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13 De naleving van de aanmeldingsplicht in kwantiteit 
en kwaliteit 

13.1 Inleiding 
In welke omvang de aanmeldingsplicht in de WPR wordt nageleefd, is niet kwantificeerbaar door 
het ontbreken van precieze/representatieve informatie over het aantal aanmeldingsplichtige 
persoonsregistraties1549. Evenmin zijn gegevens voorhanden betreffende het aantal 
persoonsregistraties waarop gezien de werkingssfeer van de afzonderlijke standaardregimes, het 
Besluit genormeerde vrijstelling van toepassing is. Daarmee ontbreekt het referentiekader voor 
valide uitspraken over de feitelijke naleving van dit onderdeel van de WPR. Het is daarentegen 
wel mogelijk gebleken om via een kwantitatieve en (beperkt) kwalitatieve analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer1550, zicht te krijgen op het tijdstip en de wijze van 
naleving van de aanmeldingsplicht, onderverdeeld naar maatschappelijke (sub)sectoren1551. Dit 
onderzoek heeft derhalve betrekking op een positieve selectie, bestaande uit het geheel aan 
houders dat heeft gereageerd op het appel van de wetgever, immers daadwerkelijk gevolg heeft 
gegeven aan de voorgeschreven zelfregulerings- en aanmeldingsplicht. Een onderzoek onder deze 
groep is van betekenis omdat het informatie verschaft over de juistheid van de uitgangspunten 
van het WPR-stelsel en de maatschappelijke en bestuurlijke acceptatie ervan. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de uitkomsten van de uitgevoerde analyses.1552 Deze 
hebben betrekking op het volledige aanmeldingenbestand van de Registratiekamer, bestaande uit 
ruim 50.000 geregistreerde persoonsregistraties. In afzonderlijke paragrafen zijn achtereenvolgens 
de resultaten beschreven van analyses met betrekking tot: (a) de aanmeldingen naar het tijdstip 
van binnenkomst bij de Registratiekamer, (b) het aantal aanmeldingen per houder, (c) de 
aanmelding van wijzigingen op de eerder verstrekte gegevens (mutaties), (d) de (onder)verdeling 
van de ontvangen aanmeldingen naar hoofd- en deelsectoren, (e) het aanmeldingenpatroon van 
sectoren met een gedragscode, (f) de verdeling van de aanmeldingen naar type persoonsregistratie 
alsmede (g) de differentiatie op grond van de aard van de gegevensverwerking 
(automatiseringsgraad). Vanuit het gezichtspunt van de zelfreguleringsfunctie van de 
aanmeldingen, is voorts een niet-representatieve steekproef uit het formulierenbestand van de 
Registratiekamer nader op kwalitatieve aspecten onderzocht en beschreven. Deze kwantitatieve 

                                                      
1549 Wat als zodanig heeft te gelden is voorts aan wijziging onderhevig door het stelselmatige oprekken van 
de werkingssfeer van de WPR via uitspraken van de Registratiekamer en de jurisprudentie. Zie de 
beschrijving van de ontwikkeling van het begrip persoonsregistratie in hoofdstuk 15. 
1550 De Registratiekamer houdt een gemengde gegevensverzameling bij, bestaande uit een geautomatiseerde 
aanmeldingenregistratie en een achterliggend formulierenbestand. Hoewel de individuele registraties in het 
geautomatiseerde bestand zijn afgeleid van de ontvangen formulieren, is de overeenstemming niet volledig. 
Niet alle verstrekte informatie wordt geautomatiseerd verwerkt. In een aantal gevallen is de formulier-
informatie gestroomlijnd en (soms) nader geduid in het geautomatiseerde bestand vastgelegd 
1551 Zie in dit verband ook de specifieke cijfermatige exercities in andere hoofdstukken, betreffende 
elementen in de toepassing van de WPR. Hierbij moet de volgende kanttekening worden gemaakt. De 
berekeningen in dit hoofdstuk zijn gemaakt naar de stand van het aanmeldingenbestand per 1 januari 1995. 
De overige berekeningen hebben de stand per 1 januari 1994 als uitgangspunt. Het aantal mutaties in het 
aanmeldingenbestand in 1994 bleek zo gering, dat deze de representativiteit van eerdere uitkomsten niet 
aantastten. Hierop is de keuze gebaseerd om de detailcijfers op basis van de stand per 1 januari 1994 te 
handhaven, de in dit hoofdstuk gepresenteerde “macro-cijfers” daarentegen te actualiseren naar de stand 
van 1 januari 1995. De in dit hoofdstuk gehanteerde cijfers zijn op een enkele uitzondering na afgerond op 
vijftig-tallen 
1552 Het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer is niet aangelegd voor onderzoeksdoeleinden. Het 
heeft op dit punt een beperkte functionaliteit. De analyses zijn daarom uitgevoerd op een kopie van de 
database met behulp van de query-faciliteiten van het programma Paradox voor Windows, aangevuld met 
specifiek ontwikkelde programmatuur. 



 

G.Overkleeft-Verburg 448 www.overkleeft-verburg.nl 

en (beperkt) kwalitatieve exercities zijn vervolgens geïntegreerd in een afsluitende paragraaf 
bevindingen en conclusies.  

13.2 Aanmeldingen in de tijd 
Per 1 januari 1995 waren bij de Registratiekamer ruim 50.000 persoonsregistraties aangemeld, 
35.000 vanuit de overheidssector en 15.000 vanuit de particuliere sector, althans afgaande op de 
verdeling in ingezonden O- en P-formulieren voor respectievelijk persoonsregistraties in de 
overheidssector en in de particuliere sector1553.  
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De opbouw van het geautomatiseerde aanmeldingenbestand bij de Registratiekamer is grafisch 
weergegeven in het hiervoor opgenomen diagram. 

Uit het verloop hiervan blijkt, dat de groei in het aanmeldingenbestand, parallel met het aantal 
ontvangen aanmeldingen, medio 1991 een cesuur kent. Was er in de eerste anderhalf jaar na de 
inwerkingtreding van de meldingsplicht op 1 januari 1990 sprake van een zeer snelle opbouw van 
het bestand, in de periode volgend op deze invoeringsfase bleek de toeneming van het aantal uit 
de particuliere sector afkomstige aanmeldingen min of meer constant en beperkt, zij het met een 
enkele, nader te verklaren uitschieter. In de overheidssector werd de evenwichtstoestand op een 
relatief laag niveau eerst in 1993 bereikt. Ook in deze hoofdsector zijn de pieken in het aantal 
door de Registratiekamer ontvangen aanmeldingen herleidbaar op concrete oorzaken. Het 
voorgaande wordt nader geïllustreerd door het hierna opgenomen staafdiagram, betreffende het 
aantal aanmeldingen in de tijd gezien.  

Daaruit blijkt, dat de aanmeldingen eerst in het tweede kwartaal 1990 op gang kwamen, in het 
derde kwartaal van dat jaar een absolute piek bereikten met 18.000 nieuwe inzendingen, 
resulterend in een totaal aantal van ruim 26.000 aanmeldingen in dat jaar. Vervolgens liep het 
aantal ingezonden aanmeldingsformulieren snel terug tot medio 1991 een min of meer stabiele 
situatie werd bereikt. Het eindtotaal voor dat jaar kwam uit op bijna 10.000 nieuwe aanmeldingen. 
In 1992 daalde het aantal aanmeldingen verder tot bijna 7.000, een dalende lijn die zich ook in de 
jaren 1993 en 1994 voortzette met respectievelijk 5.600 en 2.150 nieuwe aanmeldingen, dit 
ondanks de verwerkte resultaten van de handhavingsinspanningen van de Registratiekamer. 

                                                      
1553 P-formulieren zijn de aanmeldingsformulieren ex art. 24, tweede lid, WPR jo. het Gegevensbesluit (Stb. 
1989, 587). De O-formulieren hebben geen wettelijke grondslag. Deze zijn door de Registratiekamer 
beschikbaar gesteld met het oog op de (gestructureerde) aanmelding van (de bekendmaking van) 
reglementsplichtige persoonsregistraties (art. 19, derde lid, WPR). In dit hoofdstuk is derhalve uitgegaan 
van de sectorindeling volgens de houder, zoals blijkend uit de aard van het aanmeldingsformulier. 
Correcties op een eventuele onjuiste sectorindeling zijn niet toegepast. 
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De 
drie pieken binnen het algemene patroon van een geleidelijk dalend aantal nieuwe aanmeldingen 
zijn verklaarbaar, immers het resultaat van gerichte acties. De aanmeldingspiek in de particuliere 
sector in het vierde kwartaal 1991 is geheel op het conto van de Rabo-organisatie te schrijven. 
Vanuit deze organisatie vond in die periode een collectieve inzending van 1.542 elektronische 
aanmeldingen1554 plaats. De piek in de aanmeldingen in de overheidssector in het vierde kwartaal 
1992 en in het eerste kwartaal 1993 is het resultaat van de zogenaamde gemeente-actie van de 
Registratiekamer, de actieve benadering van in verzuim zijnde gemeentebesturen om aan hun 
reglementsplicht te voldoen. In die periode werden van gemeentezijde respectievelijk 2.050 en 
2.650 nieuwe aanmeldingen ontvangen. 

13.3 Conclusies op basis van het aantal aanmeldingen 
De vraag naar de feitelijke naleving van de wettelijk voorgeschreven aanmeldingsplicht is, zoals 
eerder opgemerkt, niet met zekerheid op basis van genoemde aanmeldingen te beantwoorden. 
Harde gegevens over het aantal in ons land aangehouden persoonsregistraties in de zin van de 
WPR zijn niet beschikbaar1555>, terwijl de onzekerheidsmarge voorts is vergroot door de werking 
van het BGV als vrijstellingsregeling. Niet bekend is in welke omvang aanmelding achterwege 
blijft met een beroep op dit Besluit. Wel kan een relatie worden gelegd met het aantal aangemelde 
cliëntenregistraties. Ervan uitgaande dat een dergelijke registratie correspondeert met het primaire 
“bedrijfsproces” is aannemelijk, dat de aanmelding hiervan tevens wijst op het aanhouden van 
(andere) beheersregistraties. Bezien we de aangemelde persoonsregistraties op indeling naar type 
(zie paragraaf 13.9) dan valt echter op, dat laatstgenoemde categorie – zowel in de 
overheidssector als in de particuliere sector – in de aanmeldingen sterk is 
ondervertegenwoordigd. Dit zou op een ruim gebruik van het BGV voor deze categorie 
                                                      
1554 Zie hetgeen eerder is opgemerkt over de zgn. Rabo-proef (hoofdstukken 6 en 12), de mogelijkheid om 
met behulp van speciale programmatuur aan te melden op diskette, ter vervanging van het verplichte 
formuliergebruik met als nevenvoordeel voor de Registratiekamer, de mogelijkheid van rechtstreekse 
overneming van de aldus verstrekte gegevens in het meldingenbestand. 
1555 Het is voor sommige deelsectoren mogelijk, om op basis van algemene registers de aantallen bij 
benadering vast te stellen. Vgl. het aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen in 
combinatie met een gedifferentieerd standaard informatie-profiel. De waarde ervan is beperkt. De 
architectuur van de informatievoorziening, de vraag of gewerkt wordt op basis van afzonderlijke 
(deel)systemen, Dan wel is geopteerd voor een geïntegreerde/multifunctionele variant, onttrekt zich 
immers aan deze analyse. Zie ook de beschrijving van het aanmeldingenpatroon van banken en 
verzekeraars in hoofdstuk 6, gebaseerd op een typegebonden clustering van informatiesystemen in 
combinatie met een houderschap op concernniveau. Voorts speelt de interpretatie van het begrip 
persoonsregistratie een belangrijke rol. Zoals eerder is opgemerkt, tendeert de ontwikkeling voorts naar een 
steeds verdergaande uitbreiding van de werkingssfeer van de WPR. <N 
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ondersteunende registraties kunnen duiden. Hierna zal nog blijken, dat als gevolg van de actieve 
ondersteuning door branche-/beroepsverenigingen en koepelorganisaties, bepaalde sectoren in 
het aanmeldingenbestand relatief zijn oververtegenwoordigd. Dit onevenwichtige 
aanmeldingenpatroon maakt, afgezien van andere aanwijzingen in die richting, een aanzienlijke 
onderrapportage in de particuliere sector waarschijnlijk.  

In ieder geval staat vast, dat het BGV vooral betekenis heeft voor de particuliere sector. Het 
Besluit voorziet immers nauwelijks in standaardregimes die zijn toegesneden op specifieke 
overheidstaken. Slechts art. 15 BGV, betrekking hebbend op administraties betreffende personen 
aan wie een vergunning, ontheffing of machtiging is verleend of die aan een meldingsplicht 
hebben voldaan, kan als zodanig worden aangemerkt. Door de beperkende voorwaarden is deze 
vrijstellingsvoorziening in de praktijk van het provinciaal en gemeentelijk bestuur echter slechts 
beperkt toepasbaar. Dit blijkt ook uit het hiervoor reeds gesignaleerde bovenproportionele aantal 
aanmeldingen van de gemeentebesturen: 13.000 van de 35.000 aanmeldingen in de 
overheidssector, zij het dat dit aantal tevens de (tijdelijke) vertraging in de modernisering van de 
informatievoorziening door de GBA-ontwikkeling weerspiegelt1556.  

Afgemeten aan de vele uiteenlopende overheidstaken met publiekscontacten is aannemelijk, dat 
in een aantal overheidssectoren nog sprake is van onderrapportage. Dit is ook gebleken uit de 
genoemde gemeente-actie1557.  

13.4 Aanmeldingen per houder 
De naleving van de aanmeldingsplicht krijgt wat meer reliëf indien het aantal aanmeldende 
registratiehouders wordt uitgelicht. Het aantal aangemelde persoonsregistraties moet daartoe in 
verband worden gebracht met het aantal inzendende registratiehouders. Tot de vertekeningen in 
het aanmeldingenbestand behoort, dat een beperkt aantal houders een relatief groot aantal 
persoonsregistraties heeft aangemeld. Uit een oogpunt van naleving van de WPR is kennis van 
het aantal responsieve registratiehouders derhalve meer bepalend, dan het aantal ingeschreven 
persoonsregistraties. De verdeling van het aantal aanmeldingen bij de Registratiekamer over het 
aantal inzendende registratiehouders is grafisch weergegeven in het staafdiagram op de volgende 
bladzijde. 

 

Op basis van deze analyse van het aanmeldingenbestand blijkt, dat de hierin per 1 januari 1995 
ingeschreven 50.000 aanmeldingen, afkomstig waren van in totaal 28.400 houders1558. Zo zijn de 
                                                      
1556 Vgl. de doorlooptijd van de GBA-wetgeving en de ontwikkeling van GBA-plus-systemen, gericht op de 
functionele integratie van gemeentelijke deelbestanden (multifunctionele systemen). De GBA werkt 
derhalve als aanjager met het oog op een verdergaande stroomlijning en opvoering van functionaliteit van 
de overige/aangehaakte gegevensverzamelingen. 
1557 Per 1 januari 1995 waren er nog steeds enkele gemeenten die geen enkele persoonsregistratie bij de 
Registratiekamer hadden ingezonden; 21 gemeenten volstonden op dat tijdstip met één enkele aanmelding, 
het minimum om aan de schandpaalmethode van de Registratiekamer (publikatie in de Staatscourant) te 
ontkomen. 
1558 Het gevonden totaal aantal registratiehouders kan in beperkte mate beïnvloed zijn door de volgende 
vertekeningen. Zo kan dit aantal in werkelijkheid nog wat lager liggen door het verschil tussen het 
gerapporteerde en het werkelijke aantal houders als gevolg van een niet volledige doorvoering van een 
standaardschrijfwijze van de houdernaam in het bestand, een noodzakelijke voorwaarde om het aantal 
opgenomen houders te kunnen berekenen. Daartegenover moet nog een voorbehoud worden gemaakt 
voor samentellingen van organisaties/instellingen met eenzelfde naam. Zo kent zowel Nieuwegein als 
Sneek een Stichting Sint Antonius Ziekenhuis met respectievelijk 48 en 18 aanmeldingen. Andere veel 
voorkomende identieke benamingen zijn: Begrafenisvereniging/Uitvaartvereniging De Laatste Eer, 
Woningbouwvereniging/-stichting Sint Joseph/Volksbelang/Patrimonium/Volkshuisvesting en Beter 
Wonen. Waarschijnlijk heffen de effecten van deze vertekeningen elkaar wederzijds op. Selectie op 
postcode en huisnummer geeft geen beter resultaat aangezien niet alle registraties van één houder met 
hetzelfde adres opgenomen zijn. Deels wordt dit veroorzaakt door het verschil in postadres en 
bezoekadres, deels door verschillen in vestigingsadressen 
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35.000 aanmeldingen vanuit de overheidssector ingezonden door 15.700 registratiehouders en de 
15.000 aanmeldingen vanuit de particuliere sector door 12.700 registratiehouders.  

Om een indicatie te krijgen van de relatieve betekenis van deze totalen, kan het aantal van 12.700 
aanmeldende registratiehouders in de particuliere sector worden afgezet tegenover het aantal 
werkzame ondernemingen c.a. Per 3 februari 1995 stonden 721.842 ondernemingen in het 
Handelsregister ingeschreven1559. Aannemende dat het aantal registratiehouders in de particuliere 
sector in belangrijke mate overeenstemt met het aantal bij de Kamers van Koophandel 
ingeschreven ondernemingen betekent dit, dat minder dan 2 % van dit aantal als registratiehouder 
bij de Registratiekamer staat geregistreerd. Hoewel dit percentage met enige voorzichtigheid moet 
worden gehanteerd, is het zeker van indicatieve waarde met betrekking tot de naleving van de 
WPR1560. 
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dergelijk referentiepunt is in de overheidssector niet beschikbaar. Wel staat vast, dat de omvang 
van het aantal houders in deze categorie in belangrijke mate wordt verklaard door het aantal 
aanmeldende (medische) beroepsbeoefenaren. Zie de in paragrafen 13.6 en 13.7 opgenomen 
splitsing van het aantal ontvangen aanmeldingen naar deelsector. Hieruit blijkt, dat per 1 januari 
1995 bij de Registratiekamer 10.850 aanmeldingen van artsen, tandartsen, fysiotherapeuten en 
overige medische behandelaars waren opgenomen en 1.050 aanmeldingen van apothekers. Het 
totaal van 11.900, uit deze categorie afkomstige aanmeldingen kan voorts in verband worden 
gebracht met het aantal houders in de openbare sector met slechts één aanmelding. Op de 

                                                      
1559 Per 3 februari 1995 stonden in totaal 862.446 ondernemingen ingeschreven in het Handelsregister. Dit 
aantal is verminderd met 140.604 besloten vennootschappen met 0 werknemers (veelal lege bv’s) tot 
721.842. Deze ondernemingen zijn onderverdeeld naar de volgende sectoren: landbouw en visserij, 
delfstoffenwinning, industrie, nutsbedrijven, bouwnijverheid en -installatiebedrijven, groothandel en 
tussenhandel, detailhandel, horeca en reparatiebedrijven, transport-, opslag- en communicatiebedrijven, 
bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening. De gegevens zijn 
verkregen van de NV Databank in Woerden. 
1560 Niet alle in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen zullen over eigen persoonsregistraties 
beschikken. Met name in het kleinbedrijf wordt de gegevensverwerking deels uitbesteed aan 
administratiekantoren c.a. Door de opkomst van relatie-marketing is er echter ook in deze sector, afgezien 
van de financiële administratie, sprake van een forse groei in bedrijfsgebonden informatievoorziening 
(klantenbestanden e.d.). Vgl. daarentegen de beperkingen in de inschrijvingscriteria, met name de uitleg van 
het begrip onderneming in art. 1 van de Handelsregisterwet, waardoor een substantieel deel van de (nog 
steeds groeiende) zakelijke dienstverlening en de zelfstandige beroepsbeoefening wordt uitgesloten alsook 
de afbakening van de inschrijvingsverplichting in art. 2 van deze wet. Met name deze uitgesloten 
categorieën zijn als regel zeer informatie-intensief.  
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peildatum waren dit er 13.450. Uit verder onderzoek kon worden opgemaakt, dat de 
(para)medische beroepsbeoefenaren als regel slechts één gegevensverzameling, namelijk hun 
patiëntenregistratie hebben aangemeld. Het hoge aantal van 15.700 verschillende aanmelders in 
de overheidssector komt dan in een heel ander licht te staan. 

Wat de verdeling van het aantal aanmeldingen over de afzonderlijke registratiehouders betreft, 
kan het volgende worden opgemerkt. Het hoge aantal van 13.450 houders in de overheidssector 
met slechts één aanmelding is al genoemd en verklaard. In de particuliere sector hebben 11.000 
houders het bij de aanmelding van slechts één persoonsregistratie gelaten. Dit laatste aantal 
afzettend tegen het totaal van in de particuliere sector gevonden registratiehouders (12.700) 
maakt duidelijk, dat het verschijnsel van de multi-aanmelding vooral in de overheidssector 
voorkomt. Uit een nadere analyse van het aantal grootaanmelders blijkt, dat deze vooral bij de 
ziekenhuizen en de gemeenten zijn te vinden. Het aanmeldingspatroon van de gemeenten zal 
hierna nog afzonderlijk worden geanalyseerd. Van de ziekenhuizen zijn de volgende gegevens 
significant. Het Academisch Ziekenhuis Sint Radboud in Nijmegen spant de kroon met 224 
aanmeldingen, gevolgd door het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
met 201 aanmeldingen en het Bleuland Ziekenhuis in Gouda met 158 aanmeldingen. De twee 
andere grootaanmelders onder de ziekenhuizen zitten beduidend lager. Zowel het Carolus-
Liduina Ziekenhuis en Verpleegtehuis in Den Bosch als de Stichting Kennemer Gasthuis in 
Haarlem hebben elk 72 persoonsregistraties aangemeld. De overige geregistreerde ziekenhuizen 
hebben daarentegen minder dan 50 aanmeldingen ingezonden. Buiten de genoemde categorieën 
is de directeur-generaal Statistiek nog als grootaanmelder te noemen met 111 persoonsregistraties, 
evenals gedeputeerde staten van Friesland met 79 ingezonden aanmeldingen.  

In de particuliere sector komen beduidend minder grootaanmelders voor, zowel absoluut als 
afgemeten aan het aantal ingezonden aanmeldingsformulieren. Winterthur Verzekeringen staat 
aan kop met 17 aanmeldingen, Erwich-Zielstra en de NV Nederlandse Spoorwegen elk met 14 en 
DSM Limburg BV met 13 aanmeldingen1561. In de groep met 6 en meer aanmeldingen domineren 
de verzekeraars. Met 53 gevonden aanmeldingen is deze groep echter zeer gering in omvang, 
zeker als deze wordt afgemeten aan de 11.000 registraties in de categorie houders met slechts één 
aanmelding.  
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1561 Bij deze cijfers moet de kanttekening worden gemaakt, dat de verschillende concernonderdelen als 
zelfstandige rechtspersonen afzonderlijk zijn geteld. Zo bedroeg het aantal aanmeldingen van Shell 
Nederland op de peildatum in totaal 47. Deze zijn afkomstig van 14 onderdelen van het Shell-concern en 
vijf hoofden van bedrijfsgezondheidsdiensten. De aanmeldingen vanuit het Shell-concern zijn derhalve 
ingezonden door 19 afzonderlijke houders.  
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Zoals opgemerkt zijn het in de overheidssector vooral de gemeentebesturen die zich als 
grootaanmelders kwalificeren. Om die reden is het gemeentelijke aanmeldingenpatroon nader 
onderzocht1562. Per 1 januari 1995 stonden bij de Registratiekamer circa 13.000 aanmeldingen uit 
de gemeentelijke kring geregistreerd op een totaal van 35.000 aanmeldingen uit de 
overheidssector1563. De helft van het aantal gemeenten heeft tussen de 11 en 25 
persoonsregistraties aangemeld, terwijl 162 gemeenten tussen de 26 en 50 
aanmeldingsformulieren hebben ingezonden. Rotterdam ligt op kop met in totaal 223 
aangemelde persoonsregistraties, op afstand gevolgd door Amsterdam met 141 en Soest met 105 
aanmeldingen. Uit de analyse is tevens gebleken, dat de onderlinge verschillen zeer groot zijn. 
Een groep van 21 gemeenten heeft slechts één persoonsregistratie aangemeld, terwijl een groep 
van 39 gemeenten het bij een aantal van tussen de 2 en 5 aangemelde persoonsregistraties heeft 
gelaten. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd, dat de aanmeldingen van gemeentezijde in 
aantal variëren van 1 tot en met 223, met het zwaartepunt in de categorie van 11 tot 25 
ingezonden aanmeldingen. Een correlatie tussen het aantal aanmeldingen en de gemeentegrootte 
blijkt niet aanwezig. 

13.5 De aanmelding van wijzigingen en opheffingen 
Naast de aanmelding van in werking zijnde of beoogde persoonsregistraties verplicht de wet 
tevens tot het informeren van de Registratiekamer omtrent wijzigingen in NAW-gegevens1564 van 
de houder in de overheidssector (art. 19, vierde lid)1565 en in de particuliere sector tot actieve 
informatieverstrekking aan de kamer over veranderingen in de NAW-gegevens van de houder en 
de wijziging, aanvulling of opheffing van de persoonsregistratie (art. 25). De aanmelding van 
mutaties is in 1991 op gang gekomen. Na een (beperkte) aanloop in het eerste kwartaal van dat 
jaar werd inde periode daarna een min of meer stabiel mutatieniveau bereikt. 

De gevonden aantallen zijn als volgt. Het totale aantal mutaties is in de periode 1991 t/m 1994 
beperkt gebleven tot 2.710 (5,4 % van het totale aantal aangemelde persoonsregistraties), waarvan 
1.936 in de overheidssector (5,4 % van de O-formulieren) en 774 in de particuliere sector (5,2 % 
van de P-formulieren)1566. De mutaties kunnen voorts als volgt worden onderverdeeld: 1.387 (3,9 
%) wijzigingen en 549 (1,5 %) opheffingen in de overheidssector en 582 (3,9 %) wijzigingen en 
192 (1,3 %) opheffingen in de particuliere sector. Een belangrijk deel van de wijzigingen heeft 
betrekking op eerder verstrekte NAW-gegevens1567. Wijzigingen in de werking van een reeds 
eerder aangemeld informatiesysteem worden slechts (zeer) beperkt bij de Registratiekamer 
aangemeld. Anders dan voor de particuliere sector is voorgeschreven, worden de mutaties vrijwel 
niet gemeld door middel van het aanmeldingsformulier, maar doorgaans via toezending van het 
algemene, voor relaties bestemde wijzigingsbericht.  

                                                      
1562 In het verlengde van de bevoegdheidsverdeling (Gemeentewet) is bij de gemeenten sprake van een 
houderschap van respectievelijk Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester. In de analyse zijn deze 
echter niet onderscheiden. Per 1 januari 1995 waren er 633 gemeenten. Bij de Registratiekamer waren op de 
peildatum aanmeldingen geregistreerd van 644 gemeenten. Dit betekent dat een aantal mutaties in verband 
met gemeentelijke herindelingen niet aan de Registratiekamer zijn gemeld. 
1563 De gemeentelijke aanmeldingen zijn gespreid in de tijd bij de Registratiekamer ingezonden, zij het met 
pieken in het derde kwartaal 1990, het vierde kwartaal 1991, het vierde kwartaal 1992 en het eerste kwartaal 
1993. Sinds het derde kwartaal 1993 is het aantal nieuwe, gemeentelijke aanmeldingen beduidend 
teruggelopen.  
1564 De term “NAW” is de standaardaanduiding voor informatie betreffende naam, adres en woonplaats. 
1565 De wet neemt blijkbaar aan dat persoonsregistraties in de overheidssector het eeuwige leven hebben. 
1566 Vgl. de “vertekening” in dit aantal door de melding van mutaties door registratiehouder met meerdere 
(tot vele) aangemelde persoonsregistraties. 
1567 Deze wijzigingen kennen de volgende oorzaken: naamswijzigingen, adreswijzigingen, fusie, 
praktijkoverneming en wijzigingen firmanten/maten vof/maatschap. Een (te) sterk gepersonaliseerde 
aanmelding is evenzeer een bron van noodzakelijke mutaties. Vgl. personeelswijzigingen e.d. 
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Ook wat het mutatiepercentage betreft is de vraag naar een eventuele onderrapportage actueel. 
Afgezien van incidentele factoren, zou het mutatieniveau moeten corresponderen met de 
autonome ontwikkelingen in de informatievoorziening. In de automatisering wordt als vuistregel 
aangehouden, dat een informatiesysteem van een redelijke omvang tenminste één maal per 6 jaar 
ingrijpend wordt aangepast. Dat hoeft echter niet zonder meer te betekenen, dat fundamenteel 
wordt gewijzigd in de werking van het systeem, zoals “gedeponeerd” bij de Registratiekamer. Een 
zekere invloed van dit ervaringsgegeven mag echter wel worden verwacht, met name in relatie tot 
de actuele moderniseringsprocessen in de informatievoorziening.  

Een eerste ontwikkeling betreft de invloed op de meldingsplicht van de integratie/ concentratie 
van gegevensverzamelingen binnen netwerkverband, resulterend in multifunctionele systemen. 
Deskundigen onderscheiden in de huidige ontwikkeling van geautomatiseerde 
informatiesystemen een dubbele trend. Er is zowel sprake van concentratie – vooral via de 
inrichting van gecentraliseerde basisbestanden – als van deconcentratie. Bij de deconcentratie-
trend gaat het om de parallelle ontwikkeling van persoonlijke of afdelingsgeoriënteerde systemen, 
deels afgeleid van de centrale bestanden, echter aangevuld met specifieke, taakgerichte informatie 
(maatwerk). De modernisering van de politiële informatievoorziening biedt een illustratie van de 
eerste ontwikkeling. De bestaande deelsystemen, corresponderend met de traditionele politie-
organisatie, zijn inmiddels voor het grootste deel geïntegreerd in omvangrijke 
bedrijfsprocessensystemen (BPS en Multipol), waaruit elk onderdeel in de organisatie, de voor de 
specifieke taakuitoefening relevante informatie kan putten1568. De 
personeelsinformatievoorziening in grote bedrijven is bij uitstek een voorbeeld van de tweede 
ontwikkeling. Daar waar sprake is van een gedistribueerde personeelsverantwoordelijkheid, zal 
deze vrijwel steeds gepaard gaan met een aangepaste vorm van informatievoorziening, deels 
ontleend aan de centrale basisregistratie, deels aangevuld met specifieke personeelsinformatie. 
Wat de meldingsplicht betreft is er dan sprake van een dubbele ontwikkeling: enerzijds de 
vermindering van bestaande persoonsregistraties door opheffing/ integratie, anderzijds een 
toeneming van aanmeldingsplichtige persoonsregistraties door de ontwikkeling van specifieke 
deelsystemen op basis van centrale dataverzamelingen. Deze ontwikkelingen zijn in de 
mutatiecijfers echter niet waarneembaar. 

Heeft het voorgaande vooral betrekking op duursystemen, de WPR is ook van toepassing op 
persoonsregistraties, aangelegd voor een bepaalde activiteit met een beperkte looptijd (tijdelijke 
registers). Deze tijdelijke persoonsregistraties komen vooral voor in het onderzoeksveld1569. Door 
de ontwikkeling in de automatisering – met name het gebruik van query-talen – om ad hoc 
informatie uit gegevensbestanden te genereren ten behoeve van een alsdan geformuleerd 
specifiek gebruik, is algemeen sprake van een sterke toeneming van tijdelijke 
gegevensverzamelingen. Volgens de regels van de wet zouden deze tijdelijke persoonsregistraties 
moeten worden gereglementeerd en aan- en afgemeld. Deze ontwikkeling is evenmin uit de 
mutatiecijfers af te leiden, getuige het bescheiden aantal aangemelde opheffingen. Mede in 
aanmerking nemend het nader te noemen geringe percentage aanmeldingen vanuit research- en 
onderwijsinstellingen, mag worden aangenomen dat tijdelijke registraties nauwelijks worden 
aangemeld. 

Zijn zonder nader onderzoek ter plaatse geen kwantitatief te verantwoorden constateringen 
mogelijk met betrekking tot het reële, meldingsplichtige mutatieniveau, uit gesprekken met 
betrokkenen in de uitvoeringspraktijk en ervaringen van de Registratiekamer kan echter worden 
afgeleid, dat de aanmeldingsplicht vooral als een eenmalige exercitie is gezien. In dat geval leeft de 
mutatieplicht in het geheel niet en is het “onderhoud” van de reglementen en 
                                                      
1568 Vgl. echter de beschrijving van de politiële informatiepraktijk in de inventarisatie “Opsporing gezocht”, 
Rapport van de Werkgroep vooronderzoek opsporingsmethoden (Commissie-Van Traa), TK 1994-1995, 
23945, nr.2 : “Sommige opsporingsambtenaren leggen hun particuliere bestanden (zakboekjes) aan. 
Onduidelijk blijft in hoeverre deze bestanden een rol spelen bij het gebruik van opsporingsmethoden” (p. 
40). 
1569 Zie art. 18 BGV, dat een vrijstelling kent voor persoonsregistraties waarvan de gegevens uiterlijk 6 
maanden na verkrijging worden verwijderd. 
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aanmeldingsformulieren ook niet structureel in de organisatie ingebed. Deze beeldvorming is 
versterkt doordat binnen grote organisaties de aanmeldingen veelal projectmatig zijn verzorgd, 
vaak met behulp van tijdelijk ingeschakelde assistentie. In die gevallen is het administratieve 
karakter van de aanmelding in de vorm van een verplichte (eenmalige) informatieverstrekking aan 
de overheid gaan overheersen, ten koste van het normatieve element. Het is derhalve 
aannemelijk, dat het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer in snel tempo aan het 
verouderen is.  

13.6 Aanmeldingen in de overheidssector  
Een analyse van het aanmeldingenbestand naar sector van herkomst, overeenkomstig de door de 
Registratiekamer gehanteerde typologie1570, laat verrassende resultaten zien in de vorm van een 
bovenproportionele aanmelding vanuit bepaalde bedrijfs-/beroeps- en overheidssegmenten. 

Enkele cijfers om het beeld voor de overheidssector te verduidelijken. Per 1 januari 1995 kende 
het totaal aantal aanmeldingen vanuit deze sector de onderverdeling op hoofdcategorieën1571 
zoals weergegeven in de onderstaande tabel. 

Bij deze aantallen kunnen de volgende kanttekeningen worden geplaatst. Het grote aantal 
aanmeldingen door de gemeentebesturen houdt verband met de diversiteit in taken in combinatie 
met het ontbreken van specifieke vrijstellingsvoorzieningen. Bovendien is de gemeentelijke 
informatievoorziening nog relatief traditioneel, immers opgebouwd uit een veelvoud van 
specifieke taakgebonden persoonsregistraties. De invoering van de GBA zal naar verwachting 
resulteren in een herinrichting van de gemeentelijke informatiehuishouding in de vorm van 
integratie van deelbestanden in GBA-verband. Gezien de eerder geïllustreerde, sterk 
uiteenlopende omvang van het aantal aangemelde persoonsregistraties, is het bestaan van een 
(aanzienlijke) onderrapportage nog steeds aannemelijk. Om die reden is een verdere uitbreiding 
van het aantal gemeentelijke aanmeldingen te verwachten. Deze loopt echter waarschijnlijk 
parallel aan een tegengestelde tendens: een vermindering van het aantal operationele registraties 
door integratie en concentratie van deelbestanden. 

De aanmeldingen onder het hoofd Politie betreffen persoonsregistraties die niet als politieregister 
in de zin van de Wet politieregisters zijn aan te merken en derhalve onder de WPR vallen. Het 
merendeel van deze registraties heeft betrekking op inspectie en controle. 

                                                      
1570 De Registratiekamer hanteert een aangepaste sectorindeling, gebaseerd op een combinatie van de bij de 
Kamers van Koophandel gebruikte branche-codering, en de door het CBS gebruikte overheidsindeling. 
Zoals opgemerkt kent het WPR-regime een bijzondere afbakening van de particuliere en de 
overheidssector. Zo worden apothekers in de branche-codering van de Kamers van Koophandel tot de 
detailhandel gerekend. In de WPR-typologie behoren apothekers echter tot de overheidssector. Zie Art. 2, 
eerste lid, sub j Afbakeningsbesluit. Het is onmogelijk gebleken om de sectorindeling van de 
Registratiekamer met een voldoende mate van nauwkeurigheid “op te schonen tot” de sectorindeling in de 
zin van de wet. Eerder is reeds geconstateerd, dat de Registratiekamer de indeling op hoofdgroepen 
(overheid en particuliere sector) berekent op grond van de ingezonden O-en P-formulieren. Deze telling 
correspondeert derhalve niet met de gebruikte (sub)sectorindeling. 
1571 Voor alle duidelijkheid: de som van de hier weergegeven aantallen correspondeert niet met het 
opgegeven totaal van aanmeldingen in de overheidssector. Enkele tot de overheidssector te rekenen minder 
belangrijke categorieën zijn weggelaten. Bovendien is de totaaltelling afgeleid van het aantal 
binnengekomen O- en P-formulieren. Het feitelijk formulieren-gebruik correspondeert niet steeds met het 
wettelijk onderscheid tussen de overheidssector en de particuliere sector. 
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Overheidssector Aantal Totaal
Openbaar bestuur     
Rijksoverheid 441   
Provincies 248   
Gemeenten 12.945   
Waterschappen 151   
Overheid diversen 364   

Totaal   14.149
Bijzondere overheidsdiensten     
Rechterlijke org. gevangeniswezen 268   
Politie 411   
Bijzondere opsporingsdiensten 10   

Totaal   689
Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties   28
Uitvoeringsorganen sociale zekerheid   172
Onderwijsinstellingen   371
Gezondheidszorg     
Ziekenhuizen 1.918   
Psychiatrische ziekenhuizen 294   
Overige medische instellingen 1.891   
Artsenpraktijken 4.055   
Tandartsenpraktijken 2.150   
Fysiotherapeuten 2.901   
Overige medische behandelaars 1.753   
Apothekers 1.061   

Totaal   16.023
Maatschappelijke dienstverlening   3.508

Opmerkelijk is voorts het grote aantal aanmeldingen vanuit de gezondheidszorg: 4.100 
aanmeldingen van instellingen en 12.000 aanmeldingen van individuele beroepsbeoefenaren, met 
inbegrip van de apothekers. Met ruim 16.000 aanmeldingen is deze sector in relatie tot het totale 
aantal aanmeldingen oververtegenwoordigd. Een belangrijke verklaring vormt de actieve 
voorlichting door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in de vorm van het Rapport 
Ervaringen met NRV-Model-Privacyreglementen van april 1990, gecompleteerd door twee 
model-reglementen voor respectievelijk instellingen en individuele beroepsbeoefenaren1572. 
Daarnaast hebben de beroepsverenigingen zich op dit punt zeer ingespannen in de vorm van 
ontwikkeling en verspreiding van specifieke informatiesets voor de eigen achterban. 

Zo heeft de KNMG niet alleen gericht het genoemde NRV-rapport onder haar leden 
gedistribueerd, maar heeft deze beroepsorganisatie de uitwerking daarvan verder vergemakkelijkt 
door de opstelling van model-bijlagen met een nadere uitwerking van de in het reglement te 
regelen onderwerpen1573. Deze faciliterende benadering is door andere beroepsverenigingen 
binnen de gezondheidszorg overgenomen en, zoals de cijfers laten zien, met resultaat. 

De aanmeldingen vanuit de hoek van de maatschappelijke dienstverlening zijn eveneens 
aanzienlijk in aantal1574. Ook voor deze sector geldt de positieve invloed van landelijk werkende 

                                                      
1572 Zie ook het NRV-rapport WPR en zorgsector. Advies over het functioneren van de Wet 
persoonsregistraties van maart 1995 (Publikatie 5/’95 
1573 In deze model-bijlagen van de KNMG is een nadere uitwerking opgenomen van de volgende 
onderwerpen: het doel van de registratie, de werking ervan, de hierin opgenomen gegevens, de 
toegangsgerechtigden en de bewaartermijnen.  
1574 Hier past een uitdrukkelijke kanttekening. Aangehouden is de telling op basis van de sectorindeling van 
de Registratiekamer. Deze komt slechts zeer beperkt overeen met hetgeen in het Afbakeningsbesluit als 
maatschappelijke dienstverlening is gedefinieerd. Voor het totale VWS-segment zijn drie categorie-
aanduidingen beschikbaar: maatschappelijke dienstverlening, vluchtelingenwerk en sociaal-culturele en 
culturele instellingen. De verdeling in aanmeldingen per 1 januari 1994 was respectievelijk: 3.349, 162 en 
74. Bovendien kent de sector maatschappelijke dienstverlening een beperkte vervuilingsgraad omdat hierin 
ook vormen van commerciële dienstverlening zijn ondergebracht (huwelijksbureaus e.d.). 
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koepelorganisaties als verklaringsfactor. Bovendien kon in 1990 worden voortgebouwd op een 
eerder ingezet proces van privacyregulering, veelal gebaseerd op specifieke subsidie- en 
bekostigingsvoorwaarden. 

13.7 Aanmeldingen in de particuliere sector 
De cijfers onderverdeling van de circa 15.000 per in januari 1995 in de particuliere sector 
aangemelde persoonsregistraties, bevat eveneens significante elementen. De belangrijkste 
segmenten geven het beeld van de tabel op de volgende bladzijde te zien: 

Uit dit overzicht blijkt, dat het aanmeldingenpatroon in de particuliere sector belangrijke 
vertekeningen kent in de vorm van een oververtegenwoordiging van bepaalde branches. Zo valt 
het hoge aantal aanmeldende assurantiebemiddelaars op. Het geregistreerde aantal van 3.072 
aanmeldingen ligt in werkelijkheid nog beduidend hoger, omdat een deel hiervan in de categorie 
verzekeringswezen is opgenomen. Ook springen de woningbouwverenigingen met 917, de 
makelaarskantoren met 216 en de begrafenisondernemingen met 189 aanmeldingen eruit. Voorts 
blijken disproportionaliteiten voor te komen binnen de onderscheiden deelsectoren. Zo is de 
sector handel met 3.420 aanmeldingen grotendeels gevuld met inschrijvingen, afkomstig van 
garagebedrijven e.d. Slechts 514 aanmeldingen behoren niet tot deze categorie. De aanmeldingen 
uit het bankwezen, 1.865 op de peildatum, zijn sterk vertekend door de 1.542 aanmeldingen uit 
de Rabo-organisatie. In al deze gevallen kan de hoge aanmeldingsgraad worden toegeschreven 
aan de stimulerende en ondersteunende activiteiten van de betreffende branche-
/moederorganisatie, als regel in overleg met de Registratiekamer1575. 

Sector Totaal
Industrie 396
Nutsbedrijven 79
Handel 3.420
Transport, opslag en comm. 117
Bankwezen 1.865
Verzekeringswezen 1.253
Assurantiebemiddeling 3.972
Pensioenfondsen 20
Uitgeverijen 67
Expl./Handel onroerend goed 60
Makelaarskantoren 216
Woningbouwverenigingen 917
Zakelijke dienstverlening 255
Juridische dienstverlening 13
Accountantskantoren 175
Economische adviesbureaus 58
Direkt marketing 47
Uitzendbedrijven 1.034
Handelsinformatiebureaus 226
Researchinstellingen 189
Begrafenisondernemingen 189
Welzijnsinstellingen 168
Sociaal culturele instellingen 81
Sport en vrijetijdsbesteding 73
Belangenverenigingen 144
Kerkgenootschappen e.d. 25
Politieke partijen 5
Vakbonden 4
Media 7

Totaal 15.075
Een hoge aanmeldingsgraad kan echter ook door externe prikkels zijn veroorzaakt. Ook daarvan 
biedt het overzicht een tweetal duidelijke voorbeelden. Het grote aantal aanmeldingen van 

                                                      
1575 Vgl. het elders beschreven actieve voorlichtingsbeleid van de Registratiekamer in de invoeringsfase.  
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uitzendbedrijven c.a. heeft te maken met de aan vergunningverlening op basis van de artt. 82 en 
90 van de Arbeidsvoorzieningswet door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA) 
gestelde voorwaarde van aanmelding bij de Registratiekamer1576.  

 
Eenzelfde verschijnsel is waarneembaar in de categorie aanmeldingen van handelsinformatie- en 
recherchebureaus. Het thans geregistreerde aantal van 226 aanmeldingen heeft in 1994 een netto 
groei van 96 aanmeldingen gekend, afkomstig van recherchebureaus. Deze toeneming is een 
gevolg van de invoering van een vergunningsplicht voor particuliere recherchebureaus op grond 
van art. 5 van de Wet op de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties. Een van de 
voorwaarden om voor een vergunning in aanmerking te komen is het kunnen overleggen van een 
afschrift van de ontvangstbevestiging van de aanmelding van een persoonsregistratie bij de 
Registratiekamer1577geen persoonsregistratie voeren, zullen zulks aannemelijk moeten maken. Een 
kopie van de vergunningaanvraag alsmede de motivering betreffende het niet voeren van een 
persoonsregistratie zal ik vervolgens doen toekomen aan de politie van de regio waar het 
recherchebureau is gevestigd. Indien de Registratiekamer daarom verzoekt, zal ik haar een 
overzicht ter beschikking stellen van recherchebureaus die stellen geen persoonsregistratie te 
voeren.”>. Op basis van het voorgaande kan derhalve worden geconcludeerd, dat een hoge 
aanmeldingsgraad van groepen registratiehouders rechtstreeks verband houdt met interne en 
externe prikkels. 

13.8 Aanmeldingen uit sectoren met een gedragscode 
Voor zover mogelijk is tevens het aantal aanmeldingen nagegaan uit de sectoren waarvoor een 
gedragscode is vastgesteld en goedgekeurd. Deze gegevens zijn van belang om uitspraken te 
kunnen doen over de kwantitatief normerende werking van de gedragscodes in relatie tot het 
totale aantal aanmeldingen in de particuliere sector. 

De gevonden aantallen zijn de volgende: 

1. De categorie OAWS-aanmeldingen, afkomstig van de leden van de Organisatie voor 
adviesbureaus voor werving en selectie, maakt deel uit van de sector uitzend- en 
uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling met in totaal 1.034 aanmeldingen. Deze categorie 
aanmeldingen kan derhalve niet afzonderlijk worden onderscheiden. 

2. De categorie COSSO-aanmeldingen, afkomstig van leden van de COSSO Branchevereniging 
voor Informatietechnologie blijkt gering te zijn. Van computercentra en softwarebureaus zijn 
in totaal 23 aanmeldingen ontvangen, afkomstig van 14 houders, die niet allemaal COSSO-lid 
zijn. 

3. De categorie VOI-aanmeldingen, ingezonden door leden van de Vereniging van Onderzoek 
Instituten is zeer gering. In totaal staan in de categorie researchinstellingen 189 aanmeldingen 
geregistreerd. Bij nader onderzoek bleek echter, dat deze aanmeldingen vrijwel geheel 
betrekking hebben op persoonsregistraties voor (sociaal-)medisch onderzoek. 
Onderzoeksbestanden ten behoeve van sociaal-wetenschappelijk/beleidsonderzoek zijn 
derhalve nauwelijks aangemeld. <N> 

4. De categorie VMO/NVvM-aanmeldingen, afkomstig van leden van de Vereniging van 
Marktonderzoeksbureaus is niet afzonderlijk traceerbaar. Een enkele aanmelding kan zijn 
opgenomen in de hiervoor genoemde categorie van aanmeldingen door researchinstellingen. 
Door de verbreding van de gedragscode via de Nederlandse Vereniging van 
Marktonderzoekers is het voorts mogelijk, dat door de gedragscode genormeerde 

                                                      
1576 Dat deze prikkel zeer effectief is, blijkt uit de groei van de aanmeldingen. In 1994 werden 259 nieuwe 
aanmeldingen in deze deelsector geregistreerd. 
1577 Zie de brief van de minister van Justitie d.d. 2 november 1993 (kenmerk 405991/593/DR) aan de zich 
eerder aangemeld hebbende recherchebureaus. Wat de aanwezigheid van persoonsregistraties betreft is de 
bewijslast omgedraaid: “De recherchebureaus die bij hun vergunningsaanvraag geen kopie van genoemde 
ontvangstbevestiging bijvoegen en stellen dat zij <W0U 
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gegevensverzamelingen als type-registratie zijn aangemeld binnen een van de andere 
sectoren. 

5. De categorie DMIN-aanmeldingen, afkomstig van leden van het Direct Marketing Instituut 
Nederland1578 is zeer beperkt. Het aantal als zodanig herkenbare aanmeldingen uit de direct 
marketing-sector is slechts 47. Gezien de werkingssfeer van de DMIN-gedragscode kan 
echter een deel van de aanmeldingen zijn opgenomen onder andere deelsectoren.  

6. De categorie NEFARMA-aanmeldingen is opgenomen in de categorie 
geneesmiddelenfabrikanten met in totaal 124 aangemelde persoonsregistraties. 

7. De FIDIN-aanmeldingen (diergeneesmiddelen) zijn niet afzonderlijk geregistreerd, maar als 
beperkte subgroep opgenomen in de categorie geneesmiddelenfabrikanten. 

8. De categorie aanmeldingen van leden van de Postorderbond is beperkt tot 43; ook hier past 
het voorbehoud dat mogelijk meer aanmeldingen zijn gedaan, deze echter in een andere 
categorie zijn opgenomen. 

9. Het aantal aanmeldingen afkomstig van de leden van de NVH, de Nederlandse Vereniging 
van Handelsinformatiebureaus is (zeer) beperkt. Het totaal door informatie-, incasso- en 
recherchebureau’s aangemelde persoonsregistraties op de peildatum is 226. Uit een nadere 
analyse blijkt, dat slechts een negental aanmeldingen afkomstig is van een leden van de NVH. 
Vijf leden van de NVH hebben geen enkele persoonsregistratie aangemeld. 

Uit het voorgaande blijkt, dat de gedragscodes slechts betrekking hebben op een beperkt deel van 
het totaal van in de particuliere sector aangemelde persoonsregistraties. Voorts blijkt uit dit 
overzicht, dat in een aantal branches (aanzienlijke) onderrapportage waarschijnlijk is. Dat geldt in 
het bijzonder voor het sociaal-wetenschappelijk onderzoek, het marktonderzoek en de direct 
marketingsector. De gelding van een goedgekeurde gedragscode blijkt derhalve als zodanig geen 
garantie te zijn voor een adequaat aanmeldingenpatroon1579. 

13.9 Aanmeldingen naar type persoonsregistratie 
De aanmeldingen kunnen voorts worden onderscheiden naar type persoonsregistratie. Ook deze 
exercitie met 1 januari 1995 als peildatum, levert boeiend materiaal op, getuige de percentages in 
de hierna opgenomen tabel. 

Type registratie O-formulieren P-Formulieren 

Personeelsadministraties 3% 9%

Clientenregistraties 53% 85%

Onderzoek en marketing 2% 1%

Diverse overheidstaken 19% 0%

Inspectie en controle 3% 0%

Vergunningen 2% 0%

Uitkeringen en subsidies 7% 0%

Belastingen/heffingen 4% 0%

Overigen 7% 5%

Totaal 100% 100%

                                                      
1578 Per 1 januari 1995 opgegaan in de DMSA, de Nederlandse Assiocatie voor Direct Marketing, Distance 
Selling en Sales Promotion. 
1579 Signalen uit de praktijk wijzen zelfs op een omgekeerd patroon. De gedragscode wordt dan als 
professionele norm ervaren, daarmede tevens de wettelijke norm wegdrukkend. Zie een beschrijving van 
dit verschijnsel in hoofdstuk 7. 
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Hieruit blijkt, dat de aanmeldingen in de particuliere sector met 85 % in overgrote mate 
betrekking hebben op cliëntenregistraties, met als uitschieters het segment handel met 3.208, het 
bankwezen met 1.043, het verzekeringswezen met 1.182 en de assurantiebemiddelaars met 3.876 
aanmeldingen van dit type persoonsregistraties. Een goede tweede is de categorie 
personeelsregistraties, zij het dat dit type informatiesystemen door de werking van het BGV 
beduidend minder wordt aangemeld. 

In de overheidssector ligt het aantal aangemelde cliëntenregistraties met 53 % wat lager dan in de 
particuliere sector, terwijl relatief ook minder personeelsregistraties zijn ingeschreven (3 %). De 
categorie cliëntenregistraties zijn vooral patiëntenbestanden e.d. 

13.10 Differentiatie naar de aard van de gegevensverwerking 
Een laatste onderverdeling van de aangemelde persoonsregistraties is die op basis van de aard van 
de gegevensverwerking: geautomatiseerd, handmatig of geautomatiseerd in combinatie met een 
onderliggend handmatig (bron)bestand1580. Zie hieromtrent het hierna opgenomen cirkeldiagram. 

Overheidssector

Handmatig 35,3%

Geautomatiseerd 16,3%

Combinatie 48,4%

Particuliere sector

Handmatig 16,1%

Geautomatiseerd 32,8%

Combinatie 51,1%

 
Hieruit blijkt, dat de automatiseringsgraad van de aangemelde persoonsregistraties, afgemeten aan 
het aantal aangemelde handmatige gegevensverzamelingen weliswaar hoog ligt: respectievelijk 65 
% in de overheidssector en 84 % in de particuliere sector, een substantieel deel van de 

                                                      
1580 De WPR gaat uit van een digitale benadering: het wel of niet geautomatiseerd zijn. Zoals de cijfers ook 
duidelijk aangeven is die benadering veel te beperkt. In veel gevallen is slechts een deel van de 
informatieverzameling geautomatiseerd vastgelegd en is er sprake van een gecombineerd systeem waarbij 
het geautomatiseerde deel met name fungeert als index-systeem op de handmatig gevoerde 
dossierverzameling. Tevens komt voor dat de gegevensverzameling als zodanig wel in geautomatiseerde 
databestanden is opgenomen, maar de onderliggende documenten niettemin bewaard moeten blijven met 
het oog op bewaar- en (evt.) bewijsverplichtingen. Om genoemde redenen heeft de Registratiekamer een 
derde categorie op het aanmeldingsformulier geïntroduceerd: de persoonsregistratie, deels geautomatiseerd 
met bijbehorend handmatig bestand. Dit blijkt in de uitvoeringspraktijk veruit de grootste categorie te zijn. 
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geautomatiseerde bestanden wordt daarentegen aangehouden in combinatie met een handmatig 
gevoerde gegevensverzameling. Circa de helft van de aangemelde persoonsregistraties heeft een 
gemengd karakter. Het in vergelijking met de particuliere sector lagere percentage 
geautomatiseerde persoonsregistraties in de overheidssector, houdt vooral verband met de 
beperkte automatiseringsgraad bij de medische beroepsbeoefenaren. Zo heeft 33% van de door 
de medische instellingen ingezonden aanmeldingen betrekking op handmatig gevoerde 
persoonsregistraties. Dit percentage loopt op tot 49% bij de artsen, tandartsen en 
fysiotherapeuten1581. De apothekers daarentegen zijn vrijwel volledig geautomatiseerd met minder 
dan 1 % handmatige gegevensverzamelingen. 

De percentages handmatige bestanden in de aanmeldingen van de zijde van het rijk en de 
gemeenten zijn respectievelijk 4 % en 28 %, hetgeen laat zien dat het percentage handmatige 
persoonsregistraties voor de overheidssector als totaliteit, het resultaat is van een per subsector 
sterk uiteenlopende automatiseringsgraad. 

13.11 De kwaliteit van de zelfregulering 
Hiervoor is beschreven hoe met behulp van structurering (formulier-ontwerp en toelichting), 
voorlichting en individuele ondersteuning door de Registratiekamer is getracht de naleving van de 
aanmeldingsplicht zodanig te begeleiden, dat deze zou resulteren in adequate regels op 
toepassingsniveau, de laatste schakel in de WPR-regelingsketen. Ingevolge de artt. 21 en 26 WPR 
heeft de zelfreguleringsnorm in reglement en aanmeldingsformulier immers rechtskracht. 

In aanvulling op de hiervoor beschreven kwantitatieve analyse van de aanmeldingen bij de 
Registratiekamer, is daarom tevens gepoogd enig zicht te krijgen op de inhoudelijke kwaliteit van 
de in de aanmeldingen verdisconteerde zelfreguleringsnorm1582. 

Beoordeeld op kwaliteitsaspecten, vallen de bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingen in 
een drietal groepen uiteen.  

1. De eerste en grootste categorie bestaat uit (zeer) verzorgde, conform doel en strekking van 
de wet ingevulde aanmeldingsformulieren, afkomstig uit zowel de overheidssector als de 
particuliere sector1583. Weliswaar is inzending van het reglement voor houders in de 
overheidssector niet verplicht, in een reeks van gevallen is het vastgestelde privacyreglement 
niettemin als bijlage bij het (beperkte) aanmeldingsformulier meegezonden, zodat het mede 
in de beoordeling kon worden betrokken. Uitgaande van doel en strekking van de 
zelfreguleringsverplichting, is in deze gevallen herkenbaar zorg aan de aanmelding besteed. 
Hoewel bij nadere toetsing van deze categorie aanmeldingsformulieren (inclusief 
meegezonden reglementen en overige bijlagen) in een aantal gevallen blijkt, dat deze 
zelfreguleringsvoorzieningen op onderdelen niet (geheel) in overeenstemming met de 

                                                      
1581 Vgl. de relatieve oververtegenwoordiging van deze beroepsgroepen in het aanmeldingenbestand.  
1582 Mijn hier weergegeven bevindingen berusten op: (a) een binnen de Registratiekamer gedaan onderzoek 
naar de kwaliteit van de aanmeldingen in de eerste helft van 1990; (b) persoonlijke indrukken als plv. 
Voorzitter van de Registratiekamer; (c) gesprekken met medewerkers van de Registratiekamer; (d) een 
gerichte steekproef in november 1993, bestaande uit de beoordeling van circa 300 aanmeldingen (zowel O- 
als P-formulieren), een willekeurige selectie uit het papieren archiefbestand van de Registratiekamer en (e) 
een beoordeling op consistentie van informatieverstrekking van een substantieel deel van het 
geautomatiseerde meldingenbestand van de Registratiekamer. 
1583 Het voldoen aan de aanmeldingsplicht kent de nodige variaties. In de overheidssector worden vaak de 
onderliggende privacy-reglementen meegezonden. In een enkel geval is de gehele systeembeschrijving 
toegevoegd. Veel aanmeldingsformulieren zijn voorzien van min of meer uitgebreide bijlagen. Ook wordt 
gewerkt met collectieve aanmeldingen in de vorm van één, op een reeks van persoonsregistraties 
toepasselijk, privacyreglement. Soms is het ingezonden aanmeldingsformulier het resultaat van het nodige 
knip- en plakwerk. In een beperkt aantal gevallen is de vraagstelling op het formulier opgenomen in een 
zelf met behulp van een tekstverwerker opgestelde aanmelding. Vgl. de eerder genoemde Rabo-proef met 
een vorm van elektronische aanmelding op diskette. Kortom, elke denkbare variatie is in het 
formulierenbestand aanwezig. 
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wettelijke regeling zijn, is de regelingskwaliteit ervan over het geheel genomen echter 
zodanig, dat hieraan het in de wet beoogde normatieve effect kan worden toegekend.  

2. De tweede categorie van substantiële omvang betreft houders die wel aan de wettelijke 
aanmeldingsplicht voldoen, echter met de nodige onvolkomenheden. Veel aanmeldingen 
hebben onmiskenbaar een “pro forma”-karakter, gericht op het voldoen aan een als zodanig 
gepercipieerd “administratief corvee”. Naar uit de antwoorden blijkt, zijn vragen (en 
toelichting) niet (goed) gelezen en/of begrepen. Niet steeds wordt het goede formulier 
gebruikt. Desinteresse en/of onbegrip blijken voorts uit de wijze van gegevensverstrekking 
(slordig), het niet beantwoorden van bepaalde vragen, het ontbreken van de gevraagde 
ondertekening, een niet correcte inzending e.d.1584 De kwaliteit van de zelfregulering in deze 
categorie is zodanig onder de maat, dat deze feitelijk niet voldoet aan de hieraan uit een 
oogpunt van normatieve rechtmatigheid te stellen eisen.  
Tekortschietende zelfregulering is zowel terug te voeren op een onjuiste 
beantwoording/reglementering door: (a) onvoldoende begrip van de WPR-
materie/vraagstelling, (b) een tekort aan aandacht als op (c) “strategisch” opereren: een 
bewuste keuze voor een beantwoording van de vragen in zodanig vage bewoordingen, dat 
alle mogelijkheden van informatievoorziening min of meer open blijven, ten koste van de 
beoogde normatieve en informatieve functie van de aanmelding. Het komt daarentegen ook 
regelmatig voor, dat de beschrijving van de gegevensverwerking in verband met het doel 
daarvan te beperkend is, zodat de registratiehouder zich normatief onnodig een te strak 
keurslijf aanmeet1585. Omdat de wet niet voorziet in een preventieve toetsing door de 
Registratiekamer is de consequentie van de bekendmaking en het ter inzage leggen van een 
reglement (openbare sector) c.q. het voldoen aan de aanmeldingsplicht (particuliere sector), 
dat deze niet aan de maat zijnde aanmeldingen ingevolge de artt. 21 en 26 WPR, niettemin in 
beginsel rechtskracht hebben (concurrerende wetsnormen). In de praktijk kent de 
Registratiekamer echter aan dit type zelfregulering slechts informatieve/indicatieve waarde 
toe, in plaats van het beoogde normatieve effect. Naar later zal worden beschreven is dat (in 
toenemende mate) echter ook het geval bij volledig correct gedane aanmeldingen. 

3. De derde groep aanmeldingen wordt gekenmerkt door een duidelijk “protest-element”. Er 
wordt voldaan aan de wettelijke (administratieve) meldingsplicht, maar niet of nauwelijks aan 
de daaraan gekoppelde verplichting tot zelfregulering. Het “als er maar wat staat” lijkt hier de 
(bodem)norm. Het pro forma-element is in deze categorie derhalve overheersend. Zo ben ik 
bij mijn steekproef een aanmeldingsformulier van een huisarts tegengekomen met als enig 
antwoord op alle vragen: het gebruik van het praktijkstempel, bestaande uit NAW-gegevens 
met de toevoeging huisarts1586. In een aantal gevallen is twijfel gerechtvaardigd of aan het 
beperkte aanmeldingsformulier wel een reglement ten grondslag ligt. De werking van de 
voorlichting door de beroepsorganisatie gaat soms zover, dat het ontwikkelde model-
reglement onder dezelfde benaming (“model”), als eigen reglement wordt aangemeld. 
Hetgeen bij de tweede categorie is opgemerkt omtrent de normatieve dimensie van de 
bekendmaking/aanmelding geldt ook hier. 

De vraag naar een kwantitatieve verdeling van bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingen 
over de hiervoor onderscheiden drie categorieën is door de onvolledigheid en gebrekkige 
                                                      
1584 Op verzoek ontvangen registratiehouders van de Registratiekamer een dubbele set formulieren, één 
bestemd om ingevuld teruggezonden te worden en één om bij de registratiehouder achter te blijven ter 
voldoening aan zijn bekendmakingsverplichting. In nogal wat gevallen zijn beide formulieren 
teruggezonden, hetgeen twijfel oproept aan de naleving van de connexe openbaarheidsplicht. 
1585 Zoals hierna nog aan de orde komt is het uiterst moeilijk, vaak zelfs niet mogelijk, om een 
informatiesysteem adequaat te beschrijven. Een te beperkende beschrijving van de werking van een 
persoonsregistratie leidt echter gemakkelijk tot conflicten. 
1586 Tot voor kort accepteerde de Registratiekamer vrijwel klakkeloos alle binnenkomende aanmeldingen. 
Inmiddels is het beleid aangepast en wordt een (louter) administratieve check toegepast, met name op 
volledigheid van beantwoording. Een dergelijk formulier zou nu niet meer geaccepteerd worden. In het 
formulierenbestand is deze categorie echter nog ruim voorhanden. 
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representativiteit van het onderzoek niet te beantwoorden1587. Op persoonlijke ervaring, 
gesprekken met medewerkers van de Registratiekamer en op een steekproef gebaseerde 
indrukken gaan niettemin in de volgende richting. Het overgrote deel van de aanmeldingen vanuit 
de overheidssector lijkt te wijzen op adequate zorg voor de kwaliteit van de inherente normering. 
In het algemeen geldt, dat een reeds in organisaties bestaande privacy-attitude, gebaseerd op de 
aard van de relatie met de geregistreerde in combinatie met geldende en – extern gesanctioneerde 
– regels van professionele ethiek, positief uitwerkt op de kwaliteit van de zelfreguleringsnorm. 
Voldoende aandacht resulteert echter niet zonder meer in adequate normstelling. Met name in de 
overheidssector is de zelfreguleringsverplichting gecompliceerd doordat WPR-
toepassingsnormen moeten worden verbijzonderd in samenhang met bijzondere 
regelingscomplexen. Op dit punt gaat het dikwijls (op onderdelen) fout. In de aanmeldingen 
vanuit de particuliere sector is daarentegen de hiervoor onderscheiden tweede categorie ruim 
vertegenwoordigd. Binnen de overheidssector kan een substantieel deel van de uit de (para-
)medische hoek door individuele beroepsbeoefenaren gedane aanmeldingen tot de tweede en 
derde categorie worden gerekend.  

Het totale beeld is derhalve niet onverdeeld gunstig te noemen.  

13.12 Bevindingen en conclusies 
In dit hoofdstuk is verslag gedaan van een deels kwantitatieve, deels kwalitatieve analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer per 1 januari 1995. Op de peildatum waren hierin 
ruim 50.000 aanmeldingen geregistreerd, waarvan 35.000 afkomstig uit de overheidssector en 
15.000 uit de particuliere sector. Gebleken is dat de aanmeldingen in de laatste categorie in 
overgrote meerderheid zijn ingezonden in de invoeringsfase van de aanmeldingsplicht (11.000), 
de periode van 1 januari 1990 tot 1 juli 1991. Sindsdien beweegt het aantal nieuwe aanmeldingen 
zich op een (zeer) laag niveau, met uitzondering van de Rabo-piek (1.542 aanmeldingen). Met 
betrekking tot de overheidssector zijn drie fasen te onderscheiden: (a) de invoeringsfase met een 
forse piek in het aantal aanmeldingen (21.000), (b) een doorloopfase in de periode van 1 juli 1991 
tot 1 april 1993 met 11.500 aanmeldingen (gemeente-actie) en (c) de periode sindsdien, 
gekenmerkt door een relatief laag aantal nieuwe aanmeldingen. Sinds 1 april 1993 is er derhalve 
over de hele linie sprake van een constant laag niveau in het aantal nieuwe aanmeldingen.  

Op basis van een analyse van het aantal ingezonden mutaties is vastgesteld, dat het gevonden, 
cumulatief berekende percentage van 5,4 % van het aantal geregistreerde aanmeldingen, 
aanmerkelijk achterblijft bij hetgeen te verwachten viel op basis van de ontwikkelingen in de 
architectuur van de informatievoorziening. In het bijzonder zijn te noemen: de integratie van 
deelbestanden tot multifunctionele systemen, de toeneming van het aantal functionele 
maatwerkbestanden alsmede het groeiende gebruik van tijdelijke, ad hoc gegenereerde 
gegevensverzamelingen. Bovendien is gebleken, dat de ingezonden mutaties grotendeels 
wijzigingen in de NAW-gegevens betreffen. Uit het voorgaande kan worden afgeleid, dat het 
voldoen aan de aanmeldingsplicht in belangrijke mate is opgevat als een éénmalige actie, in de 
particuliere sector met name bedoeld als het voldoen aan een wettelijke verplichting tot 
informatieverstrekking aan een overheidsorgaan, i.c. de Registratiekamer. 

De 50.000 aanmeldingen zijn ingezonden door 28.400 registratiehouders, 15.700 in de 
overheidssector en 12.700 in de particuliere sector. Het grote aantal houders in de 
overheidssector is sterk vertekend door de oververtegenwoordiging van (para-)medische 
beroepsbeoefenaren. Van de 15.700 houders behoren er 11.900 tot deze groep. Voorts is 
gebleken, dat de 12.700 bij de Registratiekamer geregistreerde houders in de particuliere sector, 
minder dan 2 % vormen van het aantal in het Handelsregister geregistreerde ondernemingen. Op 
basis van dit gegeven is een belangrijke onderrapportage in de particuliere sector aannemelijk. 
Deze discrepantie is immers slechts beperkt aan de werking van het BVG toe te schrijven. 

                                                      
1587 Zie tevens de hiervoor aangegeven oververtegenwoordiging van bepaalde bedrijfs-
/overheidssegmenten in de aanmeldingen. Voor het doen van min of meer “harde” uitspraken is derhalve 
een omvangrijk onderzoek noodzakelijk en kan niet met een steekproef worden volstaan. 
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In de overheidssector valt het aantal aanmeldingen qua herkomst in een drietal categorieën 
uiteen: (a) gezondheidszorg, (b) gemeenten en (c) overigen. Getalsmatig is de verdeling als volgt. 
In totaal zijn 16.100 aanmeldingen afkomstig uit de gezondheidszorg, 13.000 van (633) 
gemeenten en 6.000 van overige houders binnen de (semi-)overheid, het onderwijs en de 
maatschappelijke dienstverlening. In relatie tot het totaal, is er derhalve sprake van een 
substantiële oververtegenwoordiging van aanmeldingen door instellingen/beroepsbeoefenaren in 
de gezondheidszorg en de gemeentelijke overheden, respectievelijk toe te schrijven aan interne 
respectievelijk externe prikkels: de actief ondersteunende rol van de koepelorganisatie en de 
medische beroepsverenigingen en de gerichte gemeente(handhavings)actie van de 
Registratiekamer, ondersteund door de VNG. 

Uit een nadere analyse van de 15.000 registraties in de particuliere sector is eenzelfde 
onevenwichtig patroon van aanmeldingen gebleken. De sterke oververtegenwoordiging van 
bepaalde branches is deels kenbaar uit de relatieve omvang van de betreffende deelsector 
(assurantiebemiddelaars, makelaarskantoren, begrafenisondernemingen en 
woningbouwverenigingen) en blijkt voorts uit een nader onderzoek naar de inhoud van algemene 
categorieën, zoals handel (garagebedrijven) en bankwezen (Rabo-organisatie). In alle gevallen 
konden deze disproportionaliteiten worden verklaard met de actieve ondersteunende rol van 
branche-/koepel- c.q. moederorganisatie, Dan wel externe prikkels, in het bijzonder de 
inschrijving bij de Registratiekamer als voorwaarde voor de afgifte van een vergunning 
(uitzendbureaus e.d. en recherchebureaus). Opmerkelijk is, dat een aantal sectoren met een 
gedragscode wat de aanmelding van hun persoonsregistraties bij de Registratiekamer betreft, het 
daarentegen relatief slecht doet. 

In de overheidssector en de particuliere sector hebben respectievelijk 13.400 en 11.000 
registratiehouders slechts één persoonsregistratie aangemeld, de overige houders hebben 
meerdere aanmeldingsformulieren ingestuurd. De grootaanmelders zijn in de overheidssector 
vooral bij de gemeenten en ziekenhuizen te vinden, met respectievelijk als maximum 223 en 224 
door één enkele houder verrichte aanmeldingen. In de particuliere sector ligt dit maximum 
daarentegen beduidend lager, want beperkt tot een maximum van 17 aanmeldingen. De 
gevonden verschillen zijn slechts ten dele toe te rekenen aan het specifieke (traditionele) patroon 
van de informatievoorziening, het karakter van de taken/activiteiten en/of de omvang en 
inrichting van de organisatie. Met name voor de particuliere sector is aannemelijk, dat op een 
relatief hoog abstractieniveau, al dan niet gekoppeld aan een houderschap op concernniveau, 
geclusterde aanmelding heeft plaatsgevonden. Dit is een bevestiging van het ook op andere 
signalen gebaseerde vermoeden, dat aan het begrip persoonsregistratie in de uitvoeringspraktijk 
een sterk uiteenlopende inhoud is gegeven. 

Uit de verdeling van de aanmeldingen naar type persoonsregistratie blijkt, dat 94 % van de 
aanmeldingen in de particuliere sector betrekking heeft op een tweetal typen persoonsregistraties: 
85 % heeft betrekking op cliëntenregistraties en 9 % op personeelsregistraties. In de 
overheidssector is de spreiding groter, zij het dat ook daar een aanzienlijk deel van de 
aanmeldingen ziet op cliënten-/patiëntenbestanden (53 %) en personeelsregistraties (3 %). 
Eerder is al geconstateerd, dat het BGV niet de daaraan toegekende selectieve werking heeft. De 
aanmeldingen bij de Registratiekamer variëren derhalve van qua opzet en informatiepatroon 
relatief eenvoudige persoonsregistraties tot complexe en (zeer) privacygevoelige 
informatiesystemen. 

Voorts is geconstateerd, dat een substantieel deel van de aangemelde persoonsregistraties (deels) 
handmatig wordt gevoerd. In de openbare sector blijkt de automatiseringsgraad per deelsector 
(sterk) uiteen te lopen. Dit is een relevant gegeven, zowel voor de doorwerking van de WPR naar 
handmatige bestanden als voor de inhoud van de (nieuwe) regelgeving.  

De beoordeling van (een steekproef uit) de aanmeldingen op hun normatieve dimensie leverde 
een wisselend beeld op. Hierbij zijn een drietal categorieën onderscheiden: (a) de verzorgde 
aanmelding met een beoogd normatief karakter, (b) de pro forma-aanmelding, die normatief 
onder de maat is en (c) de pro forma-aanmelding met een protest-element. 
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De eerste categorie is zowel in de overheidssector als in de particuliere sector redelijk 
vertegenwoordigd. Een deel van de aanmeldingen in de particuliere sector behoort tot de tweede 
categorie, terwijl de aanmeldingen van de medische beroepsbeoefenaren in betekenende mate aan 
de tweede en derde categorie zijn toe te rekenen. Het oordeel over de normatieve kwaliteit van de 
onderzochte aanmeldingen is derhalve niet onverdeeld positief.  

Het voorgaande samenvattend is de conclusie, dat het op basis van de WPR door de 
Registratiekamer gevoerde aanmeldingenbestand grote onevenwichtigheden laat zien, zowel naar 
herkomst/(deel)sectoren, type als aantal door een registratiehouder aangemelde 
persoonsregistraties. De aanmeldingen zijn bovendien onvoldoende selectief al naar gelang de 
privacygevoeligheid van een persoonsregistratie. Er zijn tevens aanwijzingen, dat de 
aanmeldingsplicht in overwegende mate is gezien als een eenmalige informatieplicht met een 
administratief karakter. Voorts is vastgesteld, dat de naleving van de WPR-aanmeldingsplicht in 
sterke mate afhangt van aanvullende, interne en externe prikkels. Er zijn echter aanwijzingen 
gevonden dat deze het administratieve karakter van de aanmelding versterken, ten koste van het 
normatieve element ervan als vorm van zelfregulering. Wat de normatieve dimensie van de 
aanmeldingen betreft, het aspect van zelfregulering, blijkt een omvangrijk deel ervan (aanzienlijk) 
tekort te schieten. Een ander, eveneens substantieel segment van de aanmeldingen blijkt 
daarentegen geheel conform de voorschriften en bedoelingen van de wetgever te zijn ingericht. 
In aanmerking nemend, dat de inzendende registratiehouders een positieve selectie vormen, er 
immers blijk van hebben gegeven de WPR op dit punt daadwerkelijk in acht te nemen, kunnen de 
bevindingen in het onderzoek wat de effectuering van de aanmeldingsplicht betreft, ondanks de 
eveneens gesignaleerde positieve punten, niet anders dan teleurstellend genoemd worden. De 
vraag dringt zich op of de aanmeldingsplicht in deze vorm wel een zinvol regelingsinstrument is. 

 




