingeschreven onder nummer 0-0033584, 
goedgekeurd.” 
1511 De toetsingsprocedure verloopt deels schriftelijk en deels telefonisch. Zie de betreffende 
correspondentie met als illustratie de brieven van de Registratiekamer van 15 december 1993, kenmerk 
93.E.211, betreffende de kritiek op een ingezonden aanmeldingsformulier, en van 28 december 1993, 
kenmerk 93.E.220, een reactie op een bericht van een recherchebureau dat geen persoonsregistratie wordt 
gevoerd. Toetsing en ondersteuning gaan hand in hand, uitgaande van een gecombineerde toepassing van 
de WPR en de opvattingen in de brief van de minister van Justitie van 2 november 1993. In 1994 werden 
125 “gescreende” nieuwe aanmeldingen uit deze sector ingeschreven. 
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de aanmelding1512. Aanmeldingsformuleren worden eerst in het aanmeldingenbestand van de 
Kamer opgenomen, nadat aan de eventuele bezwaren van de Kamer is tegemoet gekomen. De op 
basis hiervan afgegeven ontvangstbevestiging geldt materieel als brevet van toelating tot de 
vergunningsprocedure ingevolge de Wet op de weerkorpsen c.a. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de Registratiekamer de wettelijke aanmeldingsplicht voor een 
bepaalde bedrijfscategorie, i.c. de recherchebureaus, heeft getransformeerd in een registerstelsel 
met de nadruk op preventieve toetsing1513. Zonder goedkeuring geen ontvangstbevestiging en 
zonder dit bewijs geen geldige aanmelding in de zin van art. 24 WPR en in het geval van de 
recherchebureaus, evenmin een vergunning voor de bedrijfsuitoefening ingevolge de Wet op de 
weerkorpsen c.a. Zie het systeem van de voorloper van de WPR, het Wetsontwerp op de 
persoonsregistraties van 1981 en het daaraan ten grondslag liggende wetsconcept-Koopmans. 
Deze regelingen waren gebaseerd op een systeem van preventief toezicht, gekoppeld aan de 
inschrijving van de aldus beoordeelde persoonsregistratie in een openbaar register1514. In de WPR 
is daarentegen uitdrukkelijk geopteerd voor een systeem van repressieve toetsing/controle, 
gekoppeld aan de (repressieve) toezichtsfunctie van de Registratiekamer en de actiebereidheid van 
de geregistreerde en maatschappelijke organisaties. De wet kent om die reden ook geen openbaar 
register. Nu lijkt dit stelsel van preventieve toetsing echter voor beleidsmatig vast te stellen 
categorieën houders alsnog door de Registratiekamer te zijn ingevoerd. De Kamer heeft echter 
niet de bevoegdheid om ingezonden aanmeldingen op inhoudelijke gronden te weigeren. Dit 
beleid staat daarom op gespannen voet met de wet. Bovendien vergroot een dergelijke selectieve 
aanpak de verwarring over de betekenis van het ontvangstbewijs. 

Het begrip “rechtsgeldige aanmelding” is ook nog op een ander punt in het beleid van de 
Registratiekamer geïntroduceerd, namelijk als sanctie op een onjuiste vorm van zelfregulering. De 
Kamer is van oordeel, dat aan de reglementering overeenkomstig de artt. 19 en 20 WPR door een 
organisatie waarvoor de formulierplicht geldt, geen rechtsgevolgen zijn verbonden1515. In de 
opvattingen van de Kamer mist het reglement rechtskracht. De inzending ervan bij de Kamer 
wordt derhalve in het licht van de WPR nietig geacht, ondanks feitelijke acceptatie daarvan door 
toezending van een ontvangstbevestiging. Dit standpunt is niet begrijpelijk. In een dergelijk geval 
ligt conversie voor de hand, met name indien de verbijzondering in reglement of 
aanmeldingsformulier past in de wettelijke normstelling voor de betreffende sector1516. De artt. 21 
en 26 vormen op dit punt geen barrière. Een dergelijke, wat soepele benadering ligt te meer voor 

                                                      
1512 Vgl. de noodzaak om bij een volledige toetsing de feitelijke inrichting van de informatievoorziening te 
onderzoeken. 
1513 Deze kwalificatie ziet vooral op de integrale rechtmatigheidstoetsing van het aanmeldingsformulier. De 
uitwendige (administratieve) toetsing van het formulier op volledigheid c.a. moet hiervan worden 
onderscheiden. Zie ook de hoorplicht in de artt. 5, derde lid, en 6, tweede lid, van de Wet politieregisters. 
Vgl. de verplichting om het reglement toe te zenden aan de Registratiekamer in art. 9, vierde lid of het 
alternatief: de adhesieverklaring betreffende een modelreglement in art. 12, tweede lid, van deze wet. De 
inzending volstaat. Aan de “in ontvangstneming” kunnen geen voorwaarden worden verbonden. Wel kan 
door de Kamer repressief worden opgetreden. Zie de artt. 26 en 27 WPolR. 
1514 Vgl. TK 1981-1982, 17207, nrs. 1-3. Zie art. 24, eerste lid, als centrale bepaling: “Het is verboden een 
persoonsregistratie aan te leggen of in werking te hebben, tenzij deze is ingeschreven in het register” en de 
artt. 24 t/m 29 en 47 van dit wetsvoorstel betreffende de expliciete besluitvorming door de 
Registratiekamer. 
1515 Zie de brief van de Kamer aan de Stichting Registratie Gezelschapsdieren Nederland van 12 november 
1993 (kenmerk 93.D.016) en de brief aan SURFnet B.V. van 3 december 1993 (kenmerk 92.E.199), resp. 
betreffende de wijze van aanmelding en een verzoek om beoordeling van het opgestelde reglement. Zie 
hieromtrent ook hoofdstuk 10. Zie voorts het rapport “De rekening van de arts.” Het medisch 
beroepsgeheim en de rol van administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven in de financiële 
afwikkeling van de geneeskundige behandelingsovereenkomst van februari 1994. 
1516 Vgl. ook de eerder genoemde redenen voor het onderscheid tussen de reglements- en formulierplicht. 
Het aanmeldingsformulier vertegenwoordigd geen waarde in zich zelf, maar heeft een facilitair karakter als 
gestructureerde vorm van reglementering. 
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de hand nu, zoals in hoofdstuk 10 is beschreven, de afbakening tussen de overheids- en de 
particuliere sector in art. 17 WPR jo. het Afbakeningsbesluit, mede door het achterwege blijven 
van actualisering, grote rechtsonzekerheid heeft gecreëerd inzake het toepasselijke regime1517. 

Hoewel de aanmeldingsformulieren tevens bedoeld zijn voor het doorgeven van mutaties, 
worden deze daar in de praktijk door registratiehouders nauwelijks voor gebruikt. Gebruik van 
het bij aanmelding toegekende registratienummer is evenzeer een zeldzaamheid. In veel gevallen 
wordt volstaan met de toezending van een als algemene kennisgeving bedoelde naams- en 
adreswijziging1518. Ook bij mutatie-meldingen vindt in beginsel geen, aan de acceptatie en 
administratieve verwerking voorafgaande, materiële toetsing plaats1519. 

Na binnenkomst bij het secretariaat wordt de via het aanmeldingsformulier verkregen informatie 
grotendeels opgenomen in het geautomatiseerde meldingenbestand. De in het geautomatiseerde 
informatiesysteem geregistreerde gegevens zijn niet noodzakelijk identiek aan de bij aanmelding 
verstrekte. Zo worden collectieve aanmeldingen gesplitst1520, vindt administratieve standaardisatie 
plaats, worden gegevens toegevoegd (postcodes) en wordt de informatie nader geïnterpreteerd 
(houdersaanduiding e.d.)1521. De papieren aanmeldingsformulieren worden vervolgens op 
registratienummer en sector, respectievelijk “O” voor de overheidssector en “P” voor de 
particuliere sector, gearchiveerd. Binnen het secretariaat van de Kamer worden beide bestanden, 
het geautomatiseerde en het handmatige meldingenbestand, in onderlinge samenhang gebruikt. In 
de terminologie van de Kamer op het aanmeldingsformulier is derhalve sprake van een gemengd 
bestand. 

12.8 Aard en functie van het aanmeldingenbestand 
Uit het voorgaande blijkt, dat de Registratiekamer houder is van een geautomatiseerd 
aanmeldingenbestand en een onderliggende papieren formulierenverzameling. De 
geautomatiseerde registratie is een “bewerkte” afgeleide van het primaire bestand: de 
formulierenverzameling. Deze registratie fungeert als informatiebron ten behoeve van de 
geschillenbehandeling en het toezicht/(beleids)onderzoek. Het geautomatiseerde systeem vormt 
voorts de centrale toegangs-index op het formulierenbestand. De functionaliteit ervan is echter 
relatief beperkt. 

                                                      
1517 Vgl. in dit verband tevens de (recente) versoepeling in het beleid van de Kamer met betrekking tot het 
vaststellen van een privacyreglement in de particuliere sector, derhalve naast het verplichte 
aanmeldingsformulier. Zie de eerder genoemde brieven aan de Stichting Registratie Gezelschapsdieren en 
SURFnet B.V., zij het dat wel op het risico van verwarring wordt gewezen. Zie voorts het akkoord tussen 
Registratiekamer en NVB met betrekking tot een concept-gedragscode. Deze naar verwachting in het 
najaar van 1995 door de Registratiekamer goed te keuren tekst voorziet in art. 4 van de Privacyregels 
cliëntenregistratie banken in een reglementsplicht voor de aangesloten instellingen. Het vijfde lid voorziet 
in de beschikbaarstelling van het Reglement op verzoek tegen kostprijs. De aanmeldingsplicht via het 
aanmeldingsformulier heeft hiermede een secundaire betekenis gekregen, zoals blijkt uit het zesde lid: “In 
de in de wet voorgeschreven gevallen zal het Reglement als basis worden gebruikt om het formulier in te 
vullen ter aanmelding van de desbetreffende Persoonsregistratie bij de Registratiekamer.” 
1518 Verschillende signalen wijzen erop, dat het meldingenbestand van de Registratiekamer door een hoge 
mutatiegraad in de inrichting en het beheer/gebruik van informatiesystemen, in combinatie met een 
tekortschieten van registratiehouders in het melden hiervan, in snel tempo vervuilt. 
1519 Vgl. de problematiek van eigendomsoverdracht van persoonsregistraties, met name bij 
praktijkoverdrachten, fusies en faillissementen. 
1520 Het komt vaak voor, dat meerdere persoonsregistraties op één aanmeldingsformulier worden 
aangemeld. De aanmelding wordt dan administratief gesplitst in meerdere aanmeldingen. 
1521 Om deze reden kan niet zonder meer worden afgegaan op de volledigheid en betrouwbaarheid van het 
geautomatiseerde bestand binnen het secretariaat van de Kamer, althans afgemeten aan de ingezonden 
aanmeldingen, zodat bij geschillenbehandeling steeds het originele aanmeldingsformulier uit de 
gegevensverzameling wordt gelicht. 
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Anders dan in het wetsconcept-Koopmans en het wetsvoorstel van 1981, voorziet de WPR niet 
in een openbaar register1522. Dat houdt verband met de keuze in deze regeling voor een andere 
regelingssystematiek, de omslag van preventief naar repressief toezicht. Daarmee verviel de 
noodzaak van inschrijving in het openbaar register als rechtshandeling (registerstelsel), terwijl het 
openbaarheidselement is verdisconteerd in de informatieplicht van de houder in art. 28 WPR en 
de bekendmakingsverplichting in de artt. 19, tweede lid, en 24, vierde lid, jo. het 
Bekendmakingsbesluit. 

Het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer heeft derhalve geen wettelijke grondslag. Het 
is louter een administratief bestand, aangelegd ten behoeve van de taakuitoefening van dit orgaan. 

Op verzoeken om geselecteerde informatie uit dit bestand is aanvankelijk door de 
Registratiekamer terughoudend gereageerd1523. Parallel aan de ontwikkeling van het 
geautomatiseerde systeem1524 kon in een latere fase een wat grotere openheid worden betracht. 
Door de inwerkingtreding van het Aanwijzigingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 
1993, 535) per 1 november 1993 is de Registratiekamer onder de werkingssfeer van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) gebracht. Sindsdien is de Kamer ingevolge art. 2 Wob 
geclausuleerd informatieplichtig, onder meer met betrekking tot het geautomatiseerde en het 
papieren meldingenbestand1525. Het gecombineerde meldingenbestand heeft hierdoor echter niet 
het karakter van openbaar register gekregen. Aan de gegevensverstrekking moet immers een 
verplichte belangenafweging vooraf gaan. In de praktijk is er echter nauwelijks verschil, omdat 
vanwege het openbare karakter van de WPR-meldingeninformatie door het 
Bekendmakingsbesluit, een op art. 10 Wob te baseren rechtmatige weigering nauwelijks mogelijk 
lijkt1526. Om die reden is de Kamer allengs actiever in haar informatieverstrekking geworden, 
zowel door vragenstellers te informeren over de inhoud van de aanmelding als door toezending 
op verzoek of op eigen initiatief van een kopie van het aanmeldingsformulier1527. 

                                                      
1522 Zie art. 12 van het wetsconcept-Koopmans en art. 14 van wetsvoorstel 17207. De tekst van beide 
bepalingen is zo goed als identiek. De tekst van art. 14 luidt als volgt:1. De Registratiekamer houdt een 
openbaar register bestemd voor de inschrijving van persoonsregistraties die ingevolge deze wet 
ingeschreven moeten worden, hierna te noemen: het register.2. Het register ligt voor een ieder kosteloos ter 
inzage.3. De Registratiekamer geeft aan een ieder op diens verzoek een afschrift van of een uittreksel uit 
hetgeen in het register is opgenomen. Zij verschaft de toelichting, die de betrokkene redelijkerwijs geacht 
kan worden nodig te hebben voor een doeltreffend gebruik van zijn recht op inzage van het register. 
1523 Deze verzoeken waren met name afkomstig van de SWP ten behoeve van beoogd nalevingsonderzoek, 
enkele ministeries als controlemiddel op de interne naleving van de meldingsplicht en van enkele 
toezichtsorganen in verband met hun inspectietaak. 
1524 De automatisering binnen het secretariaat van de Registratiekamer is evenmin als elders het geval is 
over rozen gegaan. Eerst in de eerste helft van 1991 had het geautomatiseerde meldingenbestand een 
zodanige functionaliteit dat het voldoende bruikbaar was als primaire informatiebron en verwijsindex op 
het onderliggende formulieren-bestand. 
1525 Zie de definitie van het begrip document in art. 1 sub b Wob: “een bij een overheidsorgaan berustend 
schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat”. Vgl. voorts de MvT bij het ontwerp van Wet 
openbaarheid van bestuur, TK 1986-1987, 19859, nr. 3, p. 21. Op basis van wet en toelichting kan worden 
geconcludeerd, dat zowel het geautomatiseerde meldingenbestand als de papieren formulierenverzameling 
als (verzameling van) document(en) in de zin van de Wob zijn aan te merken. 
1526 Deze verplichte Wob-toetsing speelt des te meer bij onderzoeksdossiers. Zie de weigering van de 
Kamer, initieel en op bezwaar, om ex Wob inzage te geven in de correspondentie van de Registratiekamer 
met LMN (Loyalty Management Netherlands B.V.), de uitgifte-organisatie van het Air Miles-spaarsysteem. 
De aan de Kamer verstrekte gegevens waren door LMN expliciet als vertrouwelijke bedrijfsgegevens 
aangemerkt. Bij besluiten van 16 januari en 14 maart 1995 (kenmerk 95.HE.20) werd het verzoek om 
informatieverstrekking door de Registratiekamer geweigerd met een beroep op art. 10, eerste lid, aanhef en 
sub c, en het tweede lid, aanhef en sub d en g, Wob. 
1527 Als illustratie kunnen gelden de brieven van de Kamer van 2 december 1993 (kenmerk 93.E.0189), 
betreffende de aanmelding van de “Grote Consumenten Enquête”, met name de houder daarvan, en van 
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Bij het voorgaande past de volgende kanttekening. Het geautomatiseerde aanmeldingenbestand 
en de onderliggende formulierenverzameling van de Registratiekamer zijn – tenminste partieel – 
aan te merken als persoonsregistratie in de zin van de WPR. Bij deze bestanden is immers 
voldaan aan het vereiste van systematische aanleg door de automatisering van de verwerking, het 
index-element in het geautomatiseerde systeem alsmede het gebruik van gestructureerde 
formulieren. Het meldingenbestand bevat voorts persoonsgegevens, met name door de (grote 
aantallen) meldingen van ondernemers-niet-rechtspersonen (eenmansbedrijven) en individuele 
beroepsbeoefenaren. Het uitgangspunt van de Wob is, dat deze voorziening als algemene 
openbaarmakingsregeling wijkt voor bijzondere openbaarmakingsregelingen in wetten in formele 
zin (vgl. art. 2 Wob). 

De WPR kan als zo’n specifiek openbaarmakingsregime worden aangemerkt, althans voor zover 
het de informatievoorziening aan de geregistreerden zelf betreft. Dit betekent, dat betrokkenen 
informatiegerechtigd zijn op basis van de artt. 29, eerste en tweede lid, en 32 WPR. De Wob is op 
een dergelijk verzoek niet van toepassing. Derden kunnen daarentegen hun informatieverzoek op 
de Wob baseren. Voor zover deze gegevens als persoonsgegevens zijn aan te merken, geldt een 
dergelijke derdenverstrekking door de Registratiekamer als rechtmatig op grond van art. 11, 
eerste lid WPR: gegevensverstrekking “vereist ingevolge een wettelijk voorschrift”. Wat 
derdenverstrekkingen van persoonsgegevens betreft werkt de Wob derhalve rechtstreeks door in 
het informatieregime van de WPR. 

De vraag of het informatieverzoek wordt beheerst door de Wob of door de WPR is bepalend 
voor de kostenvergoeding. Op een Wob-verstrekking is het variabele tarief in het Besluit tarieven 
openbaarheid van bestuur (Stb. 1993, 112) van toepassing. De WPR-verstrekkingen vallen onder 
het tientjestarief, de in het Tientjesbesluit (Stb. 1989, 281) voor inzage bepaalde 
kostenvergoeding. De Registratiekamer heeft tot op heden nog geen enkele vergoeding in 
rekening gebracht. 

Voor een afschrift van een enkel aanmeldingsformulier loopt het Wob-tarief parallel aan het 
WPR-tientjestarief. Bij grotere aantallen, 14 en meer kopieën, werkt het Wob-tarief echter 
prohibitief (ƒ 0,75 per kopie). Dit betekent, dat maatschappelijke organisaties zonder de 
medewerking van de Registratiekamer niet in staat zijn om op eigen initiatief onderzoek te doen 
naar de naleving van de WPR in een bepaalde sector. 

12.9 De inbreng van branche-, beroeps- en 
koepelorganisaties  
De invloed van de voorlichting/ondersteuning door branche-, koepel- en beroepsorganisaties is 
tweeledig. Zo werkt deze positief uit door de hiervan uitgaande stimulans op naleving van de 
wettelijke verplichtingen. Zo is de omvangrijke respons vanuit de (para-)medische sector 
rechtstreeks toe te schrijven aan de activiteiten van de in deze sector werkzame koepel- en 
beroepsorganisaties. Deze hebben hun leden als het ware bij de hand genomen bij de 
uitvoering/naleving van de WPR. Door de opstelling van model-
reglementen/aanmeldingsformulieren is tevens belangrijk bijgedragen tot de kwaliteit van de 
zelfregulering en beperking van de uitvoeringslasten. Om deze reden heeft de Registratiekamer 
deze activiteiten ook steeds toegejuicht en gestimuleerd. Dit laatste zowel door een actieve 
betrokkenheid bij de realisering van een groot aantal modelreglementen/-formulieren, als door 
gerichte sturing via de reactie op verzoeken tot toetsing op conformiteit met de wet c.a. van 
“homemade” produkten van zelfregulering1528. 

Het intermediair van deze organisaties heeft daarentegen wel het oorspronkelijke doel van deze 
vorm van zelfregulering doorkruist. Met de verplichting tot zelfregulering op toepassingsniveau 

                                                                                                                                                        
27 oktober 1994 (kenmerk 94.V.125.01), toezending van een afschrift van het aanmeldingsformulier van 
een boekenclub. 
1528 Zie als (recente) illustratie de brief van de Registratiekamer aan een medisch centrum van 10 januari 
1995 (kenmerk 94.T.054.01). 
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zijn immers – naast de normerende functie – ook andere doelen beoogd, zoals bewustwording en 
een (her)bezinning op de noodzaak van (de bestaande) gegevensverwerking in privacy-
perspectief, een aldus te effectueren internalisering van privacynormbesef en 
maatwerknormering, toegespitst op de specifieke informatiebehoefte. De tussenkomst van de 
intermediaire organisaties impliceert een patroon van gecentraliseerde regelgeving, toegespitst op 
het gemiddelde informatiepatroon bij de achterban. Derhalve is niet verzekerd, dat de aldus 
gevestigde (collectieve) norm in concreto overeenkomt met de feitelijke informatiebehoefte of de 
realiteit van de (operationele) gegevensverwerking1529. In veel gevallen zal het model-reglement 
immers van een maximum-optie uitgaan. 

Zelfregulering krijgt hierdoor een (administratief) adhesie-karakter. Het bezinnings- en 
internaliseringselement in de zelfregulering op uitvoeringsniveau is hiermee vervallen. Het in de 
wet beoogde leerproces heeft immers niet plaatsgevonden. Dit probleem is minder groot in 
sectoren met een (sterk) inherent privacybesef, zoals de medische sector. Is een sector echter van 
nature minder met dit gedachtengoed vertrouwd, dan kan de tussenkomst van intermediaire 
organisaties bij de zelfregulering op dit punt een verschraling betekenen. Of dat het geval is hangt 
echter tevens af van bijkomende omstandigheden1530. 

Eerder is reeds opgemerkt, dat de inspanningen van de beroeps- en branche-organisaties 
gedeeltelijk slechts een korte termijneffect hebben. 

Verschillende signalen wijzen er op dat de invoering van de WPR, met name de inwerkingtreding 
van de meldingsplicht, heeft geleid tot een geconcentreerde inspanning in een relatief korte 
periode, gericht op het voldoen aan een primair als administratieve actie ervaren verplichting, in 
de vorm van inzending van een aanmeldingsformulier bij de Registratiekamer. Door de actieve 
ondersteuning vanuit de eigen beroeps-en brancheorganisaties is dat beeld, evenals het idee van 
eenmaligheid, versterkt. Een snelle veroudering van de aldus geëffectueerde normering is 
daardoor niet ondenkbaar. Niet steeds is immers verzekerd, dat de op intermediair niveau 
ontwikkelde model-reglementen/formulieren periodiek worden geactualiseerd, toegespitst op 
nieuwe wetgeving en een wijziging in de informatiebehoefte/gegevensverwerking1531. Niet alle 
organisaties zijn immers, anders dan voor een geconcentreerde projectmatige aanpak, 
geëquipeerd voor deze vorm van permanente normering. 

12.10 Het handhavingsbeleid van de Registratiekamer 
De handhaving van de reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht heeft steeds de aandacht van 
de Registratiekamer gehad1532. Daarbij worden verschillende methoden gebruikt. Tot de 
standaardprocedure bij de behandeling van klachten, geschillen en informatieverzoeken behoort, 
dat wordt nagegaan of de betreffende organisatie een persoonsregistratie heeft aangemeld. Blijkt 
dat niet het geval te zijn, dan wordt actie ondernomen. Dan gaat aan de betreffende houder het 

                                                      
1529 Vgl. MvT p. 25: “Het stelsel van zelfregulering dient de flexibiliteit omdat iedere instantie 
overeenkomstig doel en werking van de eigen registratie het reglement kan opstellen”. 
1530 Vgl. andere, door branche-, beroeps- en koepelorganisaties te verzorgen activiteiten, zoals de 
organisatie van voorlichting/cursussen met het oog op de bevordering van de privacy-attitude op de 
werkvloer, de uitgifte van voorlichtingsmateriaal, de inrichting van een privacy-informatiepunt, aandacht 
voor privacy-aspecten van de werkzaamheden/bedrijfsuitoefening in verenigingsperiodieken e.d. 
1531 Vgl. ook de in hoofdstuk 13 beschreven analyse van door de Registratiekamer ontvangen wijzigingen. 
Het mutatiepercentage blijkt relatief laag te zijn. 
1532 Wel heeft de Kamer in de introductiefase een soepel beleid gevoerd. Ten tijde van de inwerkingtreding 
van de aanmeldingsplicht heeft de Kamer een reeks verzoeken ontvangen om tijdelijke ontheffing van deze 
verplichting. In de reactie van de Kamer is gewezen op het ontbreken van de mogelijkheid daartoe in de 
wet. Wel is echter toegezegd, dat de Kamer gedurende een zekere periode ten opzichte van de betreffende 
organisatie geen gebruik van haar bevoegdheden zou maken, tenzij sprake was van bewuste nalatigheid 
danwel anderszins in strijd met de WPR gehandeld zou worden (gedoogbeleid). In een latere fase zijn deze 
organisaties, een vijftigtal, alsnog gecontroleerd op naleving van de aanmeldingsplicht en de nalatigen onder 
hen aangeschreven op nakoming van de eerder gemaakte afspraken. Deze aanpak heeft succes gehad. 
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verzoek uit om de Kamer te informeren over de reden van niet-aanmelding, veelal onder 
meezending van een aanmeldingsformulier en voorlichtingsmateriaal1533. In andere gevallen 
wordt aangenomen, dat het BGV van toepassing wordt geacht1534. De betreffende kwestie wordt 
dan op basis van het meest daartoe in aanmerking komende standaardregime beoordeeld. Blijkt 
wel aangemeld te zijn, dan wordt het reglement of aanmeldingsformulier beoordeeld op 
conformiteit met de WPR. Zijn er problemen, dan gaat het verzoek aan de houder uit om het 
aanmeldingsformulier c.a. op de gesignaleerde punten te herzien dan wel aan te vullen1535. 

De naleving van de aanmeldingsplicht in de betreffende sector is ook steeds een punt van 
aandacht geweest in de contacten van de Kamer met de branche-, beroeps- en koepelorganisaties, 
vooral aanhakend bij de behandeling van gedragscodes en de toetsing van model-reglementen. 

Als derde toezichtscategorie zijn de bijzondere handhavingsacties te noemen. Deze vorm van 
desk research heeft betrekking op het aanmeldingspatroon in een nader afgebakende subsector. 
Een dergelijke actie is mogelijk wanneer de houders in een bepaalde sector bekend zijn en tevens 
inzicht bestaat in de aard en inrichting van de gegevensverwerking. Tot op heden heeft de Kamer 
een tweetal van deze handhavingsacties gerealiseerd. 

Het eerste onderzoek, uitgevoerd in de periode september 1992 tot maart 1993, had betrekking 
op de aanmeldingen van de gemeenten. In september 1992 bleek meer dan de helft van de (toen) 
647 gemeenten nog geen enkele aanmelding bij de Registratiekamer te hebben ingezonden1536. De 
aanpak was als volgt. In september 1992 werden de ruim 300 nalatige gemeenten in gebreke 
gesteld met een termijnstelling tot 1 januari 1993, onder meezending van een overzicht van, als 
richtsnoer te hanteren, binnen de gemeentelijke overheid voorkomende typen 
persoonsregistraties en een aanbod van telefonische ondersteuning. Voor zover inmiddels van de 
betreffende gemeente geen aanmelding was ontvangen, is in februari 1993 een tweede aanmaning 
uitgegaan met de aankondiging, dat wanneer niet voor 15 maart aan de WPR-verplichtingen zou 
zijn voldaan, hieraan publiekelijk bekendheid zou worden gegeven. Op 17 maart is een derde 
brief aan de nog resterende nalatige gemeentebesturen uitgegaan met het bericht, dat het 
tekortschieten in de naleving van de WPR zou worden gepubliceerd. Tevens zijn brieven 
uitgegaan naar de gemeenteraden van deze gemeenten en de colleges van gedeputeerde staten van 
de betreffende provincie. Op 18 maart heeft de Kamer een persbericht uitgegeven met de 
vermelding van de naam van de 44 (nog steeds) volledig ingebreke zijnde gemeenten. Uit deze 
groep hadden 15 gemeentebesturen inmiddels op de oproep van de Kamer gereageerd met een 
concreet plan van aanpak. Dit bericht is in de Staatscourant geplaatst (1993, 58). De naleving van 
de WPR door de gemeenten is voorts aan de orde gesteld in schriftelijke kamervragen en tijdens 

                                                      
1533 Zie als voorbeeld de brief van de Kamer van 22 december 1994 (kenmerk 94.C.047.08) aan Hoogovens 
Groep BV: “Tot dusver hebben wij nog geen aanmeldingen van Hoogovens ontvangen (artikel 24 WPR). 
Ik verzoek u aan te geven om welke reden de Bedrijfsongevallenregistratie niet bij de Registratiekamer is 
aangemeld.” 
1534 Zie als voorbeeld de brief van de Kamer van 24 februari 1995 (kenmerk 94.B.061.04) aan de 
Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek: “Bij de Registratiekamer is geen persoonsregistratie van uw 
stichting aangemeld. Vooralsnog zal er van worden uitgegaan dat de reden daarvoor gelegen is in het feit 
dat u gebruik heeft willen maken van de vrijstelling van de aanmeldingsverplichting.” 
1535 Vgl. als illustratie de brieven van de Kamer van 29 maart 1994 (kenmerk 94.E.022) en van 29 april 1994 
(kenmerk 94.C.039). 
1536 Deze handhavingsactie is vooraf doorgesproken met de VNG. Zoals eerder opgemerkt heeft deze 
organisatie de naleving van de WPR door de gemeenten steeds actief bevorderd en ondersteund, vooral 
door de uitgave Gemeente en persoonsregistratie in mei 1989 (blauwe reeks nr. 76), de organisatie van 
voorlichtingsbijeenkomsten, het fungeren als vraagbaak bij knelpunten en als intermediair in het contact 
met de Registratiekamer. Vooruitlopend op het door de Registratiekamer aangekondigde onderzoek heeft 
de VNG opnieuw bij de gemeenten op de noodzaak van reglementering van de gemeentelijke 
informatievoorziening gewezen. Voorts is een onderzoek door SGBO geïnitieerd naar in de praktijk van de 
uitvoering van de WPR gebleken knelpunten. 
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de behandeling in de Tweede Kamer van het Wetsontwerp GBA1537. Deze handhavingsactie 
bleek zeer effectief. Na de pieken in de gemeentelijke aanmeldingen in het vierde kwartaal 1992 
en het eerste kwartaal 1993, bleven de gemeentelijke aanmeldingen, zij het licht, toenemen. Per 1 
januari 1995 was nog slechts een enkele gemeente volledig in gebreke. 

Een vergelijkbare handhavingsinspanning is in oktober 1994 geïnitieerd bij de regionale 
politiekorpsen, zij het beperkt tot de naleving van de reglementsplicht voor politieregisters 
(WPolR)1538. Op 1 oktober 1994 bleken 19 van de 25 regionale politiekorpsen, ondanks 
voortdurende stimulansen van de Registratiekamer, hun aanmeldingsplicht voor politieregisters 
nog steeds niet te hebben nageleefd. Via gerichte aanschrijving van de korpsbeheerders en 
termijnstelling heeft de Kamer bereikt, dat begin 1995 alle regionale korpsen alsnog aan hun 
aanmeldingsplicht hadden voldaan1539. Het is aannemelijk, dat de toezending van een afschrift 
van deze brief aan de hoofdofficier van justitie en de korpschef en het dreigement van publikatie 
in het jaarverslag, een adequate reactie hebben bevorderd1540. Eenzelfde controle-actie staat op 
het programma voor het Korps landelijke politiediensten. 

Uit het voorgaande blijkt, dat op desk research gebaseerde handhavingsacties met betrekking tot 
de naleving van de aanmeldingsplicht zeker effectief kunnen zijn. Toch mag het resultaat ervan 
niet worden overschat. De tijdens de gemeente-actie ontvangen aanmeldingen zijn niet op 
conformiteit met de WPR getoetst. Over de kwaliteit ervan is derhalve geen uitspraak te doen. 
Afgaande op de reacties is echter aannemelijk, dat in veel gevallen de weg van de minste 
weerstand is gekozen, derhalve is geopteerd voor overneming van een model zonder deze 
regeling (voldoende) op toepasbaarheid te toetsen. Het voldoen aan de aanmeldingsplicht wil nog 
niet zeggen dat bescherming van de privacy in de dagelijkse praktijk voldoende aandacht krijgt. 
De beeldvorming dat de WPR vooral een kwestie is van formaliteiten en de controle op de 
naleving ervan primair een bureaucratische exercitie, is door deze acties onmiskenbaar versterkt. 
In die zin kan een dergelijke aanpak contraproduktief werken, tenzij voorzien is in een follow up 
waarin het communicatieve element voldoende aandacht krijgt. Een reagerende burgemeester 
formuleerde dit dilemma als volgt: “Tenslotte, voldoen aan een meldings- of registratieplicht acht 
ik minder urgent en relevant, dan het daadwerkelijk beschermen en bewaken van de privacy bij 
het omgaan met persoonsgegevens. Wat dat laatste betreft sta ik er garant voor dat dit op een 
zeer hoog niveau hier ter hand wordt genomen.”1541 Anders dan aanvankelijk beoogd, mede in 
                                                      
1537 Zie de vragen van het lid-Willems (Aanhangsel Handelingen TK 1992-1993, 287) en de brief van de 
ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van het 
kamerlid-Achttienribbe-Buijs over de naleving van de WPR door gemeenten, tijdens de behandeling van 
het Wetsontwerp GBA (TK 1992-1993, 21123, nr. 42). 
1538 Zie de artt. 9 en 12 van de Wet politieregisters. Deze wet is op 17 februari 1991 in werking getreden. 
Voor bestaande politieregisters is de reglements- en meldingsplicht in werking getreden op 17 augustus 
1991. Naast de op de WPolR jo. de Politiewet herleidbare politieregisters, voeren de politiekorpsen ook 
andere registraties, bijvoorbeeld voor beheersdoeleinden of in het kader van de handhaving van bijzondere 
wetten. Deze gegevensbestanden vallen als WPR-persoonsregistraties onder het regime van deze wet. Zie 
ook het cijfermatige overzicht van aanmeldingen in hoofdstuk 13. 
1539 De termijnstelling liep tot 1 december, respectievelijk 31 december 1994. Vgl. in dit verband de 
mogelijkheid tot vaststelling van een reglement overeenkomstig een eerder door de Registratiekamer 
goedgekeurd model (art. 12). De uitkomst van deze handhavingsactie is, dat vrijwel de volledige politiële 
informatievoorziening is genormeerd op basis van goedgekeurde model-reglementen. Een ander probleem 
is echter de aanmeldingsplicht met betrekking tot tijdelijke registers in art. 13, tweede lid, WPolR. Deze 
verplichting wordt nauwelijks nageleefd. De vraag kan echter worden gesteld of de differentiatie tussen 
tijdelijke en structurele politieregisters door de ingebruikneming van (multifunctionele) 
bedrijfsprocessensystemen niet is achterhaald. 
1540 Vgl. in dit verband voorts het positieve effect op de bereidheid tot (formele) naleving van de WPolR 
door de IRT-affaire en het lopende parlementaire onderzoek van de Commissie-Van Traa. 
1541 Brief van 9 november 1992 van de burgemeester van Nieuwerkerk aan den IJssel. In deze gemeente 
waren 187, afzonderlijk te reglementeren, persoonsregistraties geïnventariseerd. De aan de WPR voor de 
kleine(re) gemeenten verbonden uitvoeringslast wordt treffend beschreven: “Opstellen van 
privacyreglementen en het uittypen per registratie op formulieren, zoals door uw Registratiekamer wordt 
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het licht van de GBA-invoeringsoperatie, heeft de Registratiekamer echter geen vervolg gegeven 
aan de gemeente-actie in de vorm van gemeentebezoeken e.d. 

12.11 De aanmeldingsplicht onder het regime van de ontwerp-
Richtlijn 
In de afgelopen periode zijn er geluiden opgegaan om de aanmeldingsplicht maar af te 
schaffen1542. Of de mogelijkheid daartoe bestaat hangt af van de internationale verdragsrechtelijke 
context. Hierin is de bandbreedte van de nationale regelingsautonomie vastgelegd. Om die reden 
is de naar verwachting eind 1995 vast te stellen EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens van 
groot belang. Deze Europese regeling voorziet in een verplichting van de lidstaten om een nader 
uitgewerkte algemene aanmeldingsplicht te handhaven of alsnog te introduceren. De 
beleidsmarge van de wetgever is derhalve beperkt. De precieze regeling is als volgt. 

Art. 18, eerste lid, van het gemeenschappelijk standpunt vestigt een aanmeldingsplicht van de 
houder (de voor de verwerking verantwoordelijke) of diens vertegenwoordiger bij de nationale 
toezichtsautoriteit van: “één of meer volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van 
gegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende 
doeleinden zijn bestemd.” 

Het uitgangspunt is derhalve een aanmeldingsplicht van alle (in hoofdzaak) geautomatiseerde 
informatiesystemen. Wat het concrete object van de aanmelding betreft, biedt deze bepaling 
weinig houvast1543. Op dit punt is nadere precisering in de uitvoeringswetgeving nodig, mede in 
relatie tot art. 19, bepalend welke gegevens (minimaal) over de werking van het informatiesysteem 
bij de aanmelding zijn te verstrekken. Hiervan uitgaande neem ik vooralsnog aan, dat de 
aanmeldingsplicht het afzonderlijke informatiesysteem geldt1544. De meervoudselementen in art. 
18, eerste lid, hebben dan betrekking op de multifunctionele systemen. 

De werkingssfeer van de aanmeldingsplicht kan door de lidstaten worden uitgebreid tot sommige 
of alle (louter) handmatige kaart- en dossierverzamelingen (art. 18, vijfde lid) en ingeperkt met 
betrekking tot de categorie (semi-)openbare registers (art. 18, derde lid). 

Daarnaast voorziet het ontwerp nog in de volgende, specifiek omschreven bevoegdheden van de 
lidstaten tot vrijstelling, vereenvoudigde aanmelding en afwijking van de aanmeldingsplicht: 

 

                                                                                                                                                        
verlangd, is voor een kleine organisatie als de onze monnikenwerk, waarbij naast de factor tijd de factor 
menskracht het struikelpunt vormt. Ik stel hierbij dus uitdrukkelijk dat het niet een kwestie van 
onderschatting of verwaarlozing is, maar puur een kwestie van praktische onhaalbaarheid. Het bureau 
Burgerzaken zit momenteel ook in zeer tijdrovende procedures ten aan zien van het verkrijgen van 
aansluiting op het landelijk GBA-netwerk. Ook hieraan zal tijd en menskracht besteed moeten worden. En 
dat alles naast het dagelijkse werk, waarbij de dienstverlening aan onze burgers de hoogste prioriteit heeft.” 
1542 Ook onder de Europese Data Protection Commissioners. Zo was de voormalige Britse Data 
Protection Commissioner een verklaard voorstander van een ingrijpende wijziging van het registerstelsel 
van de Data Protection Act 1984. Afgezien van het bureaucratische element werkt in zijn visie ook het 
daaraan gekoppelde heffingenstelsel, waarvan de revenuen ten goede komen aan ‘s lands financiën, 
oneigenlijke praktijken in de hand, met name de druk op de Registrar om “de begroting” te halen. 
1543 Vgl. de definitie van het begrip “verwerking van persoonsgegevens” of “verwerking” in art. 2, onder b, 
van de ontwerp-richtlijn, in samenhang met de aanduiding als “systemen voor de verwerking van 
gegevens” in de preambule. 
1544 Vgl. de problemen met de hantering van het begrip persoonsregistratie en de druk in de 
uitvoeringspraktijk om het element samenhang in de gegevensverwerking op een hoog abstractieniveau te 
definiëren derhalve om clustering in de aanmelding toe te staan. Zie tevens de voortgaande integratie-trend 
in de gegevensverwerking in combinatie met (private en publieke) netwerkontwikkelingen (gedistribueerde 
gegevensverwerking), alsmede de toeneming van interorganisatorische afstemming in de 
gegevensverwerking en -communicatie door EDI-ontwikkelingen (elektronisch berichtenverkeer). Zie ook 
hoofdstuk 15. 
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5. In de uitvoeringswet kan voor bepaalde typen informatiesystemen, die door de aard van de 
hierin opgenomen gegevens, inbreuk op rechten en vrijheden van betrokkenen 
onwaarschijnlijk maken, worden voorzien in een vrijstellingsregeling of een regime van 
vereenvoudigde aanmelding, onder bepaling van doeleinden, geregistreerden, opgenomen 
gegevens, gegevensverstrekking en bewaartermijnen van deze gegevensverzamelingen (art. 
18, tweede lid). Zie ook hoofdstuk 9. 

 

6. De vrijstelling van de aanmeldingsplicht of het voorzien in een vereenvoudigd regime kan 
voorts worden gekoppeld aan de aanwijzing door de houder(s) van een onafhankelijke, nader 
in het ontwerp geregelde, bestandstoezichthouder (functionaris voor de 
gegevensbescherming) op ondernemings-/instellings- of branche-/koepelniveau. De 
bestandstoezichthouder is dan verplicht een openbaar register bij te houden betreffende de 
werking van de binnen zijn werkgebied operationele informatiesystemen. De meldings- en 
openbaarheidsverplichting blijft derhalve materieel gehandhaafd, zij het dat deze is 
gedecentraliseerd (art. 18, tweede lid). 

 

7. Een derde component in de regelingsbevoegdheid betreft de aanmeldingsplicht van de 
categorie “gevoelige organisaties”. Dit zijn stichtingen, verenigingen en andere 
maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsterrein. Wat de informatievoorziening van 
deze categorie betreft kunnen de lidstaten opteren voor een afwijking van de 
aanmeldingsplicht (vrijstelling) of voor een regime van vereenvoudigde aanmelding (art. 18, 
vierde lid). 

De ontwerp-richtlijn voorziet in art. 21, eerste en tweede lid, in de instelling van een openbaar 
register van aanmeldingen bij de toezichthoudende autoriteit (Registratiekamer). Hierin zijn de bij 
de aanmelding te verstrekken gegevens inzake de werking van het informatiesysteem op te 
nemen. Dit register heeft derhalve tevens een publieksfunctie. Voorts is bepaald, dat de houders 
van de van aanmelding vrijgestelde informatiesystemen of een aangewezen instantie (de 
bestandstoezichthouder) verplicht zijn om een ieder die daarom verzoekt, te voorzien van 
informatie omtrent de werking van het informatiesysteem (art. 21, derde lid jo. art. 19). De 
transparantie van de gegevensverwerking is hiermee (althans in theorie) verzekerd, zij het dat de 
betrokkene/geïnteresseerde wel enige zelfwerkzaamheid aan de dag moet leggen. 

De ontwerp-richtlijn laat zowel ruimte voor (partieel) preventief als repressief toezicht en 
daarmee voor differentiatie in betekenis van de aanmeldingsplicht. Met de aanmeldingsplicht bij 
de toezichthoudende autoriteit is de openbaarmaking van het doel van de gegevensverwerking en 
de belangrijkste kenmerken ervan beoogd, teneinde toetsing op conformiteit met de wettelijke 
regeling mogelijk te maken. In de preambule is vastgelegd, dat repressief toezicht in het algemeen 
als adequaat moet worden beschouwd1545. Het ontwerp voorziet in art. 20 echter in de 
mogelijkheid om voor bepaalde typen gegevensverwerking met specifieke risico’s te voorzien in 
een systeem van preventief toezicht. Naar uit de preambule blijkt, wordt hierbij vooral gedacht 
aan de verwerking van gegevens die bijzondere persoonlijke risico’s impliceren (zwarte lijsten) en 
de gebruikmaking van nieuwe technologieën. Deze specifieke risico’s moeten in de 
implementatiewetgeving worden gepreciseerd. Een dergelijke preventieve toetsing kan worden 
opgedragen aan de toezichthouder (Registratiekamer) in het kader van de aanmeldingsprocedure 
of aan de bestandstoezichthouder, de laatste onder de verplichting de toezichthouder in 
twijfelgevallen te consulteren. Een dergelijke onderzoek kan voorts deel uitmaken van het 
wetgevingsproces, waarin tot een specifieke vorm van gegevensverwerking wordt besloten. Het 

                                                      
1545 Vgl. ook de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten in art. 28 van de ontwerp-richtlijn, 
met name de bevoegdheid om afscherming, uitwissing of vernietiging van gegevens te gelasten, dan wel een 
verwerking voorlopig of definitief te verbieden, alsmede de bevoegdheid om terzake een vordering in te 
stellen om aldus een uitspraak van de rechter uit te lokken (derde lid). 
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mogelijk effect van een dergelijk voorafgaand onderzoek moet door de lidstaat worden bepaald. 
De richtlijn laat zowel ruimte voor een (beperkt) registerstelsel, uitgaande van een verbod van 
gegevensverwerking in combinatie met de mogelijkheid van vergunning (toestemming) door de 
toezichthoudende autoriteit en de mogelijkheid van beroep op de rechter (art. 28, derde lid), als 
voor een adviesbevoegdheid van dit orgaan1546. Op dit punt biedt het gemeenschappelijk 
standpunt derhalve alle ruimte voor nationale vormgeving, in het bijzonder de mogelijkheid van 
continuering van bestaande arrangementen1547. 

Uit de tekst en het systeem van de voorgestelde regeling en de preambule kan worden afgeleid, 
dat de informatieve functie van de aanmeldingsplicht prevaleert. Anders dan in de WPR het geval 
is, koppelt de ontwerp-richtlijn de aanmeldingsplicht niet aan een zelfreguleringsverplichting van 
de houder in de vorm van een bindende verbijzondering van de globaal geformuleerde 
rechtmatigheidscriteria (de normatieve functie). Het voldoen aan de aanmeldingsplicht is een 
vorm van naleving van de regeling, met name het door de houder voldoen aan diens 
transparantieverplichting inzake de gegevensverwerking. Zelfregulering is ook een vorm van 
naleving, namelijk van de specifiek opgenomen regelingsverplichting, echter primair normerend 
van karakter. 

Uitgaande van de verwachting dat de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens eind 1995 in 
definitieve vorm zal worden vastgesteld, zijn in het voorgaande de randvoorwaarden aangegeven 
voor de herziening van de wettelijke reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht. In het kort 
komen deze er op neer, dat de aanmeldingsplicht grotendeels moet worden gehandhaafd. Dat 
geldt, zij het met aanzienlijke modificaties, zeker voor de geautomatiseerde gegevensverwerking. 
Wat de handmatige gegevensverwerking betreft zijn de lidstaten bevoegd om een 
aanmeldingsplicht te handhaven c.q. alsnog te introduceren. Op dit punt gaat het dus om een 
beleidsbeslissing1548. Het bestaande WPR-systeem van repressieve toetsing kan onder de richtlijn 
worden gecontinueerd, terwijl de bevoegdheid bestaat tot invoering van selectieve preventieve 
toetsing voor specifiek aan te geven risico-categorieën. Daarbij bestaat onzekerheid over de 
mogelijkheid van handhaving van de zelfreguleringsfunctie. Dit onderdeel komt in hoofdstuk 15 
nader aan de orde. 

12.12 Bevindingen en conclusies 
In dit hoofdstuk is het wettelijke regime van de reglements-/formulier- en aanmeldingsplicht 
beschreven, evenals de infrastructuur in de vorm van uitvoeringsregelingen en 
aanmeldingsformulieren, met inbegrip van aard en functie van het aanmeldingenbestand van de 
Registratiekamer. Hierin is geconstateerd, dat de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht in 
hoofdzaak drie functies kent: de normatieve, de informatieve en de internaliseringsfunctie. Wat 

                                                      
1546 Zie ook art. 28, tweede en derde lid, van de ontwerp-richtlijn. 
1547 Het systeem van selectief preventief toezicht is materieel het systeem in de huidige Franse privacywet. 
Het zwaartepunt in de normering is de beoordeling van het beoogde informatiesysteem door de CNIL, 
gekoppeld aan een aanmeldingsplicht (toelatingsstelsel). Gezien de specifieke inkleding van de 
grondrechtenbescherming in Frankrijk staat vrijwel vast, dat het bestaande systeem onder de EG-Richtlijn 
zal worden gecontinueerd. In de Britse privacywetgeving is eveneens voorzien in een vorm van preventieve 
toetsing, gekoppeld aan de aanmeldingsplicht en de inschrijving in een openbaar register. De wet wordt 
echter op zodanige wijze door de Data Protection Registrar uitgevoerd, dat materieel sprake is van een 
systeem van repressieve toetsing. In de Duitse wetgeving ligt de nadruk op de normering van de 
informatievoorziening via algemeen verbindende voorschriften. Inherent aan deze benadering is het 
ontbreken van elementen van preventieve toetsing. 
1548 In het bijzonder zal daarbij de positie van de zogenoemde gemengde bestanden aan de orde moeten 
komen. Hiervan is sprake bij geautomatiseerde persoonsregistraties met een onderliggend handmatig 
bronbestand met een archief- en bewijsfunctie. De handmatige gegevensverzameling vervult derhalve in 
een dergelijke combinatie een hulpfunctie. Zie als voorbeeld de inrichting van de personeels- en 
salarisadministratie. Deze categorie moet worden onderscheiden van die waarbij het geautomatiseerde 
systeem louter een indexfunctie vervult, bijvoorbeeld door naam/nummer-dossierverwijzingen. Vgl. de 
bespreking van het element “systematische aanleg” in art. 1 WPR in hoofdstuk 15. 
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dit (gemengde) bestand betreft is vastgesteld, dat het een wettelijke grondslag ontbeert, zodat het 
als administratief register ten behoeve van de taakuitoefening door de Registratiekamer is te 
kwalificeren. Op de gegevensverstrekking uit dit bestand zijn zowel de WPR als (alternatief) de 
WPR jo. de Wob of de Wob als zodanig van toepassing, afhankelijk van de aard van de gegevens 
en de modaliteit van verstrekking. 

Ook is de invoering van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht onderzocht, in het bijzonder de 
aard en omvang van de voorlichting/begeleiding en ondersteuning van registratiehouders bij de 
naleving in de introductiefase van de WPR. Op basis hiervan is geconcludeerd, dat deze wet een 
nagenoeg optimale start heeft gehad. 

De betrokkenheid van branche-/beroeps- en koepelorganisaties bij de zelfregulering, met name 
door de ontwikkeling en verspreiding van (model-)reglementen en -aanmeldingsformulieren en 
specifiek voorlichtingsmateriaal, heeft in het licht van de bedoelingen van de 
zelfreguleringsverplichting, zowel positieve als negatieve gevolgen. Tot de eerste categorie zijn te 
rekenen: (a) de bijdrage aan de kwaliteit van de zelfregulering, (b) de beperking van de 
uitvoeringslasten, (c) de actieve bevordering van de naleving van de aanmeldingsplicht en (d) het 
fungeren als intermediair tussen achterban en Registratiekamer. De negatieve elementen 
betreffen: (a) de centralisering van normeringsfunctie, ten koste van het maatwerkkarakter, (b) 
het hierdoor vervallen van de internaliseringsfunctie en (c) het risico van een korte termijn-effect 
door het niet of onvoldoende verzekerd zijn van een follow up in de vorm van periodieke 
actualisering. Per saldo prevaleren echter de positieve effecten. 

In de WPR is het niet-naleven van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht strafrechtelijk, 
civielrechtelijk en bestuursrechtelijk gesanctioneerd. Tot op heden is nog geen enkele 
strafvordering wegens het niet nakomen van deze verplichtingen ingesteld (art. 50 WPR). Om 
redenen van opportuniteit, rechtsonzekerheid en bewijsbaarheid is het niet waarschijnlijk dat 
hierin verandering komt. Voor zover bekend is het uitblijven van een aanmelding bij de 
Registratiekamer evenmin onderwerp van een civiele vordering geweest (artt. 9 en 10 WPR). Ook 
is in deze context geen bestuursrechtelijke sanctie in de vorm van een aanbeveling van de 
Registratiekamer aan de houder opgelegd (art. 46, derde lid, WPR). Daarentegen heeft de Kamer 
een effectief gebruik weten te maken van de mogelijkheid om pressie te genereren door externe 
ingebrekestelling, zowel inhakend op het bestuurlijke systeem van checks and balances 
(beïnvloedingspotentieel) als door gerichte publicitaire actie. Publiciteit c.q. gerichte 
bekendmaking is derhalve een zeer effectief sanctie- en handhavingsinstrument gebleken. 

Voorts kan worden vastgesteld, dat de naleving van de aanmeldingsplicht tevens aan externe 
sancties onderworpen kan zijn, met name door een koppeling ervan aan een 
vergunningprocedure in een bijzondere wet. Dit is het geval bij de Arbeidsvoorzieningswet en de 
Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties. De ontvangstbevestiging van 
een bij de Registratiekamer aangemelde persoonsregistratie is in de uitvoeringsregelingen van 
deze wetten opgenomen als vereiste voor het in behandeling nemen van een 
vergunningsaanvraag. Naar ook uit de aanmeldingsgegevens blijkt, is deze koppeling zeer 
effectief. De betreffende segmenten zijn meer dan proportioneel in het aanmeldingenbestand 
vertegenwoordigd. 

Vervolgens is het acceptatiebeleid van de Registratiekamer met betrekking tot de ontvangen 
aanmeldingsformulieren geanalyseerd. Het uitgangspunt van de WPR is repressief toezicht op de 
rechtmatige werking van persoonsregistraties, met inbegrip van de zelfregulering, zowel 
ambtshalve door de Registratiekamer als op initiatief van een betrokkene of een ideële 
organisatie. In afwijking van eerdere voorstellen, voorziet deze regeling dan ook niet in de 
inschrijving van een aangemelde persoonsregistratie in een openbaar register als rechtshandeling. 

In de uitvoeringspraktijk blijkt de nodige verwarring te leven over de betekenis van de 
ontvangstbevestiging van het aanmeldingsformulier door de Kamer. Hierin wordt dikwijls ten 
onrechte een goedkeuring van het aanmeldingsformulier en/of meegezonden reglement gelezen. 

De Registratiekamer heeft het achterwege blijven van een materiële beoordeling, in tegenstelling 
tot een uitwendige, administratieve toetsing op volledigheid van beantwoording van de gestelde 
vragen, steeds benadrukt. Wel zijn op relatief grote schaal, voorafgaande aan de formele 
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aanmelding, op verzoek van de betreffende houder(sorganisatie) (model-)formulieren en -
reglementen door de Registratiekamer op rechtmatigheid getoetst. 

Sinds begin 1994 heeft de Registratiekamer, in afwijking van haar eerdere beleid, het begrip 
“rechtsgeldige aanmelding” geïntroduceerd voor specifieke, nader aangewezen categorieën van 
registratiehouders. In het verlengde van de integratie van de aanmeldingsplicht in het 
vergunningstelsel voor recherchebureaus op basis van de Wet op de weerkorpsen en de 
particuliere beveiligingsorganisaties, is voor de aanmeldingen van deze categorie houders 
overgegaan op een stelsel van preventieve toetsing. Een dergelijke aanmelding wordt eerst door 
de Kamer als “rechtsgeldige aanmelding” geaccepteerd en in het aanmeldingenbestand 
ingeschreven, indien het aanmeldingsformulier voldoet aan de daaraan door de Registratiekamer 
gestelde inhoudelijke eisen. Op deze wijze heeft de Kamer voor de categorie recherchebureaus 
materieel een registerstelsel ingevoerd, gebaseerd op preventieve, aan de inschrijving 
voorafgaande inhoudelijke toetsing. Daarmee lijkt de Kamer te anticiperen op de regeling in de 
toekomstige EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Deze benadering staat echter op 
gespannen voet met norm en systeem van de WPR. De Registratiekamer heeft daarin niet de 
bevoegdheid gekregen om ontvangen aanmeldingen op inhoudelijke gronden te weigeren. Een 
dergelijk selectief accceptatiebeleid versterkt bovendien de bestaande verwarring over de 
betekenis van de ontvangstbevestiging. 

Tevens is het effect van een aanmelding in een niet juiste vorm besproken. Naar het oordeel van 
de Registratiekamer resulteert de inzending van een reglement in die gevallen dat ingevolge art. 17 
WPR jo. het Afbakeningsbesluit het gebruik van een aanmeldingsformulier verplicht is, in een 
nietige aanmelding en heeft het reglement in die situatie geen rechtswerking (art. 21 WPR). In 
deze studie is betoogd, dat een naar de vorm gebrekkige aanmelding is te converteren in een 
rechtsgeldige, met name indien de zelfregulering overeenstemt met de van toepassing zijnde 
wettelijke bepalingen. Dit zal als regel het geval zijn. Het voorgaande geldt ook indien een 
reglementsplichtige persoonsregistratie door middel van een aanmeldingsformulier voor de 
particuliere sector is aangemeld. Het spreekt echter voor zich, dat dit vormverzuim bij 
attendering door de Registratiekamer alsnog hersteld moet worden. Aan de rechtskracht van de 
ingezonden regeling doet dit in beginsel echter niet af. 

In dit hoofdstuk is tevens verslag gedaan van een onderzoek naar het handhavingsbeleid van de 
Registratiekamer inzake de aanmeldingsplicht. Hierin is gebleken, dat de controle op de naleving 
hiervan een vast onderdeel vormt van de behandeling van klachten, geschillen en 
informatieverzoeken. De naleving van de aanmeldingsplicht is voorts een regelmatig weerkerend 
onderwerp in de contacten met branche-, beroeps-en koepelorganisaties. De gerichte 
handhavingsacties bij de gemeenten en regionale politiekorpsen kunnen als voorbeeld van een 
succesvolle aanpak gelden. Een dergelijke vorm van desk research is goed uitvoerbaar en zeer 
effectief gebleken, mede door de werking van (potentiële) sancties. Wel heeft een dergelijke 
aanpak een versterking van het formele en bureaucratische karakter van de WPR in de 
beeldvorming als bezwaar. Door een inbedding ervan in een breder, primair op communicatie en 
ondersteuning gericht handhavingsbeleid, kan hieraan tegemoet gekomen worden. Een dergelijke 
aanpak is door de Registratiekamer wel toegepast bij de politiekorpsen, echter niet bij de 
gemeenten. 

Om de beleidsvrijheid van de wetgever onder de naar verwachting eind 1995 vast te stellen EG-
Richtlijn bescherming persoonsgegevens te bepalen, is de regeling van de aanmeldingsplicht in 
het gemeenschappelijk standpunt geanalyseerd. Hieruit blijkt, dat de vrijheid om de 
aanmeldingsplicht bij een herziening van de WPR af te schaffen of drastisch in te perken 
ontbreekt. De aanmeldingsplicht is in de ontwerp-richtlijn gehandhaafd, zij het met de 
mogelijkheid van vrijstelling of vereenvoudigde aanmelding van nader te preciseren categorieën 
(relatief onschuldige) informatiesystemen en van partiële decentralisatie via 
bestandstoezichthouders op individueel of collectief niveau. De toekomstige richtlijn zal tevens 
voorzien in een openbaar register met een publieksfunctie. De informatieve functie van de 
aanmeldingsplicht staat voorop, gekoppeld aan het primaat van repressief toezicht op naleving 
van de privacywetgeving. Voor nader in de wet te preciseren vormen van gegevensverwerking, 
die vanwege de aard van de gegevens of het gebruik van nieuwe technologieën risicovol zijn, kan 
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echter worden geopteerd voor een systeem van preventieve toetsing. Het ontwerp voorziet niet 
in een vorm van zelfregulering zoals wij die kennen in de WPR. Over de internaliseringsfunctie 
daarvan, het door normering van de werking van een persoonsregistratie uit te lokken 
bewustwordings- en leerproces, wordt in de teksten evenmin gerept. Uit het voorgaande blijkt, 
dat de aanmeldingsplicht als zodanig (grotendeels) gehandhaafd moet blijven. Of de 
zelfreguleringsfunctie onder het systeem van de richtlijn kan worden gecontinueerd komt in 
hoofdstuk 15 aan de orde. 

 


