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15 De juridische dimensie van de 
zelfreguleringsverplichting 

15.1 Algemeen 
In hoofdstuk 12 is beschreven op welke wijze de wettelijke reglements-, formulier- en 
aanmeldingsplicht in de WPR c.a. is uitgewerkt en hoe de invoering en naleving daarvan qua 
infrastructuur is ondersteund. Vervolgens is in hoofdstuk 13 op basis van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer per 1 januari 1995, de naleving van deze 
verplichtingen onderzocht. In het verlengde hiervan is in hoofdstuk 14 de werking van enkele 
uitvoeringsvoorzieningen aan de orde gekomen, terwijl aansluitend tevens de werking van het 
model-reglement in de WPolR als mogelijk alternatief voor de WPR is bezien. 

In dit hoofdstuk wordt een wat andere invalshoek gekozen, afgestemd op de functie van de 
zelfregulering als normatief integratiekader en de inpassing ervan in het systeem van de wet. In 
het licht van doel en strekking van de WPR staan vooral de aard en functie van de 
regelingsverplichting van de houder centraal, evenals de schakeling in het wettelijk systeem tussen 
de rechtstreeks werkende materiële bepalingen en de zelfreguleringscomponent. Dit geldt tevens 
voor de doorwerking in het WPR-regime van externe normcomplexen. In deze context zal mede 
het toetsingsbeleid van de Registratiekamer worden geanalyseerd. In het bijzonder wordt 
onderzocht in welke mate zelfregulering door de houder als beoordelingsmaatstaf inzake de 
rechtmatigheid van (onderdelen van) het informatieproces fungeert. Er zal kortom worden 
bezien, of en in welke mate zelfregulering in de toepassingspraktijk rechtswerking heeft. 

Vervolgens verschuift het perspectief en komt de vraag naar de afbakening van de 
zelfreguleringsverplichting aan de orde. Deze loopt parallel aan die naar de reikwijdte van de 
WPR, aangehaakt bij de uitleg van de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven in art. 1 
WPR. Hierbij is niet alleen de gelding van deze regelingsplicht van de houder in het geding, 
bijvoorbeeld in relatie tot handmatige dossierverzamelingen, maar gaat het ook om de omlijning 
van het regelingsobject. Deze elementen zijn tevens van invloed op de invulling van het begrip 
persoonsgegeven. In beide gevallen is sprake van een wisselwerking tussen de reikwijdte van het 
wettelijke regime en de toepasbaarheid ervan. 

Het derde onderdeel van deze drieslag heeft betrekking op de toekomst van de reglements- en 
formulierplicht van de houder. In hoofdstuk 12 is reeds geconstateerd, dat de ontwerp-richtlijn in 
beginsel voorziet in een aanmeldingsplicht voor geautomatiseerde gegevensverwerking, zij het 
met de mogelijkheid van uitzonderingen en modificaties, in combinatie met de bevoegdheid van 
de lidstaten deze te handhaven/introduceren voor handmatige gegevensverzamelingen. Nader zal 
worden bezien of de op handen zijnde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens de ruimte 
biedt voor een continuering van de zelfreguleringsplicht van de houder in de implementatiewet. 

Het plan van behandeling is als volgt. In paragraaf 15.2 komen de door de wetgever beoogde 
functies van de reglements- en formulierplicht aan de orde, gevolgd door een behandeling van 
deze geconditioneerde regelingsverplichting in paragraaf 15.3. De schakeling van de materiële 
normen in de wet en de krachtens de artt. 21 en 26 WPR verplichte naleving van het 
zelfreguleringsregime, is het onderwerp van paragraaf 15.5. De reikwijdte van de 
zelfreguleringsplicht, in het bijzonder de nadere concretisering van de begrippen 
persoonsregistratie en persoonsgegeven door de verschillende rechterlijke colleges en de 
Registratiekamer, wordt in paragraaf 15.6 behandeld. In paragraaf 15.7 komt de mogelijkheid van 
continuering van het bestaande systeem van gelede normstelling onder de ontwerp-richtlijn aan 
de orde. Zoals gebruikelijk wordt ook dit hoofdstuk afgesloten met een paragraaf bevindingen en 
conclusies (paragraaf 15.8). 
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15.2 De functies van de reglements- en formulierplicht 
De zelfreguleringsverplichting in de WPR is ontleend aan het voorontwerp-Koopmans en het 
Wetsontwerp 19811655. Beide regelingen kenden voor de categorieën reglements- en 
vergunningsplichtige systemen een reglementsplicht, als onderdeel van het wettelijk 
toelatingsstelsel. Met deze reglementsplicht had de Staatscommissie het volgende voor ogen: (a) 
bevordering van verantwoordelijkheidsbesef door zelfwerkzaamheid van de houder, (b) 
differentiatie en flexibiliteit in normering (maatwerk), (c) doorbreking ondoorzichtigheid van het 
verschijnsel persoonsregistraties via verplichte openbaarmaking van het reglement en (d) de 
beschrijving van de werking van de persoonsregistratie in het reglement als aanknopingspunt 
voor rechtmatigheidstoetsing door de Registratiekamer1656. 

De reglementsplicht was dus een belangrijke pijler in de beoogde regeling. Het Wetsontwerp 
1981 nam deze argumentatie over onder toevoeging van het element continuïteit, de mogelijkheid 
om op de wet anticiperende regelingen in de toepassing hiervan te incorporeren1657. 

Hoewel uitgaande van een geheel andere systematiek, is het systeem van controleerbare 
zelfregulering in de WPR als regelingsmethode overgenomen, vooral met het oog op een 
gedifferentieerde nadere uitwerking op registratieniveau van de artt. 4 t/m 8 en 11 t/m 14 en 18 
WPR. De hiermee samenhangende uitvoeringsfunctie betreft vooral de rechtspositie van de 
geregistreerde (artt. 29 t/m 32). Via de aanmeldingsplicht bij de Registratiekamer (artt. 19, derde 
lid, en 24, eerste lid) is voorts een koppeling verzekerd met de toezichtsfunctie van de 
Registratiekamer (artt. 37, tweede lid, jo. artt. 45 en 46). 

De aan het systeem van zelfregulering in de wet(sgeschiedenis) toegedachte functies, bleven min 
of meer dezelfde. Er is derhalve sprake van continuïteit in opvattingen over de met zelfregulering 
beoogde doelen en de verwachte werking van dit concept, zij het dat de uitwerking van deze 
verplichting in de WPR aanmerkelijk verschilt van die in de eerdere voorstellen.  

De belangrijkste samenhangende elementen hierin zijn:  

1. de beoogde interne werking: de bottom up-benadering als uitvoeringsregeling met het oog op 
openbaarheid, individuele bewustwording en normering op toepassingsniveau (maatwerk) 
alsmede 

2. de beoogde externe werking: de via reglements- en formulierplicht afgedwongen explicitering 
van interpretatie en toepassing van globale wettelijke normen (rechtsverfijning) ten behoeve 
van de versterking van de rechtspositie van de geregistreerde, rechtszekerheid en de externe 
doorzichtigheid en controleerbaarheid (handhaafbaarheid). 

In hoofdstuk 12 zijn deze samengevat als: de normatieve, de informatieve en de internaliserings- 
of leerfunctie1658 van het reglement/aanmeldingsformulier. Bij de evaluatie op effectiviteit van de 
formulier- en reglementsplicht zijn deze functies derhalve, als primair oogmerk van de 
zelfregulering op uitvoeringsniveau, te hanteren als beoordelingsmaatstaven. 

Met de keuze voor dit regelingssysteem in de WPR is de wetgever van een aantal aannames 
uitgegaan. Zo is verondersteld, dat de registratiehouders over voldoende deskundigheid zouden 
beschikken om, al dan niet met hulp van beroeps-, branche- en koepelorganisaties (gedragscodes, 
aanwijzingen en model-reglementen), deze regelingsexercitie tot een goed einde te brengen. 
Voorts is uitgegaan van een voldoende maatschappelijk draagvlak, met name de bereidheid om de 
aan het systeem van zelfregulering verbonden uitvoeringslasten te dragen, zowel initieel als qua 
                                                      
1655 Vgl. voorts de Britse Data Protection Act van 1984, in het bijzonder de opdracht aan de Data 
Protection Registrar om de realisering van codes of practice te bevorderen. 
1656 Zie het Eindrapport van de Staatscommissie bescherming persoonlijke levenssfeer in verband met 
persoonsregistraties, ‘s-Gravenhage 1976, pp. 34 en 35. 
1657 Zie TK. 1981-1982, 17207, nr. 3 pp. 10 en 11. 
1658 Vgl. de relatie van deze functie met het concept van het reflexieve recht. Zie de behandeling hiervan in 
hoofdstuk 7. Vgl. voorts: N.J.H. Huls & H.D. Stout (red.), Reflecties op reflexief recht, Zwolle 1992. 
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onderhoud in de vorm van noodzakelijke (periodieke) bijstelling. Tot de aannames behoorde 
tevens, dat de wettelijke normstelling kwalitatief en regelingstechnisch voldoende is uitgewerkt, 
om een min of meer uniforme rechtstoepassing mogelijk te maken. Deze opvatting over de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid (controleerbaarheid) van de WPR hangt samen met het 
uitgangspunt, dat informatievoorziening op uitvoeringsniveau dwingend gereguleerd kan worden. 
Tevens ligt aan de wet de opvatting ten grondslag, dat het regelingsobject, de persoonsregistratie, 
in de informatiepraktijk voldoende concretiseerbaar en stabiel is om de uitvoeringsregeling een 
zekere duurzaamheid te geven. Dit is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de met 
zelfregulering beoogde rechtszekerheid, zowel voor de houder als de geregistreerde. 

15.3 Zelfregulering als geconditioneerde 
regelingsverplichting 
De WPR regelt de informatiecompetentie van de (potentiële) registratiehouder als produkt van 
een nader te concretiseren belangenafweging. Deze is immers gerelateerd aan het privacybelang 
van (toekomstige) geregistreerde(n)1659. De houder is hier de eerst aangewezene om aan deze 
belangenafweging op uitvoeringsniveau vorm en inhoud te geven binnen de door de wet 
getrokken grenzen. De zelfreguleringsverplichting in de WPR schept hiertoe het procedurele 
kader. De voorgeschreven belangenafweging is hierin gecombineerd met de plicht om de aldus 
gevonden min of meer geobjectiveerde informatiebevoegdheid, nader te preciseren in de vorm 
van concrete, bindende gedragsvoorschriften voor de uitvoeringspraktijk. 

Omdat informatievoorziening in de regel instrumenteel is aan de in ons rechtsstelsel 
gewaarborgde (economische) handelingsvrijheid1660, de uitvoering van overheidstaken en/of de 
naleving van wettelijke (informatie)verplichtingen, kent de WPR als aspectregeling, een aantal al 
dan niet geëxpliciteerde koppelings- of verwijsbepalingen1661. Hierdoor wordt de naleving van de 
WPR verweven met de toepassing van andere, op de beoogde activiteiten betrekking hebbende 
regelingen. Aan deze materiële sectorbepalingen kan zowel de legitimatie van de aanleg van de 
persoonsregistratie worden ontleend, als die betreffende het gebruik ervan. Bovendien kunnen 
“externe” verstrekkingsregelingen prevaleren ten opzichte van het WPR-regime. Dit geldt vooral 
voor het doelbinding-doorbrekende effect van in de toepassing van de WPR doorwerkende 
informatieverplichtingen in algemene en bijzondere wetten (art. 11, eerste lid). Een voorbeeld van 
de eerste categorie is de Wob1662. 

                                                      
1659 Vgl. met name de inherente of geëxpliciteerde privacytoets in de artt. 4, eerste lid en 18, eerste lid, 
betreffende de aanleg van een persoonsregistratie, de artt. 5, tweede lid en 18, tweede lid met betrekking tot 
de vastlegging van persoonsgegevens en de artt. 11, tweede lid, 14, eerste lid en 18, derde lid betreffende de 
gegevensverstrekking aan derden. Vgl. voorts de afwegingsverplichting in art. 6 jo. het hierin op 
wetssystematische gronden in te lezen artt. 11, derde lid, en 18, derde lid WPR. 
1660 Zie art. 2, eerste lid van het Duitse Grundgesetz: “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder das Sittengesetz verstößt.” Volgens vaste jurisprudentie van het Bundesverfassungsgericht waarborgt 
dit grondrecht de “allgemeine menschliche Handlungsfreiheit”. Zie o.m. voor de betekenis van deze 
“moederbepaling” in de grondrechtencatalogus: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1990, p. 166 e.v. Deze handelingsvrijheid is in ons rechtsstelsel 
niet (als grondrecht) geëxpliciteerd, behoort echter wel tot de hieraan ten grondslag liggende 
rechtsbeginselen. Vgl. ook het legaliteitsbeginsel. 
1661 Als zodanig kunnen worden aangemerkt de artt. 4, eerste lid en 18, eerste lid betreffende de 
rechtmatigheid van een persoonsregistratie, doorwerkend in de artt. 5, eerste lid en 18, tweede lid met 
betrekking tot de opneming van persoonsgegevens. Zie voorts de verwijzing naar prevalerende 
geheimhoudingsvoorzieningen krachtens ambt, beroep of wettelijk voorschrift in art. 11, derde lid, art. 14, 
eerste lid en art. 18, derde lid. Afgezien van de genoemde verwijsbepalingen kan ook overigens nog bij wet 
van het regime in de WPR worden afgeweken (lex specialis). Zie de WGBO en de nOSV. 
1662 Nu ook de Wob (geclausuleerd) als wettelijke informatieverplichting ex art. 11, eerste lid, WPR is aan te 
merken, betekent dit dat de derdenverstrekking door onder de werkingssfeer van deze generale 
openbaarheidsregeling vallende overheidsinstanties in laatste instantie moet worden beoordeeld op basis 
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Van de zelfregulerende houder wordt derhalve verlangd, dat deze zich uitdrukkelijk rekenschap 
geeft van alle in een concrete situatie van toepassing zijnde voorschriften en gedragsregels. De 
WPR moet immers worden toegepast in relatie tot het (dwingend) privaatrecht, het bestuursrecht, 
het strafrecht1663, het internationale (Europees) recht en zelfregulering in de vorm van 
professionele geheimhoudingsverplichtingen1664, verenigingsrecht, (privacy)gedragscodes, 
algemene voorwaarden, lopende overeenkomsten e.d. Het is de registratiehouder die ingevolge de 
WPR de uiteenlopende voorschriften en gedragsregels moet integreren in de vorm van 
geïndividualiseerde, op de informatievoorziening betrekking hebbende toepassingsvoorschriften.  

De mogelijkheden hiertoe zijn echter beperkt tot de normen die voldoende specifiek van inhoud 
zijn. Algemene informatieregimes, zoals de Wob, op open privaatrechtelijke normen gebaseerd 
(rechters)recht in de vorm van mededelings-, informatie- en onderzoeksverplichtingen en (delen 
van) wettelijke en buitenwettelijke geheimhoudingsregimes, zijn door hun aard slechts in beperkte 
mate verdisconteerbaar. Dit betekent, dat door de flexibiliteit in het rechtssysteem, de normatieve 
en de informatieve functie van de zelfregulering op basis van de WPR per definitie onvolledig is, 
want onderhevig aan prevalerende, niet (volledig) geformaliseerde verplichtingen.  

15.4 De reglements- en formulierplicht als zelfregulering 
De vraag dringt zich op, of de naleving van de reglements- en formulierplicht wel als 
zelfregulering is te kwalificeren. In de wetsgeschiedenis is het zelfreguleringsaspect in de materiële 
normering van persoonsregistraties sterk benadrukt, zowel in de toelichting als bij de 
beantwoording van tijdens de parlementaire behandeling gesignaleerde vraagpunten1665. De 
primaire bedoeling hiervan was het verwerven van politieke steun en maatschappelijk draagvlak 
voor het voorliggende wetsvoorstel. In hoofdstuk 7 is de onjuiste beeldvorming als keerzijde van 
deze aanpak behandeld, in het bijzonder het effect op de uitvoering van de WPR van een als 
regelingsautonomie en oplossingsstrategie begrepen zelfreguleringsbevoegdheid1666. Het in de 
                                                                                                                                                        
van belangenafweging op grond van art. 10 van deze wet. Zie als illustratie de uitspraak van de Vz. Afd. 
rechtspraak RvS van 5 augustus 1993, KG 1993, 333. Deze figuur impliceert de incorporatie van een extern 
afwegingskader in het systeem van belangenafweging in de WPR. 
1663 Vgl. de beslissing van de Registratiekamer van 25 juni 1993, kenmerk 92.E.188.01, betreffende de 
toepasbaarheid van art. 161 Sv in verband met art. 11, eerste lid, WPR. De casus was als volgt. Door een 
medewerker van een arbeidsbureau werd gezien dat een cliënt die zich even tevoren als werkzoekende had 
laten inschrijven, zich een buiten het gebouw staande bromfiets toeëigende en daarop wegreed. De vraag 
was of deze medewerker bij de politie aangifte van diefstal mocht doen. De beslissing was als volgt: “Naar 
het oordeel van de Registratiekamer dient artikel 161 Sv – in beginsel – beschouwd te worden als een 
bijzondere bepaling welke voorrang heeft boven artikel 11, eerste lid, WPR. De Registratiekamer verwijst 
hiervoor mede naar hetgeen bij de laatste wijziging van artikel 162 Sv (...) is opgemerkt aangaande de 
bijzondere aard van de in dit artikel neergelegde aangifteplicht.” 
1664 Zie de strafrechtelijke sanctionering van de naleving ervan in art. 272 Sr. Vgl. voorts voorzieningen van 
wettelijk (en verenigingsrechtelijk) tuchtrecht, zoals inzake de naleving van hun beroepsgeheim door 
(para)medici. 
1665 Zie onder meer de opsomming van algemene uitgangspunten van de wet in paragraaf 2 van de 
memorie van toelichting. Onder punt 4 is opgenomen: “De wet stelt een systeem van controleerbare 
zelfregulering ter beschikking, doch schept een mogelijkheid van nadere regulering als zelfregulering 
uitblijft. In het oorspronkelijke wetsontwerp was al een grote plaats aan de zelfregulering toegekend. In het 
nieuwe wetsvoorstel is dat een centrale plaats geworden. Daarbij is ernaar gestreefd dat de zelfregulering 
die in dit verband moet worden opgevat als een nadere uitwerking voor bepaalde sectoren of anderszins 
gedifferentieerd van de in de wet vervatte algemene normen, zich op voor ieder controleerbare wijze 
voltrekt. Daar waar zelfregulering wenselijk is en deze toch uitblijft, geeft de wet de nodige instrumenten 
om tot regeling te geraken” (MvT p. 16). 
1666 Zie echter het beroep op het primaat van zelfregulering als beslissende factor met het oog op een 
conflicterende wetsuitleg door de Registratiekamer en de sector zelf. Zie hieromtrent het nader te 
bespreken rapport “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van respondenten bij het gebruik van 
microdatabestanden voor wetenschappelijk onderzoek” van de Beoordelingcommissie wetenschappelijk 
statistisch agentschap (Commissie-Kordes) van april 1993. 
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WPR opgenomen systeem van gecontroleerde zelfregulering is voorts op ruime schaal in de 
internationale gremia – als vinding van Nederlandse origine – aangeprezen als de essentie van een 
nieuwe generatie privacywetgeving1667. 

De zelfreguleringsdimensie van de formulier- en reglementsplicht heeft in de literatuur echter 
weinig aandacht gekregen1668. In de regel zijn de opvattingen in de parlementaire stukken 
kritiekloos overgenomen. Ziegler-Jung maakt hierop een uitzondering. Zij begrijpt zelfregulering 
vooral als regelingsautonomie, de mogelijkheid tot vrije keuze uit meerdere opties binnen de 
grenzen van de wettelijke regeling en/of de aanvulling ervan. In haar visie biedt de WPR op 
uitvoeringsniveau nauwelijks ruimte voor zelfregulering. Zij gaat er daarom van uit, dat bij een 
aanmelding van persoonsregistraties vermoedelijk nauwelijks sprake zal zijn van zelfregulering1669. 
Met dit standpunt kwam zij terug van een eerdere stellingname. In een rechtsvergelijkende 
bijdrage in het tijdschrift Regelmaat ging zij immers uit van een ruimere invulling van het begrip 
zelfregulering, want tevens de toepassing en dus de interpretatie van materiële normen 
omvattend1670. Op grond van dit uitgangspunt concludeerde zij bij een vergelijking op dit punt 
van de Duitse en Nederlandse privacywetgeving, dat in het Duitse Bundesdatenschutzgesetz 
weliswaar niet in de figuur van zelfregulering is voorzien, deze echter inherent is aan de regeling 
van de in deze regeling opgenomen partiële aanmeldingsplicht1671. 

Op de keper beschouwd verplicht de WPR in de formulier- en reglementsplicht tot een vorm van 
verbindende interpretatie naar tijd, plaats en omstandigheden, van nader aangewezen – globaal 
geformuleerde – materiële normen in deze wet en bijbehorende uitvoeringsregelingen, met 
inachtneming van overigens geldende wettelijke en buitenwettelijke informatiebepalingen, aan te 
vullen met enkele organisatorische voorzieningen. In die zin is sprake van verbijzondering van de 
norm en rechtsverfijning. Wat het interpretatie-element betreft onderscheidt de WPR zich niet 
van de naleving van andere regelingen. Aan de toepassing van wetgeving is vrijwel steeds een 
interpretatiemoment inherent. Toepassing is kortom interpretatie. Het bijzondere aan de WPR is 
derhalve niet de overbrugging via interpretatie van de kloof tussen de generieke regel en de 
werking van een specifiek informatiesysteem, maar het element van verbindendheid, de 
verplichting de hieruit resulterende specifieke gedragsregels vast te leggen, bekend te maken en na 
te leven1672. Zie de artt. 21 en 26 WPR, de verplichting van de houder en al degenen die verder bij 
                                                      
1667 Vgl. de wijze waarop tijdens het overleg van de vaste Commissie voor Justitie en de algemene 
Commissie voor Europese Zaken met enkele ambtenaren van de Europese Commissie op 9 november 
1994 over de ontwerp-richtlijn bescherming persoonsgegevens door de laatsten op het 
zelfreguleringsaspect in de WPR is ingespeeld, met name door het benadrukken van de overneming van 
WPR-elementen in het EG-ontwerp. Hiermee heeft de WPR als beweerde rechtsbron echter te veel eer 
gekregen. Zie in het bijzonder de sterke doorwerking in het ontwerp van de Franse en de Duitse 
privacywetgeving in deze regeling. Zie TK 1994-1995, 23900 VI, nr. 13. 
1668 De WPR-gedragscode als produkt van zelfregulering heeft daarentegen wel veel aandacht in theorie en 
beleid getrokken. Zie hoofdstuk 8. 
1669 Zie B.R. Ziegler-Jung, Elementen van reflexief recht in de WPR? in de bundel reflexief recht a.w. p. 
138. 
1670 B.R. Ziegler-Jung, Self-regulation in data protection law – an appropriate solution for the European 
community? in Regelmaat, 1991-4, p. 123 e.v. 
1671 Zie bij Ziegler-Jung a.w. vooral de volgende passages: “Thus the process of notification covers an 
aspect of self-regulation” (p. 125) en “If we look at the material provisions of the 
Bundesdatenschutzgesetz, many general terms are used. The interpretation of these terms will of necessity 
involve some regulation activity. Thus we may conclude that the activities of the controlling authorities and 
the interpretation activities of the data controllers will more or less lead to elements of voluntary self-
regulation in the private sector” (p. 126). 
1672 In die zin is de vaststelling van het aanmeldingsformulier jo. de inzending daarvan aan te merken als 
een op de WPR gebaseerde eenzijdige privaatrechtelijke rechtshandeling. Dat geldt ook voor de vaststelling 
en bekendmaking van het reglement door natuurlijke en privaatrechtelijke rechtspersonen. Voor zover 
activiteiten uitgaan van een bestuursorgaan is sprake van een bestuursbesluit van algemene strekking in de 
zin van art. 1:3 Awb. 
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de werking van de persoonsregistratie zijn betrokken, om het bekend gemaakte reglement c.q. het 
bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulier na te leven1673. In die zin is sprake van 
een zichzelf de wet stellen binnen de grenzen van de WPR c.a. 

De essentie van zelfregulering ligt in het hierin begrepen rechtsvormende element. Zelfregulering 
kan gebaseerd zijn op regelingsautonomie of op een meer of minder gebonden bevoegdheid tot 
specifieke normering (medebewind)1674. Op uitvoeringsniveau voorziet de WPR primair in 
zelfregulering in de laatste variant. De ruimte voor aanvullende normstelling op basis van de 
regelingsautonomie van de houder, is door de volledigheid van de wettelijke regeling zeer 
beperkt. Bovendien voorziet slechts de reglementsplicht in de mogelijkheid tot aanvullende 
normstelling in het kader van de wet (art. 20, eerste lid). De formulierplicht biedt die ruimte niet. 
Dit wil niet zeggen dat aanvullende normering in de particuliere sector niet mogelijk is. 
Integendeel. Deze deelt echter niet in de verbindende werking van art. 26 WPR. Soms wordt 
echter ook in de overheidssector geopteerd voor een zelfstandige vorm van aanvullende 
normering. De instelling van een openbaar register bij provinciale of gemeentelijke verordening is 
daarvan een voorbeeld (hoofdstuk 14). 

Vooral het rechtsvormende element is bepalend voor de vraag of sprake is van zelfregulering. De 
naleving van de formulier- c.q. reglementsplicht voldoet aan deze voorwaarde. De 
verbijzondering van een algemene norm in specifieke uitvoeringsvoorschriften voor een 
informatiesysteem heeft tot gevolg, dat als zodanig (nog) onder de wettelijke norm te brengen 
handelingsopties worden uitgesloten. De in de algemene norm besloten flexibiliteit in 
uitvoeringsmodaliteiten wordt aldus min of meer weggeregeld. Door de keuze uit verschillende, 
als zodanig rechtmatige gedragsalternatieven, wordt de bestaande normatieve speelruimte – al dan 
niet (volledig) bewust – opgegeven. Zoals hierna nog zal worden toegelicht, fungeert het 
reglement of aanmeldingsformulier in concreto dan ook vooral als beperking van het wettelijke 
informatieregime1675. Weliswaar bestaat de mogelijkheid om het aanmeldingsformulier c.q. 
reglement te herzien in geval van nieuwe informatiebehoeften, deze wijzigingsbevoegdheid biedt 
echter geen oplossing voor incidentele kwesties, waarin de stellingen op basis van de bestaande 
regeling al zijn betrokken1676. De zelfreguleringsdimensie van de formulier-, maar in het bijzonder 
de reglementsplicht, is in mijn visie derhalve vooral gebaseerd op dit element van inperking van 
(rechtmatige) handelingsopties. Dit element wordt nog eens versterkt door de noodzaak van een 
geïntegreerde interpretatie en toepassing van verschillende regelingssystemen. 

                                                      
1673 Vgl. de mogelijkheid tot afdwinging van de naleving ervan via de artt. 9, 10, 34 en 46 WPR en artt. 
6:162 en 6:248 BW jo. de artt. 21 of 26 WPR, alsmede als onderdeel van uiteenlopende procedures waarin 
de vaststelling van het geldende informatieregime een rol speelt. 
1674 Vgl. het onderscheid tussen autonomie en medebewind als uitdrukkingsvormen van decentralisatie in 
het openbaar bestuur. 
1675 Zie hieromtrent ook de uitspraken van de Registratiekamer. Vgl. als illustratie een passage uit een brief 
van de Kamer aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Oud-West van Amsterdam van 27 maart 1995, 
kenmerk 94.V.30.02, betreffende een gegevensverstrekking uit de op deelraadsniveau gevoerde registratie 
van drank- en horecavergunningen aan de gemeentelijke sociale dienst (stad): “17. De door de houders 
vastgestelde reglementen in het kader van de zelfregulering ex artikel 19 WPR kunnen evenwel in de 
praktijk nog een beletsel vormen voor een verstrekking als hierboven bedoeld. De reglementen moeten 
immers in deze bevoegdheid tot verstrekking hebben voorzien en deze niet expliciet hebben uitgesloten. 
18. Noch de verordening noch het van toepassing zijnde reglement vormt voor de hier bedoelde 
verstrekking een absoluut beletsel. (...) Op grond van artikel 14 verordening jo. artikel 8 van het reglement 
kunt u dan ook binnen zekere grenzen voldoen aan het verzoek van de sociale recherche van de GSD.” 
1676 Zie de volgende passage brief van de Registratiekamer aan ZAO-zorgverzekeringen van 25 november 
1994, kenmerk 94.V.145.1, over de toelaatbaarheid van verstrekking van NAW-gegevens over ZAO-
verzekerden aan de tandartsen in verband met de inning van eigen bijdragen: “Op grond van artikel 21 
WPR is ZAO aan het door haar vastgestelde en bekendgemaakte reglement gebonden. Artikel 6 Reglement 
perkt hiermee de verstrekkingsbevoegdheid op grond van artikel 14 WPR in op een door ZAO gekozen 
wijze. Naar mijn mening zal voor het verstrekken van NAW-gegevens zonder toestemming aan tandartsen 
op grond van artikel 14 WPR, het Reglement op dit punt moeten worden aangepast.” 
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In die zin moet, anders dan Ziegler-Jung meent, uitdrukkelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen zelfregulering en het aan de meldingsplicht inherente interpretatiemoment. Bij 
zelfregulering staat de normatieve functie van de privacybescherming centraal, in het geval van 
een aanmeldingsplicht de informatieve functie. Door de rechtskracht van het 
aanmeldingsformulier/reglement dwingt zelfregulering tot naleving van de daarin gepreciseerde 
materiële norm binnen de grenzen van de wet. Wordt daarentegen gehandeld in strijd met de bij 
aanmelding verstrekte gegevens, dan hoeft deze handelwijze als zodanig nog niet onrechtmatig te 
zijn. De (ruimere) wettelijke norm geldt immers als toetsingsmaatstaf en niet de bij aanmelding 
verstrekte beschrijving van de werking van het informatiesysteem. Hooguit blijkt dan van 
nalatigheid in het naleven van de aanmeldingsplicht. Het specifieke aan de WPR is, dat 
zelfregulerings-en aanmeldingsplicht zijn verweven. De zelfreguleringsfunctie is geïncorporeerd 
in de aanmeldingsplicht. Uit een oogpunt van rechtsgevolg moeten deze verplichtingen echter 
strikt van elkaar worden onderscheiden. 

15.5 Schakeling van wettelijke normstelling en zelfregulering 
Eerder is reeds vermeld, dat de uitwerking van de zelfreguleringsverplichting in de WPR 
aanmerkelijk afwijkt van die in de daaraan ten grondslag liggende voorstellen. Dit blijkt bij een 
vergelijking van de schakelelementen, de koppeling op normatief niveau tussen de rechtstreeks 
werkende, wettelijke voorschriften en de normstelling op basis van zelfregulering. Essentieel voor 
een systeem van wettelijk gestructureerde zelfregulering is immers de verbinding van normen met 
een top down-karakter met bottom up-voorzieningen.  

15.5.1 Koppeling van normstelling in het systeem van de 
WPR 
Zowel in het voorontwerp van de Staatscommissie als in het Wetsontwerp 19811677 is voorzien in 
een hechte schakeling van wettelijke bepalingen en in het reglement vastgelegde 
zelfreguleringsnormen. Beide regelingen gaan uit van een toelatings(register)stelsel: de combinatie 
van een wettelijk verbod met de mogelijkheid van ontheffing, een in het bestuursrecht veel 
gebruikte vorm van geïndividualiseerde regulering binnen door de wet getrokken grenzen. Het 
Wetsontwerp 1981 kent de volgende systematiek. Art. 25 voorziet als centrale bepaling in een 
verbod op het aanleggen of in werking hebben van een persoonsregistratie, tenzij deze is 
ingeschreven in een door de Registratiekamer gehouden openbaar register. In dit stelsel weigert 
de Kamer (onder meer) inschrijving van een reglementsplichtige persoonsregistratie, indien het 
reglement niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan bij wet en AMvB zijn gesteld (art. 
27)1678. De inschrijving in het register van vergunningsplichtige registraties is gekoppeld aan de 
voorafgaande afgifte van een vergunning door de Registratiekamer (art. 28). Een van de 
weigeringsgronden is het gebrek aan conformiteit met de wet van het over te leggen en te toetsen 
reglement (art. 48)1679. De verbindende kracht van een aldus goedgekeurd produkt van 
                                                      
1677 TK 1981-1982, 17207, nrs. 1-3. 
1678 Op de keper beschouwd kent het wetsontwerp van 1981 geen zelfregulering in de zin van (autonome) 
al dan niet verplichte zelfbinding. Het reglement is immers primair dienstbaar aan de toelating van een 
persoonsregistratie door de Registratiekamer (preventief toezicht). Bij goedkeuring vervult het reglement 
een dubbele functie. Het bakent de reikwijdte van de toestemming af en fungeert (materieel) tevens als 
verzameling van aan de ontheffing van het wettelijk verbod verbonden voorschriften (normatieve functie). 
Er is derhalve sprake van een opvallende parallel met vergunnings- of ontheffingsvoorwaarden in de 
gebruikelijke zin. Het bottom up-element van deze regelingscomponent is in hoofdzaak beperkt tot een 
zodanige inkleding van het inschrijvingsverzoek aan de Registratiekamer, dat bij toestemming verzekerd is 
dat deze in voldoende mate correspondeert met de feitelijke werking van de persoonsregistratie 
(informatieve functie). Vgl. in dit verband de bekendmakingsplicht van de houder (art. 42). 
1679 Naast de inhoudsvereisten waaraan het reglement ingevolge art. 41 van dit wetsvoorstel moet voldoen, 
kennen de artt. 27 (inschrijvingscriteria reglementsplichtige persoonsregistratie) en 48 (toetsingscriteria 
vergunning) nog ruime materiële toetsingscriteria. Zo wordt de vergunning ex art. 48 onder meer 
geweigerd indien het reglement niet in overeenstemming is met de eisen die daaraan bij wet of algemene 
maatregel van bestuur zijn gesteld (tweede lid onder b). Zonder dit te expliciteren voorziet deze regeling 
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zelfregulering volgt uit art. 43, eerste lid: “Het is aan de houder, aan de bewerker en aan een ieder 
die verder bij de werking van de persoonsregistratie is betrokken, verboden ten aanzien van die 
persoonsregistratie anders te handelen dan in het in het register ingeschreven reglement is 
bepaald.” Deze nalevingsverplichting is strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 92). Naast de 
normatieve werking van het reglement is echter voorzien in enkele wettelijke 
verstrekkingsbepalingen. Deze hebben derhalve een elastiekfunctie in aanvulling op het in het 
reglement beschreven informatieregime. Het geciteerde verbod geldt dus niet, indien de 
(beoogde) gegevensverstrekking wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt 
met toestemming van de geregistreerde dan wel met machtiging van de Registratiekamer. 
Bovendien kan bij AMvB van dit verbod worden afgeweken met het oog op 
gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijke of statistische doeleinden (art. 43, 
tweede t/m vierde lid jo. artt. 67 en 68).  

Uit het voorgaande blijkt, dat de schakeling tussen wettelijke normen en zelfregulering in het 
wetsontwerp van 1981 over twee sporen loopt. Het reglement krijgt eerst verbindende kracht 
door inschrijving met voorafgaande preventieve goedkeuring door de Registratiekamer. Hiermee 
is verzekerd, dat het reglement op regelingsconforme wijze uitvoering geeft aan het 
waarborgstelsel in de wet. De kenbaarheid van de norm is verzekerd door het openbare karakter 
van het register en de verplichting van de houder om het reglement voor een ieder ter inzage te 
leggen (art. 42). Het tweede spoor betreft de expliciete koppeling op normniveau, waarbij het 
wettelijke verstrekkingenregime prevaleert ten opzichte van de zelfreguleringsnorm (art. 43). In 
die zin is sprake van een gemengd informatieregime, deels berustend op een nadere explicitering 
ervan in het reglement, echter aangevuld door enkele open geformuleerde wettelijke 
verstrekkings(verwijs)bepalingen. 

In de WPR wordt een dergelijke verbindende schakeling van regelingscomponenten op 
wetsniveau gemist. In de wet zijn de facto twee regelingstrajecten te onderscheiden. Zo voorziet 
de WPR zelf, anders dan het wetsontwerp van 1981, in een rechtstreeks toepasbaar, min of meer 
volledig informatieregime voor persoonsregistraties. De toepassing hiervan kan via de civiele 
rechter worden afgedwongen, onder meer via de artt. 9, 10 en 34 WPR. Daarnaast verplicht de 
wet tot zelfregulering, met name precisering van deze (generieke) wettelijke normstelling in de 
vorm van een specifiek informatieregime. Krachtens de artt. 21 en 26 WPR is naleving van een 
bekendgemaakt reglement of een bij de Registratiekamer ingezonden aanmeldingsformulier, mits 
verenigbaar met de wet, rechtens bindend en derhalve op gelijke wijze als deze wettelijke 
bepalingen civielrechtelijk afdwingbaar. De vraag is nu hoe het generieke en het specifieke 
informatieregime zich tot elkaar verhouden. In de uitvoeringspraktijk spitst het probleem zich toe 
op de rechtmatigheid van de niet voorziene incidentele gegevensverstrekking.  

De wet zwijgt, kent immers niet een bepaling als art. 43 in het voorafgaande wetsvoorstel. In de 
parlementaire behandeling is evenmin de vereiste helderheid gecreëerd. Zo is op diverse plaatsen 
in de schriftelijke stukken de functie van zelfregulering in het systeem van de wet toegelicht als 
die van uitvoeringsregeling betreffende de (globale) materiële wettelijke normen, binnen de door 
de wet getrokken grenzen1680. Van de opsomming van in het reglement uit te werken 
onderwerpen in art. 20 WPR gaat voorts de suggestie uit, dat het volledige informatieregime 
dwingend moet worden beschreven. Tevens blijkt uit enkele passages in de parlementaire 
behandeling van de hierbij aan de registratiehouder toegedachte beleidsvrijheid. Derden zijn voor 
gegevensverstrekking afhankelijk van de medewerking van de houder. Deze is immers binnen de 
grenzen van de artt. 4, 5 en 18 WPR, vrij in het gebruik van zijn informatiebevoegdheid en dus in 

                                                                                                                                                        
derhalve in een “onderhandelingsmodel”, met als participanten: de aanvrager, de Registratiekamer en in 
geval van vergunningsplichtige persoonsregistraties (eventueel) de van de inspraakvoorzieningen gebruik 
makende belanghebbenden/derden (voorafgaande bezwarenprocedure, artt. 46 en 47). Bij vergelijking van 
beide regelingen blijkt, dat de procedure in de WPR betreffende de goedkeuring van gedragscodes in hoge 
mate overeen komt met de vergunningsprocedure in het Wetsontwerp 1981. 
1680 Zie met name de MvT pp. 16, 19 en 20, de MvA p. 11 en de MvA EK p. 17. 
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de omschrijving van zijn doelstelling1681. In de parlementaire stukken is echter tevens benadrukt, 
dat de wet rechtstreeks toepasbare normen bevat, zonder verwijzing naar de rechtswerking van 
de verbijzondering hiervan in het reglement/aanmeldingsformulier1682. Zo ontbreekt in de 
toelichting op art. 6, de gebruiksnorm, het verband tussen het in deze bepaling genoemde doel en 
de precisering daarvan in reglement of aanmeldingsformulier (MvT p. 38). De toelichting op art. 
11, eerste lid, gaat zelfs nog verder. Het doel als rechtvaardigingsgrond voor derdenverstrekking 
krijgt hierin een zelfstandige plaats: “Vereist is dat het doel van de registratie medebrengt dat de 
betrokken verstrekking aan een derde geschiedt. De aard van het doel en de betekenis daarvan in 
het maatschappelijk verkeer zal hierbij mede in aanmerking moeten worden genomen” (MvT p. 
40)1683. Aldus is tevens de indruk gewekt, dat bij de wetstoepassing geabstraheerd kan worden van 
de maatwerkvoorziening in reglement of aanmeldingsformulier1684. 

15.5.2 De uitvoeringspraktijk 
De problemen in de toepassingspraktijk hebben betrekking op de volgende situaties: 

1. De registratiehouder is in verzuim. Er is geen reglement of aanmeldingsformulier vastgesteld, 
bekendgemaakt en/of aangemeld. 

2. De regeling in het vastgestelde reglement/aanmeldingsformulier is uit een oogpunt van 
rechtmatigheid, getoetst aan de wet c.a., niet aan de maat, bijvoorbeeld door onvoldoende 
precisering. 

3. Het reglement/aanmeldingsformulier is deugdelijk vastgesteld, maar bevat niettemin lacunes 
in de zin van niet opgemerkte/voorziene en dus niet geëxpliciteerde gegevensverstrekkingen. 

4. Er is sprake van een nieuwe, ad hoc geformuleerde en dus niet in het 
reglement/aanmeldingsformulier opgenomen (incidentele) interne of externe 
informatiebehoefte. 

In deze studie is steeds het standpunt ingenomen, dat het reglement of aanmeldingsformulier de 
laatste schakel in de regelingsketen van de WPR vormt, als verbijzondering van het in de wet 
vastgelegde generieke in een specifiek informatieregime. De registratiehouder moet derhalve de 
door de wet(ten) getrokken grenzen, die zijn handelings- c.q. informatiebevoegdheid afbakenen, 
respecteren. Dit vloeit voort uit het systeem van de WPR. De materiële normen in de wet 
vormen derhalve de randvoorwaarden voor rechtmatige zelfregulering. Binnen deze bandbreedte 
is sprake van een zekere beleidsvrijheid. Derhalve moet in de artt. 21 en 26 WPR, het 
voorbehoud: “voorzover in overeenstemming met de wettelijke regeling”, worden ingelezen. 
Doorstaat het reglement/aanmeldingsformulier deze rechtmatigheidstoets dan geldt omgekeerd, 
dat de zelfregulering in beginsel als wet geldt, conform de normatieve en informatieve functie 
ervan. Zo moet bijvoorbeeld het doel van de persoonsregistratie in de artt. 6 en 11, eerste lid, 

                                                      
1681 Zie MvA EK pp. 14 en 15. De Registratiekamer heeft de beleidsvrijheid van de registratiehouder echter 
aanzienlijk ingeperkt door deze te koppelen aan de onderliggende rechtsverhouding en de voor de 
afwikkeling daarvan benodigde informatievoorziening. Dit betekent, dat de Kamer aan de formulering van 
het doel van een persoonsregistratie in een reglement of aanmeldingsformulier in het algemeen slechts 
indicatieve waarde toekent. Zie par. 15.4.3. 
1682 Vgl. MvT p. 16, MvA p. 29 en MvA EK p 16. 
1683 De hiervoor genoemde opvatting van de Registratiekamer met betrekking tot de betekenis van de 
doelbepaling in het aanmeldingsformulier/reglement, is met deze zinsnede gemotiveerd. 
1684 De Wet politieregisters (Stb. 1990, 414) biedt op dit punt een veel grotere duidelijkheid. De koppeling 
tussen wet en reglement (art. 9 e.v.) is hecht: “In de gekozen opzet zal er voor elk politieregister een 
uitputtende regeling gelden, neergelegd in het openbare en dus voor ieder toegankelijke reglement, welk 
reglement is vastgesteld met inachtneming van bij of krachtens de wet gestelde regels. Een uitzondering 
hierop vormen de registraties van tijdelijke aard die zijn aangelegd met het oog op de uitvoering van de 
politietaak in een bepaald geval” (TK 1985-1986, 19589, nr. 3, p. 6). 



 

G.Overkleeft-Verburg 496 www.overkleeft-verburg.nl 

primair worden begrepen als het door de houder gepreciseerde doel1685 en zijn de in de in het 
aanmeldingsformulier/reglement geformuleerde categorieën van interne en externe 
informatiegerechtigden in beginsel maatgevend voor de vraag aan wie persoonsgegevens 
rechtmatig zijn te verstrekken. Het voorgaande impliceert, dat wet en reglement/formulier in 
onderlinge samenhang en wisselwerking moeten worden geïnterpreteerd en toegepast, mede 
gerelateerd aan de (eventuele) onderliggende (rechts)verhouding. 

In hoofdstuk 13 is beschreven, dat een substantieel deel van de bij de Registratiekamer 
ingezonden reglementen en aanmeldingsformulieren bij toetsing hiervan aan de wet c.a., uit een 
oogpunt van rechtmatigheid (aanmerkelijk) tekort schiet. In veel gevallen is sprake van een 
verkeerd begripsgebruik en/of een onjuiste interpretatie van de wettelijke informatiebevoegdheid. 
Voorts heeft een deel van de registratiehouders slechts marginaal uitvoering gegeven aan de 
zelfreguleringsverplichting, ten koste van de normerende functie ervan. Het spreekt voor zich, 
dat bij concrete rechtsvragen in een dergelijke situatie noodgedwongen, bij voorkeur in de vorm 
van herdefiniëring en/of aanvulling van het reglement/aanmeldingsformulier, moet worden 
teruggegrepen op de materiële normen in de wet.  

Is in het geheel geen zelfregulering in de zin van de wet tot stand gekomen, bijvoorbeeld door 
niet te voldoen aan de aanmeldingsplicht, dan moet in geval van problemen volledig op de wet 
wordt teruggevallen door rechtstreekse toepassing van het generieke informatieregime. In die 
gevallen krijgt de toepassing van de wet derhalve – noodgedwongen – een relatief zwaar accent. 

Er blijken zich echter ook toepassingsproblemen voor te doen bij de categorie toereikende 
zelfregulering. Het komt regelmatig voor dat deze uitvoeringsregelingen ondanks een deugdelijke 
voorbereiding, in concreto (belangrijke) lacunes blijken te bevatten. Bepaalde informatiestromen 
zijn dan bij de aan de zelfregulering voorafgaande inventarisatie in het geheel niet opgemerkt dan 
wel voorzien en dus niet in de regeling verwerkt. In deze gevallen is derhalve evenmin aan 
herdefiniëring en/of aanvulling van de zelfreguleringsbepalingen in het licht van de wet en de 
concreet gebleken informatiebehoefte te ontkomen. De wet in deze gevallen derhalve als een 
complementaire rechtmatigheidsgrondslag.  

De wisselwerking tussen wet en zelfregulering krijgt een bijzonder accent bij frictieproblemen: 
spontaan opkomende informatiebehoeften in combinatie met niet in het 
reglement/aanmeldingsformulier voorziene verstrekkingen. Hiervoor is reeds aangegeven, dat de 
WPR, anders dan het Wetsontwerp van 1981, geen schakelbepaling op toepassingsniveau van 
wettelijke verstrekkingsgronden en zelfregulering kent. In de WPR is derhalve niet expliciet 
geregeld of buiten de in het reglement/aanmeldingsformulier gedefinieerde (categorieën van) 
interne en externe afnemers van gegevens, op grondslag van de wet nog andere, ad hoc te 
formuleren verstrekkingen zijn toegestaan. Dat dit het geval is staat in enkele gevallen buiten kijf. 
Gegevensverstrekking op grond van een wettelijke informatieverplichting en met uitdrukkelijke 
toestemming van de geregistreerde (art. 11, eerste lid)1686 kan niet (volledig) op voorhand worden 

                                                      
1685 Dat als regel ook dit doel als verstrekkingsnorm nader zal moeten worden geïnterpreteerd, met name in 
relatie tot de achterliggende (rechts)verhouding van houder en geregistreerde, spreekt voor zich. 
1686 De WPR bepaalt in art. 11, eerste lid, in feite, dat wettelijke informatieverplichtingen derogeren aan het 
informatieregime van de WPR, immers de beperking van de verstrekkingsbevoegdheid van de 
registratiehouder op basis van de WPR doorbreken. Zie in dit verband de doorwerking van de Wet 
openbaarheid van bestuur als in de WPR geïntegreerde algemene informatieverplichting. In geval van een 
expliciete toestemming van de geregistreerde (art. 12) heeft de houder in de regel evenmin de vrijheid om 
de gevraagde gegevensverstrekking te weigeren. Veelal zal in een dergelijk geval sprake zijn van een 
“geclausuleerde verstrekkingsverplichting” van de houder op grond van diens (rechts)verhouding met de 
geregistreerde. Vgl. het veelvuldig belang van de geregistreerde bij bepaalde verstrekkingen. De 
toestemming kan dan gelden als opdracht, de gevraagde derdenverstrekking jegens de geregistreerde 
immers niet in redelijkheid kan worden geweigerd. Dit is anders indien de gegevensverzameling voor 
andere doelen is aangelegd. Vgl. de regeling van het kentekenregister (KTR) en de gegevensverstrekking 
daaruit aan particuliere organisaties in verband met de bestrijding van de autocriminaliteit, TK 1994-1995 
23900 XII, nr. 26. De toestemming van de geregistreerde vormt een van de voorwaarden voor de 
derdenverstrekking door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. 
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vastgelegd1687. Deze wettelijke verstrekkingsgronden vormen derhalve een aanvullende, deels 
derogerende voorziening in relatie tot de zelfregulering door de houder.  

De complementaire werking van wettelijke “elastiekbepalingen”, de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, 
derde lid, WPR is min of meer omstreden1688. Deze bepalingen zien op de vrije beleidsruimte van 
de houder. En niets staat er aan in de weg, dat het van deze verstrekkingsbevoegdheid te maken 
gebruik op voorhand in regels wordt vastgelegd1689. Het komt derhalve voor, met name in de 
(semi-)overheidssector, dat de werking van een persoonsregistratie via zelfregulering is 
gedefinieerd als een gesloten verstrekkingenstelsel1690. In die gevallen is het informatiecircuit 
zodanig gepreciseerd, dat daarbuiten geen gegevens aan (niet voorziene) derden mogen worden 
verstrekt. Of de registratiehouder een dergelijke bedoeling had, is een kwestie van interpretatie.  

Nu de wet zwijgt vergt een redelijke wetsuitleg, dat de genoemde bepalingen hun (aanvullende) 
werking behouden, tenzij komt vast te staan, dat de registratiehouder hierop gebaseerde 
verstrekkingen heeft willen uitsluiten1691. Wat de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, derde lid WPR 
betreft geldt derhalve, dat deze hun rechtstreekse werking als grondslag van gegevensverstrekking 
in aanvulling op het zelfreguleringsregime behouden, tenzij deze complementaire functie via 
zelfregulering van de houder bewust geheel of partieel1692 is uitgesloten. Een belangrijk ijkpunt 
daarbij is de vraag, of de bedoelde regeling is gecreëerd als extra waarborgvoorziening ten 
behoeve van de geregistreerde. Voorts is van belang of en zo ja welke verwachtingen bij derden, 
waaronder de geregistreerden, zijn gewekt. Een derde toetsingselement is voorts het onderscheid 
                                                      
1687 Zo is de uitspraak van de Vz. Afd. rechtspraak RvSt van 5 augustus 1993 (KG 1993, 39), waarin werd 
bevestigd dat de WOB doorwerkt in de WPR in die zin, dat verstrekkingen o.g.v. de WOB als rechtmatige 
gegevensverstrekkingen aan derden in de zin van de WPR gelden, in de gemeentelijke kring als nogal 
schokkend ervaren. Hiermee werd naar de opvatting van velen de werking van het privacyreglement en 
daarmee de WPR onder uit gehaald. De normatieve en informatieve functie van het reglement in de (semi-
)overheidssector is in het licht van de WOB immers beperkt. Dit temeer omdat in de jurisprudentie inzake 
de WOB de nadruk ligt op het openbaarheidselement. Het recht op privacy fungeert daarin als 
beperkingsgrondslag. 
1688 In deze bepalingen gaat het achtereenvolgens om: (a) (geclausuleerde) gegevensverstrekking ingeval van 
een dringende en gewichtige reden, (b) gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek 
en statistiek, (c) een beperkte informatieoverdracht aan derden in de vorm van NAW-bestanden alsmede 
(d) de doelbinding doorbrekend informatieverkeer binnen de overheidssector. 
1689 Zie de parallel met beleidsregels in het bestuursrecht. 
1690 Zie ook het als gesloten informatiestelsel aangeduide regime van de Wet politieregisters en dat in de 
informatieparagraaf van de voormalige Organisatiewet sociale verzekering 1952 (Sofiwet), de artt. 50a t/m 
50n. Zie echter de nieuwe Organisatiewet sociale verzekeringen van 27 oktober 1994, Stb. 1994, 790, 
hoofdstuk VII. In deze wet is het gesloten verstrekkingenregime gehandhaafd, zij het in combinatie met de 
afbakening van een ruim circuit van sectorinterne verstrekkingen (het Colllege van toezicht sociale 
verzekeringen, het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, de Sociale verzekeringsbank, de 
bedrijfsverenigingen en de uitvoeringsinstellingen). Kern van de informatieparagraaf is art. 100, de 
geheimhoudingsbepaling. Zie voorts de informatieverplichtingen van derden aan deze instellingen in de 
artt. 91 t/m 99 en de informatieverplichtingen van deze instellingen in de artt. 101 t/m 103. Zie wat de 
laatste categorie betreft in het bijzonder art. 103, de delegatiebepaling op basis waarvan bij AMvB 
gegevensverstrekking aan bestuursorganen kan worden toegestaan of verplicht. Vgl. de privacytoets in 
concreto in het tweede lid met die in art. 18, derde lid, WPR. Deze kan echter worden overruled door de 
regeling bij AMvB. Zie het Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen, Stb. 1995, 278. 
1691 Vgl. in dit verband de regelmatig voorkomende invulling van de informatiebevoegdheid ex art. 14 
WPR, met name door gegevensverstrekking voor commerciële doeleinden uit te sluiten. Bovendien komen 
bepalingen voor waarin gegevensverstrekking aan derden voor wetenschappelijk onderzoek c.a. op 
voorhand onmogelijk wordt gemaakt. Zie bijv. de bepaling in de gedragscode-1995 van de banken, 
waardoor de beslissing tot gegevensverstrekking aan derden op die grond, een bestuursbeslissing moet zijn. 
1692 Vgl. het vaak onvoldoende besef inzake de reikwijdte van een bepaling. Met name art. 14 WPR wordt 
in de uitvoeringspraktijk als te beperkt begrepen, want teveel vereenzelvigd met de adressenhandel en 
direct marketing. Dat is echter slechts één gebruiksvariant. Deze bepaling biedt immers een algemene 
verstrekkingsgrondslag voor NAW-gegevens. 
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tussen systematische en incidentele gegevensverstrekking. De laatste categorie zal als regel niet in 
het aanmeldingsformulier/reglement zijn verdisconteerd1693. 

De Registratiekamer heeft op dit punt steeds een met het voorgaande overeenstemmend beleid 
gevoerd. In deze interpretatieve benadering, is de bedoeling van de registratiehouder derhalve het 
uitgangspunt. Heeft deze geopteerd voor een gesloten verstrekkingenregime, dan wordt een 
dergelijk produkt van zelfregulering gerespecteerd. In dat geval werkt de zelfregulering als 
beperking op de toepasbaarheid van de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, derde lid WPR. Is dat niet 
of slechts partieel het geval, dan kan de rechtmatigheid van gegevensgebruik en/of -verstrekking 
tevens complementair worden gebaseerd op één van de genoemde wettelijke 
verstrekkingsbepalingen. Het is mogelijk, dat de Registratiekamer inmiddels een wat andere koers 
heeft ingezet. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele 
gegevensverstrekkingen. De eerste categorie zou dan in het reglement- of aanmeldingsformulier 
geregeld moeten zijn, terwijl de tweede groep rechtstreeks op de wet is te baseren1694. Voor een 
dergelijk dwingend onderscheid bieden de betreffende bepalingen echter onvoldoende 
aanknopingspunten. Bovendien is, anders dan gesuggereerd, het onderscheid tussen structurele 
en incidentele gegevensverstrekking in de toepassing weinig helder.  

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt, dat een koppelingsbepaling in de WPR 
overeenkomstig die in het wetsontwerp van 1981, node wordt gemist. De bestaande situatie is 
een bron van rechtsonzekerheid.  

In het verlengde hiervan kan nog worden vastgesteld, dat de normatieve en informatieve functie 
van het reglement- en aanmeldingsformulier tevens is gemitigeerd door rechtstreeks op de WPR 
te baseren gegevensverstrekkingen.  

15.5.3 Het doelbindingscriterium in het beleid van de 
Registratiekamer 
De doelbinding vormt naar internationale maatstaven en verdragsverplichtingen de kern van de 
normering van gegevensverwerking. Als norm en toetsingsmaatstaf vervult het doel ook in de 
WPR een centrale rol. Dit criterium moet nader via zelfregulering worden geëxpliciteerd. Het 
gebruiks- en verstrekkingsregime is (mede) op het aldus geformuleerde doel toegesneden. Om die 
reden is het doelcriterium de kern van het zelfreguleringsregime. De hieraan in de 
uitvoeringspraktijk toegekende betekenis is derhalve rechtstreeks bepalend voor de normatieve 
effectiviteit van de zelfregulering. 

De wetsgeschiedenis is enigszins ambivalent over de beleidsvrijheid van de houder bij de 
doelformulering van de persoonsregistratie. Zowel een subjectieve als een objectieve doelbepaling 
is op basis hiervan te motiveren. Uit de toelichting blijkt, dat het doel van een registratie in de 
particuliere sector bepaald wordt door de houder, zij het binnen de grenzen van art. 4 WPR 
(MvA p. 27)1695. Tijdens de schriftelijke behandeling van de wet in de Eerste Kamer is in de 

                                                      
1693 Vgl. het onderscheid tussen systematische en incidentele gegevensverstrekking in de Wet GBA. Zie 
vooral de doorwerking daarvan in het informatieregime, met name de reglementsplicht en protocollering 
als communicerende vaten. Vgl. ook art. 32 WPR, die de houder verplicht de geregistreerde te informeren 
over verstrekking van gegevens aan derden in het voorafgaande jaar. 
1694 Zie de brief van de Registratiekamer van 27 maart 1995, kenmerk 94.V.140, aan het gemeentebestuur 
van Barneveld betreffende gegevensverkrijging en -gebruik met betrekking tot de bestrijding van 
permanente bewoning van recreatiewoonverblijven. De betreffende passage luidt als volgt: 
Gegevensverstrekkingen met een structureel karakter dienen in een reglement of aanmeldingsformulier te 
zijn geregeld. Dat betekent dat een houder een structurele gegevensverstrekking niet mag laten 
plaatsvinden als die regeling daarin niet voorziet. Om zo’n verstrekking te laten plaatsvinden moet de 
regeling worden aangepast, zij het dat uiteraard slechts mogelijk is indien de verstrekking geoorloofd is op 
basis van de wettelijke normen. Voor een incidentele verstrekking daarentegen hoeft de regeling niet te 
worden aangepast. Deze dient rechtstreeks aan de wet te worden getoetst.” 
1695 Vgl. ook de volgende passage in de MvT: “Tevens is vereist dat het belang van de houder tot dat doel 
redelijkerwijs aanleiding geeft. Hoewel de meeste persoonsregistraties in de praktijk wel aan dit criterium 
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discussie over de toelaatbaarheid van gegevensverstrekking door nutsbedrijven en 
woningbouwverenigingen aan de lagere overheden nog eens benadrukt, dat de houder van een 
registratie in de particuliere sector zelfs betrekkelijk vrij is in de omschrijving van zijn doelstelling: 
“Indien een particuliere instelling zich mede ten doel stelt de overheid in bepaalde opzichten ter 
wille te zijn, staat dit geenszins op gespannen voet met de bedoelde regeling” (MvA EK p. 15). 
Dit in tegenstelling tot de veel beperktere inrichtingsvrijheid van organen in de overheidssector, 
af te meten aan een geobjectiveerd taakcriterium. Met die redengeving is ook de noodzaak van 
art. 18, derde lid, als “uitzonderingsbepaling” verdedigd. Daarentegen bevat de parlementaire 
behandeling van de WPR ook een passage die steun biedt aan een objectivering van het 
doelcriterium, uitgaande van de stelling dat de houder niet volkomen vrij is in de omschrijving 
van het doel. Is de informatievoorziening dienstbaar aan een onderliggende rechtsverhouding, 
dan zou het voor de hand liggen: “het belang van de houder in de eerste plaats af te meten aan 
hetgeen uit de onderliggende relatie voortvloeit” (MvA p. 46).  

Met name in de aanloopfase van de wet is het belang van een goede doelomschrijving door de 
Kamer sterk benadrukt1696. Om die reden is aangespoord tot een zorgvuldige inventarisatie van 
de gegevensverwerking jo. de informatiebehoeften, als basis voor de opstelling van een adequate 
regeling met concreet geformuleerde (sub)doelen1697. Voorzover van de Kamer in deze periode 
een uitspraak werd verlangd over de rechtmatigheid van een concrete gegevensverstrekking, is 
deze primair gebaseerd op een samenhangende interpretatie van het 
reglement/aanmeldingsformulier en de wet, mede in het licht van de eventuele onderliggende 
rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde. De doelformulering in het 
aanmeldingsformulier/reglement, nader uitgewerkt in de categorieën interne en externe 
verstrekkingen, vormde hierin het directe normatieve aanknopingspunt. In dit verband hanteerde 
de Kamer de wet voor een drietal doelen: (a) de beoordeling van de rechtmatigheid van de 
persoonsregistratie, toegesneden op de vraag of het door de houder geformuleerde/beoogde doel 
als voldoende gepreciseerd en corresponderend met een redelijk belang1698 c.q. als noodzakelijk 
voor de taakvervulling van de houder was aan te merken (artt. 4, 5, eerste lid, en 18 eerste en 
tweede lid, WPR)1699, (b) de toetsing van het zelfreguleringsregime op conformiteit en 

                                                                                                                                                        
zullen voldoen, biedt het een aanknopingspunt om registraties waarvan het verband met de feitelijke 
werkzaamheden van de houder zo twijfelachtig is, dat de houder bij het in die vorm aanleggen van een 
persoonsregistratie geen redelijk belang heeft, tegen te gaan” (p. 37). 
1696 Zie ook de toelichting op vraag 7 van de aanmeldingsformulieren: “De houder is verplicht om – 
voorafgaande aan de aanleg van een persoonsregistratie – in het reglement de doelstelling daarvan te 
specificeren, dat wil zeggen hetgeen met de betreffende persoonsregistratie wordt beoogd met voldoende 
precisie te formuleren. (...) Heeft een bepaalde persoonsregistratie zodanige uiteenlopende functies, dat een 
enkelvoudige doelomschrijving niet als het door de wet bedoelde toetsingscriterium kan dienen, dan is een 
specificatie in subdoelstellingen aangewezen”.  
1697 Deze benadering komt overeen met het in de literatuur ingenomen standpunt. Vgl. Handboek 
persoonsregistraties, Voorwerk: pp. 48 en 49, Com. art. 11: pp. 12 en 13 en Com. art. 20: p. 12 e.v. Zie 
voorts J. Holvast e.a., Wet persoonsregistraties, een praktische handleiding, 1990 p. 72 e.v. en 
Automatisering en controle, NIVRA-geschrift nr. 58, 1991 pp. 20, 89 e.v. en 105 e.v. 
1698 Vgl. ook de privacytoets in de artt. 11, tweede lid, 13, vierde lid, 14, eerste lid, en 18, derde lid. Zie ook 
het doelbindingscriterium in het Europees Data Verdrag 1981 en de doorwerking daarvan in art. 6 van de 
ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Zie voorts art. 7 aanhef en onder f van deze 
regeling, als complementaire rechtmatigheidsgrondslag voor gegevensverwerking: “deze verwerking 
noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van de derde(n) aan wie de gegevens worden verstrekt, mits het belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die aanspraak maakt op bescherming uit hoofde van 
artikel 1, lid 1, van deze richtlijn niet doorslaggevend zijn.” 
1699 De toetsing ex art. 4 WPR is een evenredigheidstoetsing, de afweging van de belangen van de houder 
bij een (beoogde) persoonsregistratie (met inbegrip van het door hem behartigde maatschappelijk belang) 
en die van de geregistreerde bij (partiële) vrijwaring daarvan. Tot op heden heeft een dergelijke beoordeling 
slechts in één geval een negatieve kwalificatie opgeleverd. Bij brief van 23 juni 1992 (kenmerk 92.E.55) 
heeft de Kamer de particuliere initiatiefnemer van een landelijke wanbetalersregistratie van (voormalige) 
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deugdelijkheid, aanhakend bij het via zelfregulering geformuleerde doel en (c) de complementaire 
toepassing van het wettelijke regime ingeval zelfregulering achterwege bleef, lacunes kende of bij 
incidentele, niet voorzienbare informatiebehoeften. 

Gaandeweg is het accent in de uitspraken van de Kamer echter verschoven naar een 
rechtstreekse toepassing van het wettelijke informatieregime, soms met voorbijgaan van de 
zelfregulering. De objectivering/herdefiniëring van de doelbinding staat in deze benadering 
centraal. De waterscheiding in de opvattingen van de Kamer is haar advies aan de Rechtbank 
Leeuwarden in de zaak Hage-Woudsend.  

De adviesaanvrage had betrekking op het inzagerecht van een faillissementscurator. Bij de 
afwikkeling van het faillissement van een saunabedrijf trof deze (Hage) in de boedel informatie 
aan over een verzekeringsovereenkomst betreffende een pleziervaartuig op naam van de failliet. 
De boot werd niet in de boedel aangetroffen, terwijl vaststond dat de overeenkomst eerst enkele 
weken na het uitspreken van het faillissement was opgezegd. De faillissementscurator vroeg 
daarop aan de verzekeraar (Woudsend) ex art. 29 WPR inzage in de gegevens omtrent deze 
overeenkomst alsmede in eventuele andere door de failliet gesloten verzekeringscontracten. 
Hiertoe beriep hij zich op de artt. 20, 23 en 68 Faillissementswet, met name op zijn positie als 
wettelijk vertegenwoordiger van de failliet. De verzekeraar weigerde evenwel de gevraagde 
informatieverstrekking. Het inzagerecht ex art. 29 WPR zou slechts de failliet toekomen en niet 
de curator, terwijl het verstrekken van gegevens aan een curator als derde niet zou vallen binnen 
het doel van de registratie van Woudsend en dus ingevolge de WPR niet was toegestaan. 
Ingevolge het door Woudsend bij de Registratiekamer ingezonden (zeer verzorgde) 
aanmeldingsformulier met bijlagen (reg. nr. 801), onder meer betreffende de registratie inzake 
afgesloten pleziervaartuigenverzekeringen, was inderdaad niet in een dergelijke 
informatieverstrekking voorzien (bijlage 4)1700. 

In haar advies aan de Rechtbank Leeuwarden van 23 oktober 19921701. onderzocht de Kamer – 
na geconstateerd te hebben dat de faillissementscurator geen inzagerecht ex art. 29 WPR toekomt 
– of art. 11, eerste lid, WPR een doelverstrekking aan de faillissementscurator als derde toelaat. 
De beoordeling van de Kamer is rechtstreeks en volledig op de WPR gebaseerd, met name op 
een in relatie tot de onderliggende verzekeringsovereenkomst geobjectiveerd doelcriterium1702. 
                                                                                                                                                        
huurders bericht, dat het beoogde informatiesysteem niet als rechtmatig in de zin van art. 4 WPR was aan 
te merken. Zie ook de bevestiging van deze uitspraak aan de landelijke koepelorganisaties van 
woningcorporaties (NWR en NCIV), de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) en het ministerie 
van VROM bij brief van 18 september 1992. In haar belangenafweging waren de volgende factoren 
bepalend: het commerciële belang van de initiatiefnemer jo. de financiële belangen van de verhuurders, de 
beschikbaarheid van adequate alternatieven, de opvattingen in de sector (NWR en NCIV), de 
onmogelijkheid van een rechtmatige gegevensverkrijging i.v.m. de doelbinding van de 
verhuurdersadministraties, de risico’s met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de te registreren 
gegevens en de bezwaren voor de geregistreerden (negatieve persoonlijke kwalificatie door het zwarte lijst-
effect). Het betreffende initiatief was daarmee van de baan. 
1700 Ingevolge dit deel van het aanmeldingsformulier is gegevensverstrekking slechts toegestaan ten 
behoeve van: tussenpersonen, schade- c.q. expertisebureaus, incassobureaus, fiscus, FIOD, Stichting 
Centraal Informatiesysteem Schade, secretariaat van het pleziervaartuigenoverleg, Rijksdienst voor het 
Wegverkeer, Bankgirocentrale, herverzekeringsmaatschappijen, SOS International en de externe 
accountant. De zelfregulering door Woudsend is een illustratie van de aan deze methode van regelgeving in 
de WPR verbonden beperkingen. Het informatiecircuit is – zoals gebruikelijk – gedefinieerd vanuit het 
eenzijdige perspectief van de verzekeraar, met name diens bedrijfsbelangen. Gegevensverstrekking in het 
belang van de geregistreerde/derden, is hiermee op voorhand uitgesloten. De problemen in de in deze 
paragraaf gesignaleerde toepassingskwesties doen zich dan ook met name voor op het grensvlak van een 
redelijk geregistreerde/derdenbelang en de aanwijsbaarheid van een wettelijke informatieverplichting. 
1701 Advies van 23 oktober 1992, kenmerk 92.F.02. 
1702 Zie de volgende passage: “Het vereiste dat de verstrekking aan een derde voortvloeit uit het doel van 
de persoonsregistratie houdt in, dat het doel van de betrokken registratie die verstrekking – in de concrete 
situatie waarom het gaat – met zich mee moet brengen. De aard van dit doel en de betekenis daarvan in het 
maatschappelijk verkeer zullen hierbij mede in aanmerking moeten worden genomen (zie Tweede Kamer 
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Aan de zelfregulering door de verzekeringsmaatschappij is volledig voorbij gegaan. De 
complementaire functie van de WPR kon daardoor evenmin uit de verf komen. Geconcludeerd 
werd dat, nu de curator zich feitelijk in de positie bevindt van een wettelijk vertegenwoordiger 
van een verzekerde die om gegevens vraagt over een of meer lopende overeenkomsten waarbij hij 
zelf partij is, de beoogde gegevensverstrekking in beginsel kan worden aangemerkt als een 
doelverstrekking door de verzekeringsmaatschappij, althans voor zover het gaat om gegevens 
waarvan de kennisneming noodzakelijk kan worden geacht voor de uitoefening van zijn taak1703. 
In haar beschikking van 3 mei 19931704 volgde de Rechtbank Leeuwarden deze argumentatie, met 
uitzondering van de grondslag van de beoogde gegevensverstrekking. Op grond van het 
maatschappelijk belang dat met de taakuitoefening van de faillissementscurator is gemoeid, nam 
de rechtbank een informatieverplichting van Woudsend tot uitgangspunt1705. 

Ging de Kamer in dit advies volledig voorbij aan de zelfregulering door Woudsend, in andere 
gevallen verloopt de toetsing via een combinatiefiguur. Het in het 
reglement/aanmeldingsformulier geformuleerde doel wordt dan door de Registratiekamer 
aangemerkt als (belangrijk) aanknopingspunt ter omlijning van het doel van een 
persoonsregistratie, nader in te vullen en te begrenzen door de onderliggende 
rechtsverhouding(en)1706. In deze gevallen heeft de zelfregulering indicatieve betekenis, fungeert 
immers als oriëntatie op de functie van de gegevensverzameling. De materiële beoordeling van de 
voorliggende kwestie vindt evenwel plaats op basis van een geobjectiveerd, op de wet jo. de 
onderliggende rechtsverhouding toegesneden informatieregime.  

In het beleid van de Kamer is het accent derhalve steeds meer op de (objectieve) rechtvaardiging 
van de verschillende onderdelen van de gegevensverwerking komen te liggen, vooral toegespitst 
op de afwikkeling van de onderliggende rechtsbetrekking. In de uitspraken van de Kamer is de 
toelaatbaarheid van de doelverstrekking in art. 11, eerste lid, (als vaste formule) gerelateerd aan de 
                                                                                                                                                        
1986-1987, 19095, nrs. 1-3, blz. 40). Hierbij zal ook de aard van de onderliggende rechtsverhouding een 
belangrijke rol kunnen spelen.” Dit is min of meer de door de Kamer gehanteerde standaardformulering, 
een samenvoeging van elementen in de parlementaire behandeling (MvT p. 40 en MvA p. 46). 
1703 Zoals opgemerkt achtte de Kamer in dit geval het inzageregime ex art. 29 WPR niet van toepassing. 
Het inzagerecht zou een hoogstpersoonlijk recht zijn, dat daarom niet in de boedel valt. De vraag is te 
stellen of op dit punt niet moet worden gedifferentieerd al naar gelang de aard van de in het geding zijnde 
gegevens. Nu door een de facto sterke uitbreiding van de werkingssfeer van de WPR, deze regeling tevens 
van toepassing is op uiteenlopende vormen van zaaks- en bedrijfsinformatie, is het de vraag of in alle 
gevallen aan deze kwalificatie is vast te houden. Vgl. de door de Kamer aangenomen toepassing van de wet 
op eenmansbedrijven, vennootschappen onder firma en maatschappen, alsmede op eenpersoons en 
besloten vennootschappen met een directeur/grootaandeelhouder met overwegende zeggenschap. 
1704 Beschikking van de Rb. Leeuwarden van 3 mei 1993, rekestnummer 103/92. 
1705 Vgl. het probleem van de doelverstrekking als verstrekkingsgrondslag. In dat geval is men aangewezen 
op de medewerking van de betreffende registratiehouder, in casu de weigerachtige 
verzekeringsmaatschappij. Deze casus vormt een belangrijke illustratie van de (potentiële) fricties als gevolg 
van de toepassing van de WPR in privaatrechtelijke verhoudingen. De op (een samenstel van) open 
privaatrechtelijke normen gebaseerde informatieverplichtingen (vgl. ook redelijkheid en billijkheid, goed 
werkgeverschap en onrechtmatige daad) worden niet of onvoldoende (h)erkend als wettelijke 
informatieverplichtingen in de zin van art. 11, eerste lid, WPR. Vgl. het ontbreken van nader omlijnde 
informatieaanspraken van de faillissementscurator in de Fw. Een dergelijke aanspraak kan echter worden 
afgeleid uit de positie van de curator als dwangvertegenwoordiger van de failliet (artt. 20 en 23) jo. doel en 
systeem van de Fw. Terecht heeft de rechtbank hier een op de Fw. gebaseerde informatieverplichting 
aangenomen. De Registratiekamer heeft echter haar standpunt dat in dit geval sprake is van een 
doelverstrekking, d.w.z. dat de registratiehouder wel bevoegd, maar niet verplicht is tot 
gegevensverstrekking aan de faillissementscurator, gehandhaafd. Zie de verwijzing in 
het rapport van de Kamer “Verstrekking van gegevens over een lopende polis van levensverzekering” van 
februari 1995 (pp. 4 en 5). 
1706 Zie de uitspraken van de Registratiekamer met deze formulering inzake: Ohra/Postbank van 2 februari 
1993 (92.C.143), ABN/AMRO van 22 november 1993 (93.C.056) en ABN/AMRO van 16 maart 1994 
(93.C.056). 
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aard van het doel en de betekenis daarvan in het maatschappelijk verkeer, (onder andere) 
ingevuld en begrensd door de aard en inhoud van de onderliggende rechtsverhouding. Voor 
zover via zelfregulering een doel is geformuleerd, wordt dit soms in deze zin geherdefinieerd. 
Andere relevante factoren blijken te zijn: het vigerende EG beleid (ongevallenstatistieken), de 
statuten van de betreffende organisatie, de opvattingen in een bepaalde branche, een vastgesteld 
model-reglement en het verwachtingspatroon van de geregistreerden bij duurcontracten1707, naast 
de uitleg van de wettelijke taak en het medisch beroepsgeheim1708. Bovendien is sprake van een 
toetsing in concreto, dat wil zeggen het oordeel dat het doel van de betrokken registratie de 
beoogde gegevensverstrekking impliceert. In dat verband heeft de Kamer nog aanvullende 
toetsingscriteria geïntroduceerd in de vorm van de elementen “noodzakelijkheid” en 
“ontbeerlijkheid” (subsidiariteit en proportionaliteit), als nadere clausulering van de 
doelverstrekking in concreto1709. Ook deze benadering verzet zich derhalve tegen een beslissing 
op voorhand in de vorm van zelfregulering.  

                                                      
1707 Zie in dit verband de volgende uitspraken. De gegevens inzake het melkquotum van een pachter 
mogen door het Produktschap voor Zuivel niet als doelverstrekking aan de (medegerechtigde) pachter 
worden verstrekt (brief van 27 september 1991, 91.C.065). Het Produktschap mag deze informatie echter 
wel verstrekken aan een mede-erfgenaam, deelgenoot in de onverdeelde boedel (brief van 11 augustus 
1993, 93.E.076). Gegevensverstrekking door woningbouwcorporaties over het woon- en betalingsgedrag 
van huurders aan andere huurders of verhuurders wordt beoordeeld op basis van de onderliggende 
huurovereenkomst. Terzake is naar het oordeel van de Kamer onrechtmatig gehandeld, of op grond van de 
WPR of op grond van de redelijkheid en billijkheid (brief van 14 december 1993, 93.C.099.05B). De 
verstrekking van het telefoonnummer bij Nummeridentificatie (een nieuwe dienst) kan gezien de 
omstandigheden van invoering als doelverstrekking door PTT Telecom B.V. worden aangemerkt, ervan 
uitgaande dat de blokkeringsvoorzieningen steeds eenvoudig beschikbaar en hanteerbaar zullen zijn (brief 
van 25 februari 1994, 93.A.012). Gegevensverstrekking door een waterleidingmaatschappij aan 
opsporingsambtenaren van de sociale dienst (vaststellen van de bewoning van een pand) is niet als 
doelverstrekking aan te merken. Weliswaar spreekt de doelstelling in het reglement over “het ondersteunen 
van activiteiten gericht op de voorkoming van fraude”, bedoelde activiteiten kunnen echter uitsluitend 
binnen de statutaire doelstelling van de houder, in overeenstemming met haar zorgplicht jegens haar 
cliënten en ten dienste van de uitoefening van haar bedrijf plaatsvinden” (brief van 22 augustus 1994, 
93.E.213). Het doel van de ledenadministratie van een vereniging is doorgaans slechts gericht op het 
interne functioneren van de vereniging en het verkeer tussen haar leden. Dit geldt ook voor een 
administratie van deelnemers aan bepaalde cursussen. De omstandigheid dat de deelname hieraan door de 
gemeente wordt gesubsidieerd, is naar de opvatting van de Kamer niet van betekenis. Het verstrekken van 
leden- of deelnemerslijsten aan de gemeente om reden van verantwoording van subsidiegelden kan dan 
ook niet als doelverstrekking worden aangemerkt (brief van 8 februari 1995, 94.V.026.05). De verstrekking 
van gegevens over een lopende polis van levensverzekering wordt beheerst door de betreffende 
overeenkomst. De verstrekking van gegevens door een verzekeringsmaatschappij aan een deelgenoot in 
een ontbonden, echter nog niet gedeelde huwelijksgoederengemeenschap betreffende een lopende polis 
van levensverzekering afgesloten met de andere deelgenoot kan in het algemeen niet als doelverstrekking 
worden aangemerkt (rapport van februari 1995, dossiernr. 95.V.008.01). Woningbouwverenigingen en -
stichtingen mogen op grond van art. 11, eerste lid, WPR jo. het model-reglement van het NCIV, zonder 
toestemming van de betrokkene geen gegevens omtrent de identiteit van de hoofdhuurder c.a. aan het 
gemeentebestuur verstrekken ten behoeve van de bestrijding van permanente bewoning van 
recreatiewoonverblijven (brief van 27 maart 1995, 94.V.140). 
1708 Zie hieromtrent het standpunt inzake de gegevensverstrekking door het RBA aan scholingsinstanties 
op grond van het Reglement persoonsregistratie Arbeidsvoorzieningsorganisatie en art. 98 
Arbeidsvoorzieningswet van 31 januari 1994 (kenmerk 93.E.204.2). Zie voorts het door de Kamer in 
februari 1994 uitgebrachte rapport “De rekening van de arts”, het medisch beroepsgeheim en de rol van 
administratiekantoren, incassobureaus en factoringbedrijven in de financiële afwikkeling van de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst. In het kader van de artt. 6 en 11, eerste lid, WPR wordt het 
medisch beroepsgeheim hierin gehanteerd als beperkingsgrondslag inzake de inrichtings- en 
beschikkingsbevoegdheid van medici betreffende hun financiële vorderingen uit de praktijkvoering in het 
Burgerlijk Wetboek. 
1709 Zie het hiervoor genoemde advies van de Kamer in de zaak Hage-Woudsend van 23 oktober 1992 
(92.F.02). Hierin werd de geoorloofde doelverstrekking aan de faillissementscurator nader begrensd door 
het selectievereiste, dat het moest gaan om gegevens waarvan de kennisneming noodzakelijk kan worden 
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Door deze objectivering van het doelbindingscriterium is de normatieve betekenis van 
zelfregulering door de houder, zowel wat de doelformulering als het hierop toegesneden 
informatieregime betreft, in het oordeel van de Kamer naar de achtergrond gedrongen. Hiervoor 
zijn verschillende oorzaken aanwijsbaar. De eerste heeft betrekking op de aanleiding tot de 
bemoeienis van de Kamer. Bij een standpuntbepaling inzake in abstracto geformuleerde 
rechtsvragen of ambtshalve geëntameerd onderzoek vormt de wet van nature het primaire 
toetsingskader. Een tweede reden houdt verband met een tekortschietende zelfregulering in 
bepaalde sectoren. Met een stringente toetsing op de noodzaak van gegevensverstrekking in 
verband met de onderliggende rechtsverhouding, biedt de Kamer tegenspel tegen zelfregulering 
op een zodanig abstractieniveau, dat deze de facto normerende werking ontbeert1710. In die zin is 
sprake van een reactie op gebleken tekorten in de (bereidheid tot) naleving van de 
zelfreguleringsplicht. Met deze strategie gaat de Kamer ook de regelingsproblematiek bij 
geïntegreerde, multifunctionele informatiesystemen met een globale doelomschrijving te lijf1711. 
Voorts wordt hiermee geanticipeerd op het normatieve systeem in de artt. 6 en 7 van de beoogde 
EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Door het via objectivering van het doelcriterium 
min of meer uitbannen van de (subjectieve) beleidsmarge van de houder, is materieel echter 
tevens sprake van een gerichte aanscherping van het regime voor derdenverstrekkingen. 

Het huidige beleid van de Kamer inzake de betekenis van zelfregulering kan als volgt worden 
samengevat.  

1. Door een rechtstreekse toepassing van het informatieregime in de WPR, in samenhang met 
een objectivering het doelcriterium in art. 4 van deze wet, kent de Registratiekamer aan de 
normatieve (en informatieve) functie van de zelfregulering slechts een bescheiden rol toe1712. 
De Kamer beoordeelt de rechtmatigheid van het (beoogde) gebruik of de 

                                                                                                                                                        
geacht voor diens taak. Vgl. voorts het standpunt van de Kamer inzake een door een huurdersvereniging 
aan een woningbouwvereniging gevraagd overzicht van huurprijzen van het gehele woningenbestand van 
25 april 1995 (95.V.060.01). Na vastgesteld te hebben dat de huurprijzen als persoonsgegevens van de 
betreffende huurders zijn aan te merken, deze immers gemakkelijk traceerbaar zijn door de koppeling met 
de adressen, wordt de huurovereenkomst als toetsingskader van de geoorloofde doelverstrekking 
aangemerkt. Uitgangspunt is dat een andere huurder in beginsel niet gerechtigd is om kennis te krijgen van 
de inhoud van die overeenkomst, waarvan de overeengekomen huurprijs deel uitmaakt. Gezien de 
betrokkenheid van de huurdersvereniging bij besprekingen over het huurbeleid (Besluit beheer sociale-
huursector, Stb. 1992, 555), heeft deze organisatie er belang bij dit overleg goed geprepareerd in te gaan. 
De Kamer oordeelt als volgt: “In het algemeen zal dergelijk overleg over beleidszaken gevoerd kunnen 
worden aan de hand van geaggregeerde, niet tot personen herleidbare gegevens. Als met het verstrekken 
van geaggregeerde gegevens kan worden volstaan, is verstrekking van op personen herleidbare gegevens uit 
de huuradministratie niet noodzakelijk, en kan niet gezegd worden dat een dergelijke verstrekking 
voortvloeit uit het doel van de registratie. Echter, als en voor zover de verstrekking van persoonsgegevens 
uit de huuradministratie, zoals het adres en de bijbehorende huurprijs voor het voeren van dergelijk overleg 
onontbeerlijk is, is de verstrekking van die gegevens wèl te beschouwen als voortvloeiend uit het doel.” 
1710 Zie in het bijzonder de (geclusterde) aanmelding van persoonsregistraties op concernniveau (holding) 
door een instrumentele toepassing van de begrippen houder en persoonsregistratie. In dit perspectief is 
ook de inmiddels in het vooroverleg met de NVB gebleken bereidheid van de Kamer te zien, om akkoord 
te gaan met een gedragscode van de banken, waarin ex art. 4 van de Privacyregels cliëntenregistratie banken 
is voorzien in een reglement voor de (gecombineerde) cliëntenregistratie jo. de doelbinding in art. 3 van de 
Privacy Gedragscode Banken. De hierin geformuleerde doelstelling bestaat uit de volgende elementen: (a) 
het beheer van de relatie tussen de instelling en de cliënt, (b) het voldoen aan wettelijke verplichtingen en 
(c) het ondersteunen van activiteiten gericht op: een verantwoorde bedrijfsvoering, de voorkoming van 
fraude tegen de financiële sector en de continuïteit van de instelling en het leveren van een bedrage aan het 
belang van de organisatie waartoe de instelling behoort (concern). 
1711 Vgl. de volgende passage in het Jaarverslag 1992-1993, p. 57: “geïntegreerde bestanden met een ruimere 
doelstelling worden in dit verband getoetst aan de hand van de rechtsverhouding tussen registratiehouder 
en geregistreerden.” 
1712 Vgl. daarmee het in hoofdstuk 12 beschreven handhavingsbeleid van de Kamer inzake de 
aanmeldingsplicht. 
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gegevensverstrekking immers primair via een rechtstreeks op de wet gebaseerde 
belangenafweging in concreto. De herdefiniëring van de doelbinding, gerelateerd aan de 
onderliggende rechtsverhouding, is de kern van dit beleid. De functie van het 
reglement/aanmeldingsformulier is hierdoor, afgezien van de indicatieve waarde ervan, 
grotendeels teruggebracht tot één van de in het geding zijnde, in de afweging te betrekken 
(interpretatie)factoren. Soms wordt echter aan de zelfregulering volledig voorbij gegaan.  

2. De directe normatieve werking van het reglement/aanmeldingsformulier is in de uitspraken 
van de Registratiekamer de facto teruggebracht tot de volgende situaties. De beleidsmarge 
van de houder inzake de doelomschrijving wordt gerespecteerd in de situaties, dat deze in de 
parlementaire behandeling is bevestigd. Dit geldt met name voor de ondersteunende functie 
van nutsbedrijven bij de belastingheffing door gemeenten en waterschappen1713. Tevens 
wordt op het reglement/aanmeldingsformulier teruggegrepen bij de beoordeling op 
toepasbaarheid van de “open” verstrekkingsbepalingen in de WPR. Ten opzichte van het 
wettelijke verstrekkingenregime vervult de zelfregulering dan een beperkingsfunctie1714. 

3. De Kamer hecht daarentegen grote betekenis aan de naleving van de aanmeldingsplicht. In 
hoofdstuk 12 is de handhaving daarvan beschreven. In dat verband worden op verzoek 
model-reglementen op conformiteit met de wet c.a. getoetst. Is dat het geval, dan vormt de 
vaststelling van een dergelijk model een element in het afwegingsproces. Omdat de model-
functie een zekere abstractie impliceert, is de hieraan in concreto te ontlenen rechtszekerheid 
echter beperkt. 

Dit beleid van de Registratiekamer heeft belangrijke consequenties voor de werking van de WPR 
en in het bijzonder voor de betekenis van de zelfreguleringscomponent daarin. Op basis van het 
voorgaande kan worden geconcludeerd, dat in het beleid van de Kamer de (beoogde) normatieve 
en informatieve functie van het reglement/aanmeldingsformulier belangrijk is uitgehold. Niet de 
zelfregulering is het aanknopingspunt bij toetsing, maar de wet.  

Heeft de zelfregulering en met name de doelformulering door de houder, in de wetssystematiek 
en de parlementaire behandeling vooral een bufferfunctie met het oog op het behoud van een 
zekere beleidsmarge van de houder, door de rechtmatigheid van de gegevensverstrekking vooral 
afhankelijk te maken van een belangenafweging in concreto in het licht van de bestaande 
rechtsbetrekking tussen houder en geregistreerde, is deze geconditioneerde autonomie in de 
informatievoorziening/bedrijfsvoering in de toepassing van de wet min of meer geëlimineerd. 
Daarmee is een onderscheid in categorieën houders gecreëerd, afhankelijk van de grondslag van 
                                                      
1713 Zie onder meer het standpunt van de Kamer inzake de informatieverstrekking door een 
waterleidingmaatschappij van 22 augustus 1994 (93.E.213). Hierin komt de volgende passage voor: 
“Gegevensverstrekking is mogelijk ten behoeve van de toepassing van overheidsregelingen die uitdrukkelijk 
aan de verleende diensten zijn gerelateerd. Van die mogelijkheid kan alleen gebruik worden gemaakt voor 
zover de doelomschrijving van de registratie daarin voorziet. In uw geval geldt dat onder meer voor de 
heffing van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Vgl. het antwoord van de minister van Justitie op 
vragen in de Eerste Kamer over de toelaatbaarheid onder het nieuwe regime van het bestaande 
gegevensverkeer tussen nutsbedrijven en woningbouwverenigingen en gemeenten en waterschappen (MvA 
EK p. 15). Zie daarentegen de sterke terughoudendheid bij gegevensverstrekking door nutsbedrijven en 
woningcorporaties aan gemeentebesturen ten behoeve van controledoeleinden. Deze worden niet als 
geoorloofde doelverstrekkingen aangemerkt. Zie het standpunt van de Kamer in de hiervoor genoemde 
brief aan een waterleidingmaatschappij en het antwoord van de Kamer aan het gemeentebestuur van 
Barneveld inzake de mogelijkheden van gegevensverstrekking ten behoeve van de bestrijding van 
permanente bewoning van recreatiewoonverblijven van 27 maart 1995 (dossiernummer 94.V.140). 
1714 Zie als illustratie van deze benadering de standpunten van de Kamer inzake de verstrekking van NAW-
gegevens van verzekerden door een ziekenfonds aan de bij hem aangesloten tandartsen (brief van 25 
november 1994, dossiernummer 94.V.145.1) en de gegevensverstrekking uit de registratie drank- en 
horecavergunningen door een stadsdeel aan de GSD (brief van 27 maart 1995, dossiernummer 94.V.30.02). 
Vgl. ook de hiervoor genoemde brief aan het gemeentebestuur van Barneveld van 27 maart 1995, (kenmerk 
94.E.173), met een onderscheid tussen structurele en incidentele gegevensverstrekkingen. Het is evenwel 
niet duidelijk of het hier gaat om een min of meer eenmalige overweging, geïnspireerd door de GBA, dan 
wel dat sprake is van een beleidsmatig uitgangspunt. 
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gegevensverkrijging. Zijn de gegevens geregistreerd in een contractuele setting, dan heeft de 
houder in beginsel niet de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de wet, dus met 
inachtneming van een privacytoets, met deze informatie aanpalende doelen te dienen1715. Een 
houder die zijn gegevens uit anderen hoofde heeft verkregen, kent daarentegen wel een zekere 
autonomie in de doelbepaling.  

Tevens is te signaleren, dat het verdringen van de zelfreguleringscomponent de uitwerking van 
het WPR-regime op de hoofdsectoren beïnvloedt, met name het evenwicht in de werking van de 
privacynormering ondergraaft. Uit de wetsgeschiedenis blijkt, dat het voor de overheidssector 
geldende taakcriterium (art. 18, eerste lid) steeds als een zwaarder regime is aangemerkt en 
gemotiveerd dan het in de particuliere sector van toepassing zijnde redelijk belang-criterium (art. 
4, eerste lid), vooral door de veronderstelde autonomiecomponent van de houder in de 
particuliere sector. Hiermee is ook de noodzaak van opneming van art. 18, derde lid, WPR als 
doeldoorbrekende verstrekkingsbepaling gemotiveerd. De praktijk is echter een andere. Door de 
doorwerking in de WPR van de WOB als algemene, geclausuleerde openbaarheidsregeling1716 en 
van de specifieke informatieregimes in de bijzondere wetten1717 (art. 11, eerste lid), aangevuld met 
de ventielfunctie van art. 18, derde lid1718, kent het overheidsinformatieregime op basis van de 
WPR een grote flexibiliteit. Het WPR-informatieregime voor de particuliere sector werkt 
daarentegen veel beperkender uit. De tendens tot verdringing in de wetstoepassing van de 
zelfreguleringscomponent is een belangrijke oorzaak. Andere redenen zijn de beperkte 
toepasbaarheid van de dringende en gewichtige reden als rechtvaardigingsgrond voor 
(incidentele) derdenverstrekkingen (art. 11, tweede lid)1719 en de systematiek van het Burgerlijk 
Wetboek c.a., dat informatiebetrekkingen slechts in (zeer) beperkte mate expliciteert.  

15.6 De reikwijdte van de zelfreguleringsplicht  
Of de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht van toepassing is, hangt primair af van het voeren 
van een persoonsregistratie in de zin van de wet. Het begrip persoonsregistratie behoort daarmee 
tot de kernbegrippen in de WPR, is immers primair bepalend voor de werkingssfeer van deze 

                                                      
1715 Vgl. art. 7 onder f in het ontwerp-EG Richtlijn bescherming persoonsgegevens. Hierin kan ook het 
gerechtvaardigd belang van een derde een verstrekkingsgrondslag zijn, zij het onder verdiscontering van 
een privacytoets. 
1716 Zie de hiervoor genoemde uitspraken van de Registratiekamer inzake de gegevensverstrekking door het 
Produktschap voor Zuivel. De constatering dat het doel van de registratie geen ruimte biedt voor het 
verstrekken van quotumgegevens aan verpachters (zaak 91.C.065) heeft geen materieel effect, nu het 
Produktschap verplicht is om deze informatie op grond van de WOB aan de pachter als mede-gerechtigde 
te verstrekken. 
1717 Vgl. in het bijzonder de sterke groei in informatie- en verificatieverplichtingen in de bijzondere 
wetgeving in de afgelopen periode, vooral verband houdend met de bestrijding van fraude, misbruik en 
oneigenlijk gebruik van voorzieningen en het weren van illegale vreemdelingen. Om die reden is de 
feitelijke betekenis van art. 18, derde lid, WPR als grondslag van “koppelingen”, slechts beperkt. Het 
ophangen van de “koppelingsdiscusie” in het openbaar bestuur aan de WPR versluiert het probleem. De 
WPR fungeert hooguit als normatief integratiekader. Via hun doorwerking in de WPR bieden de 
sectorwetten echter de juridische grondslag voor deze koppelingen, veelal in de vorm van aan de 
individuele besluitvorming voorafgaande verificatie. 
1718 Door de werking van de WOB heeft art. 18, derde lid, WPR in de openbare sector in hoofdzaak slechts 
betekenis voor organisaties waarvoor de WOB niet geldt. Vgl. het onderwijs, de gezondheidszorg en de 
maatschappelijke dienstverlening. 
1719 De beperkte toepasbaarheid van art. 11, tweede lid, heeft te maken met het beperkende effect van de 
twee, cumulatief geldende voorwaarden in deze bepaling, in combinatie met een privacytoets. Een 
gegevensverstrekking moet zowel voldoende gewichtig zijn, als spoedeisend. Die combinatie komt weinig 
voor. Bovendien wordt deze bepaling, als uitzondering, door de Registratiekamer restrictief 
geïnterpreteerd. Om deze redenen kan deze voorziening nauwelijks de hieraan toegedachte ventielfunctie 
vervullen. Het ligt daarom in de rede om een verruiming van het bereik van deze bepaling te bepleiten in 
die zin, dat het element spoedeisendheid vervalt. 
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privacyregeling en de bevoegdheid van de Registratiekamer. Hoewel de verduidelijking van dit in 
art. 1 WPR omschreven begrip in de wetsgeschiedenis veel aandacht heeft gekregen, is de 
omlijning ervan niettemin voor bepaalde categorieën gegevensverzamelingen onvoldoende helder 
gebleken. De belangrijkste afbakeningsproblemen doen zich voor bij de handmatige 
dossierverzamelingen. De bestaande onzekerheid over de precieze reikwijdte van het begrip 
persoonsregistratie omvat mede het belangrijkste element ervan: de vraag wat als 
persoonsgegeven heeft te gelden. Hier gaat het vooral om het probleem van de 
herleidbaarheid/identificeerbaarheid van de informatie en de vraag of en in hoeverre zaaks- en 
bedrijfsinformatie tot deze categorie is te rekenen.  

De uitvoeringspraktijk, vooral de zelfregulerende houder, is daardoor belast met belangrijke 
interpretatieproblemen. De hiermee verband houdende rechtsonzekerheid voor houders (en 
bewerkers), geregistreerden en andere betrokkenen bij het informatieproces is versterkt door de 
(sterk) uiteenlopende beslissingen van de verschillende rechterlijke colleges, in combinatie met 
een extensieve interpretatie van de reikwijdte van de wet door de Registratiekamer. Deze 
paragraaf bevat een overzicht van de verschillende, met betrekking tot de betekenis van de 
begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven ingenomen posities. Tevens zal de invloed 
hiervan op de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht worden belicht, evenals het effect op de 
werking van de WPR als centrale privacyregeling. 

15.6.1 De invulling van het begrip persoonsregistratie 
Ingevolge art. 1 WPR is een persoonsregistratie: “een samenhangende verzameling van op 
verschillende personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg 
wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is 
aangelegd”. In de wetsgeschiedenis is bevestigd, dat deze definitie drie begrenzende elementen 
kent: (a) de vraag of sprake is van persoonsgegevens, (b) het criterium van de logische samenhang 
en (c) het vereiste van geautomatiseerde gegevensverwerking c.q. een systematische aanleg bij 
handmatige gegevensverzamelingen. Vooral het laatste element, bepalend voor de gelding van de 
wet voor conventionele dossierverzamelingen, heeft tijdens de parlementaire behandeling veel 
aandacht gekregen. De indruk is gewekt, dat slechts een deel van de handmatige 
gegevensverwerking onder de werking van de WPR zou vallen. De uitvoerbaarheid van de wet 
gold hierbij als richtsnoer1720. Anderzijds ondervond dit, meer restrictieve standpunt, zowel 
binnen als buiten het parlement de nodige kritiek, vooral omdat handmatige 
dossierverzamelingen dikwijls (sterk) privacygevoelige informatie bevatten1721. 

                                                      
1720 Vgl. de volgende passage: “De verruiming van de reikwijdte gaat intussen niet zo ver dat elk 
persoonsgegeven of elke groep van dergelijke gegevens de bescherming van de wet zou genieten. Een 
dergelijke aanpak zou de mogelijkheden van de wetgever overspannen. Het wetsvoorstel beperkt zich tot 
persoonsregistraties” (MvT p. 17). Wat de beeldvorming inzake de betekenis van het 
systematiseringsvereiste betreft is de volgende passage cruciaal: “Dit voorkomt dat de regeling van 
toepassing wordt op weinig gestructureerde en niet systematisch toegankelijke conventionele 
verzamelingen waarop de regeling niet is toegesneden. Uit het bovenstaande volgt dat enkelvoudige 
dossiers en dossierverzamelingen die alleen alfabetisch-lexicografisch toegankelijk zijn gemaakt niet als 
persoonsregistratie in de zin van deze wet kunnen worden aangemerkt” (MvT p. 17) alsmede: “Dit 
voorkomt dat de wettelijke regeling van toepassing wordt op niet systematisch toegankelijke verzamelingen, 
waarop zij niet is toegesneden. (...) Dossierverzamelingen die echter uitsluitend bestaan uit een hoeveelheid 
op alfabet gerangschikte dossiers, met losse aantekeningen en min of meer chronologisch geordende 
documenten van velerlei aard, zullen in de regel niet aan het vereiste van systematische toegankelijkheid 
voldoen” (MvA p. 19). 
1721 Dat de WPR niet van toepassing is, wil niet zeggen dat de betreffende gegevensverzamelingen niet 
onder (aspect-)regelingen van privacyrecht vallen. Dit geldt in het bijzonder voor de rechtspositie van de 
geregistreerde en aan de houder te stellen eisen van zorgvuldigheid. Zie de horizontale werking van art. 10 
Grw. via de open normen van het privaatrecht in combinatie met de reflexwerking van de WPR, de (grote) 
normatieve betekenis van de wettelijke en buitenwettelijke geheimhoudingsregimes en specifieke 
voorzieningen in bijzondere wetten. Vgl. met name de WGBO/BW, de Wet op de jeugdhulpverlening en 
de Wob. Zie ook de jurisprudentie terzake (hoofdstuk 4). 
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Bij de toepassing van het begrip persoonsregistratie doen zich drie typen problemen voor. De 
eerste categorie heeft betrekking op de horizontale afbakening van persoonsregistraties, de vraag 
wat als samenhangende gegevensverzameling is aan te merken. Deze vraag speelt in het bijzonder 
bij de geautomatiseerde informatiesystemen. Een tweede categorie betreft de toepassing van de 
wet op niet formele, zwak gestructureerde bestanden en nieuwe automatiseringstoepassingen c.q. 
informatiedragers, zoals op CD-ROM vastgelegde persoonsgegevens. De derde categorie, de 
afbakening van wel en niet onder de WPR vallende handmatige gegevensbestanden, blijkt echter 
in de praktijk de meeste vragen op te roepen. Deze drie clusters van uitvoeringskwesties zullen 
hierna achtereenvolgens worden besproken. 

De afbakening van de persoonsregistratie 
Allereerst de vraag wat als geautomatiseerde persoonsregistratie heeft te gelden in de situatie dat 
er sprake is van één multifunctionele, want geïntegreerde database (bedrijfsprocessensysteem)1722. 
De registratiehouder is onder de WPR immers in beginsel vrij in de organisatie van de 
informatiehuishouding1723. De huidige trend is, dat enkelvoudige, derhalve voor een specifiek 
doel aangelegde registraties worden geïntegreerd in meervoudig functionele informatiesystemen, 
dikwijls in combinatie met netwerkvoorzieningen. De vraag is dan of de relationele database als 
een enkele persoonsregistratie met meerdere (sub)doelen is te kwalificeren, als zodanig te 
voorzien van één reglement of aanmeldingsformulier, dan wel dat de in de 
informatiewerkelijkheid bestaande eenheid (logische samenhang), juridisch in meerdere 
(functionele) persoonsregistraties met een enkelvoudige doelstelling moet worden uiteengerafeld 
en genormeerd, als regel gecombineerd met een reeks van koppelingsbepalingen1724.  

Met het oog op de nalevingsbereidheid op uitvoeringsniveau en het ontmoedigen van 
instrumentele interpretaties van houderszijde1725, heeft de Registratiekamer in beginsel geopteerd 
                                                      
1722 Zie de toelichting in de parlementaire stukken op het samenhangcriterium. De samenhang van een 
groep persoonsgegevens wordt afgeleid van: (a) één of meer kenmerken, (b) de gemeenschappelijke 
bestemming of (c) het in de praktijk als één geheel beschouwd worden. Deze voorwaarden zijn al dan niet 
cumulatief toe te passen. Het gaat om de logische samenhang. Er wordt derhalve onderscheiden tussen het 
computersysteem en het gegevensbestand. Een computersysteem kan meerdere persoonsregistraties 
bevatten (gecombineerde verwerking en time-sharing), terwijl anderzijds een persoonsregistratie met 
behulp van meerdere, in netwerkverband onderling opgenomen computers kan worden gevoerd 
(gedistribueerde gegevensverwerking). De bijzondere toepassingsproblematiek bij geïntegreerde 
gegevensverwerking (multifunctionaliteit) komt daarentegen in de kamerstukken niet als zodanig aan de 
orde. Zie de MvT p. 17, de MvA. pp. 19 en 23 en de MvA EK pp. 3 en 4. 
1723 Zie als uitzondering art. 4 van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (Stb. 1994, 
423). In het tweede lid van dit artikel is voorgeschreven, dat de werkgever een afzonderlijke 
personeelsregistratie moet bijhouden met nader aangegeven persoonsgegevens van het personeel. In het 
vierde lid is een gebruiksbeperking opgenomen: deze persoonsregistratie mag voor geen ander doel worden 
gebruikt dan voor het voldoen aan de verplichtingen in deze wet. 
1724 Dit vraagstuk heeft zich indringend voorgedaan bij de reglementering van de politiële 
informatievoorziening op basis van de Wet politieregisters toen (geïntegreerde) bedrijfsprocessensystemen 
de bestaande informatievoorziening via een veelvoud aan functiegerichte registraties ging vervangen. De 
Registratiekamer heeft geopteerd voor een reglementering van de geïntegreerde gegevensverzameling. Zie 
de goedgekeurde model-reglementen voor BPS en Multipol (Stcrt. 1991, 148). Zie hieromtrent hoofdstuk 
14. Deze benadering is echter niet zonder uitzonderingen. Zo accepteert de Kamer niet, dat tijdelijke 
registers, hoezeer ook feitelijk deel uitmakend van een dergelijk geïntegreerd informatiesysteem, onder het 
reglement van BPS of Multipol worden begrepen. Deze opstelling houdt verband met het bijzondere 
regime voor dit type gegevensverzamelingen in art. 13 WPolR en art. 8 Besluit politieregisters. In deze 
gevallen prevaleert de juridische werkelijkheid derhalve boven de realiteit van de informatievoorziening. 
1725 Zie onder meer J.M.A. Berkvens, De opstelling van een reglement c.q. de invulling van een formulier in 
Computerrecht, 1989/2, p. 79 e.v. betreffende het juridisch opsplitsen van (geïntegreerde) 
gegevensverzamelingen in meerdere persoonsregistraties met een smalle doelstelling. De bedoeling van 
deze exercitie is om de aldus als zelfstandige entiteiten gedefinieerde informatie-onderdelen zoveel mogelijk 
onder de reikwijdte van het BGV (voorwaardelijke vrijstelling van de reglements- en formulierplicht) te 
brengen. Zie ook hoofdstuk 9. 
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voor reglementering zo dicht mogelijk aansluitend op de werkelijke inrichting van de 
informatievoorziening. De vraag wat in de praktijk als één geheel pleegt te worden beschouwd, 
geldt derhalve als primair bepalend voor de afbakening van de persoonsregistratie, al dan niet in 
combinatie met andere in de wetsgeschiedenis genoemde criteria: gegevenskenmerken en 
bestemming/gebruik1726. In deze optiek is een geïntegreerde database derhalve als één 
persoonsregistratie in de zin van art. 1 WPR aan te merken. In een latere fase is dit uitgangspunt 
echter genuanceerd of is hiervan afgeweken1727. 

Inmiddels heeft het beleid van de Registratiekamer een zekere aanpassing ondergaan. Volgens het 
jaarverslag over de jaren 1992-1993, uitgebracht in juli 1994, heeft de houder van geïntegreerde 
systemen in beginsel de mogelijkheid om in verband met de zelfreguleringsplicht, één of 
meerdere persoonsregistraties te onderscheiden (p. 57)1728. De Kamer heeft hiermee het accent 
verschoven naar de (sub)doelgerelateerde normering van de gegevensverwerking1729. 

                                                      
1726 Zie in het bijzonder de MvT p. 17 en de MvA p. 19. Uit de MvA blijkt, dat deze criteria al dan niet 
cumulatief van belang zijn. De Kamer heeft aan het praktijkelement doorslaggevend belang toegekend. Vgl. 
de discussie over de aanmeldingsplicht in concernverhoudingen. Zie hieromtrent ook het aan de Europese 
Commissie uitgebrachte rapport “An evaluation of the financial impact of the proposed European Data 
Protection Directive” van David Bainbridge e.a. met name de bespreking van de aanmeldingsstrategie van 
de banken onder de WPR en hun vrees, dat de invoering van de EG-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens en daarmee van een op Europees niveau vastgelegde aanmeldingsplicht, in vergelijking 
met de bestaande praktijk tot een sterke verhoging van de uitvoeringslasten zal leiden, immers in 
werkelijkheid 3,5 miljoen gegevensbestanden zouden worden aangehouden. Zie het Final report van 
november 1994, p. 57 e.v. 
1727 Vgl. de beschrijving in de vorige paragraaf van het toetsingsbeleid van de Registratiekamer, in het 
bijzonder de (herdefiniëring en) toepassing van het doelbindingscriterium. Zie ook de volgende passages in 
de brief betreffende de rechtmatigheid van nummeridentificatie bij telefoonverkeer van 25 februari 1994, 
93.A.012: “De houder is tot op zekere hoogte vrij bij de inrichting van zijn gegevensbestanden. Echter het 
doel en het feitelijk gebruik van de registraties bepalen mede of er sprake is van één of meerdere bestanden. 
In de particuliere sector worden gegevensbestanden meestal aangelegd in het kader van een onderliggende 
rechtsverhouding tussen houder en geregistreerde. Indien een houder in meerdere rechtsbetrekkingen staat 
tot de geregistreerde, heeft hij de keuze om voor iedere soort rechtsbetrekking een aparte registratie aan te 
leggen, dan wel alle benodigde registraties samen te voegen in een geïntegreerd systeem. De vraag naar de 
rechtmatigheid van de keuze van de houder komt pas aan de orde bij toetsing aan de materiële normen van 
de WPR. (...) Persoonsregistraties die ten dienste staan aan meerdere rechtsverhoudingen, kennen vaak een 
ruime doelomschrijving. Echter het gebruik dat in concreto van de registratie gemaakt mag worden, moet 
beoordeeld worden naar de specifieke rechtsverhouding waarvoor in dat geval de registratie wordt 
aangewend. Niet de overkoepelende doelstelling is dan doorslaggevend, maar het (sub)doel dat wordt 
ingevuld door die onderliggende rechtsverhouding.” 
1728 Vgl. ook het rapport Personeelsinformatiesystemen, de Wet persoonsregistraties toegepast, van maart 
1994. Met betrekking tot zelfregulering van personeelsinformatiesystemen wordt hierin het volgende 
opgemerkt: “Het kan om een aantal redenen de voorkeur verdienen om binnen gecompliceerde, 
multifunctionele informatiesystemen meerdere persoonsregistraties te onderscheiden. Zo is de vrijstelling 
van de aanmeldingsverplichtingen alleen mogelijk wanneer meerdere persoonsregistraties worden 
onderscheiden, waarbij de werkelijkheid wordt benaderd vanuit de standaardregelingen van het BGV en de 
daarin vervatte beperkingen. (...) Een groot aantal te onderscheiden persoonsregistraties kunnen aldus 
onder het standaardregime van een artikel uit het BGV worden gebracht wat de lasten voor de werkgever 
aanzienlijk beperkt. Alleen voor situaties waarin wordt afgeweken van de standaardregeling behoeft in dat 
geval zelf een regeling te worden opgesteld” (pp. 29 en 30). 
1729 Vgl. ook de “waarschuwende” toevoeging: “geïntegreerde bestanden met een ruimere doelstelling 
worden in dit verband getoetst aan de hand van de rechtsverhouding tussen registratiehouder en 
geregistreerden.” Het afzonderlijk regelen van onderdelen van een informatiesysteem kent echter grote 
bezwaren. Door de noodzaak van koppelingsbepalingen neemt de complexiteit van de regeling toe met het 
aantal onderlinge/overlappende relaties tussen de verschillende gegevensclusters. De meerwaarde in 
gebruiksmogelijkheden laat zich moeilijk in een dergelijke opdeling vangen. Een dergelijke benadering 
werkt bovendien conserverend op de bestaande organisatie (status quo), terwijl het normatieve appel van 
een combinatie van regelingen voor één informatiesysteem geringer is. Vgl. ook de functie-gerelateerde 
modelreglementen op basis van de WPolR. Zie hieromtrent hoofdstuk 14 
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In de uitvoeringspraktijk komen beide benaderingen voor, zij het dat de aanmelding van het 
(feitelijk) geïntegreerde informatiesysteem naar mijn indruk het normale patroon is1730. Het 
samenhangcriterium is voorts incidenteel door de Kamer gehanteerd om de toepassing van de 
WPR op een niet gestructureerde handmatige gegevensverzameling te motiveren1731.  

Naast de tweeslag enkelvoudige en multifunctionele persoonsregistraties, bepalend voor de 
horizontale afbakening van de gegevensverzameling, is nog te onderscheiden naar tijdsduur, 
namelijk tussen permanente en tijdelijke persoonsregistraties. In de laatste categorie 
correspondeert de looptijd met de specifieke, in tijd begrensde activiteit waarvoor deze is 
aangelegd, terwijl de eerstgenoemde groep in beginsel een meer duurzaam karakter heeft. De wet 
is van toepassing op beide categorieën. De tijdelijke persoonsregistraties vallen derhalve ook 
onder de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht1732. Een laatste onderscheid is dat tussen de 
gecentraliseerde basisregistraties en de (deels) daarvan afgeleide (informele) werkbestanden op 
afdelings- en persoonlijk niveau. De laatste zullen als regel slechts ten dele overeenkomen met de 
gegevensopslag in het hoofdbestand1733. Ingevolge het bestaande regime moeten deze (informele) 
bestanden derhalve veelal afzonderlijk worden aangemeld. Dat gebeurt als regel echter niet. 

Het samenhangcriterium heeft tot op heden nauwelijks jurisprudentie opgeleverd. Een 
uitzondering vormt het arrest van de Hoge Raad van 15 maart 1994, NJ 745, inzake de status van 
tapjournaals in de WPolR. Met betrekking tot het samenhangcriterium is hierin als volgt 
overwogen: 

“In het onderhavige geval heeft het Hof vastgesteld dat de tapjournalen zijn te beschouwen als de 
schriftelijke weerslag van via en bepaald telefoonnummer gevoerde telefoongesprekken en slechts 
de chronologische vastlegging daarvan bevatten. Dit feitelijk oordeel is niet onbegrijpelijk” (r.o. 
5.5). 

Hieruit blijkt het selecterend effect van dit criterium met betrekking tot gegevensverzamelingen 
met een gemeenschappelijk aanknopingspunt, die echter toegespitst op de vastgelegde 
persoonsgegevens, qua informatie geen overeenkomstige structuur en inhoud hebben. Aldus 
opgevat, komt de betekenis van het samenhangcriterium in sterke mate overeen met de uitleg van 
het (aanvullende) criterium systematische aanleg voor conventionele gegevensverzamelingen. 

                                                      
1730 Hier zij wel opgemerkt, dat anders dan de tekst wellicht suggereert, de afbakening tussen een enkele en 
meer persoonsregistraties niet steeds even helder is. Zo is er een beoordelingsmarge bij relationele 
databases. Deze kunnen worden gedefinieerd als geïntegreerde database en dus als enkelvoudige 
persoonsregistratie, maar ook als verzameling, onderling gekoppelde persoonsregistraties. Beide 
benaderingen zijn in beginsel verdedigbaar. 
1731 Zie het rapport Inzage van testgegevens bij een instelling voor ambulante diagnostiek (MWKJ) in 
Amsterdam van oktober 1994. Op basis van een onderzoek ter plaatse concludeerde de Kamer, dat de 
enveloppenverzameling, bestaande uit de aan de rapportages ten grondslag liggende stukken, zó nauw 
samenhangt met de dossierverzameling en het kaartsysteem dat zij moeten worden aangemerkt als één 
persoonsregistratie in de zin van de WPR, waaraan niet afdoet dat de enveloppenverzameling gescheiden 
wordt gevoerd en op vertrouwelijke wijze wordt gehanteerd. 
1732 Zie de MvA EK p. 6. Vgl. art. 18 BGV, het standaardregime voor kortlopende onderzoeksbestanden 
van instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. De sterke groei van 
basisregistraties en bedrijfsprocessensystemen in combinatie met de verspreiding van pc-gebruik maakt het 
aannemelijk, dat het aantal tijdelijke persoonsregistraties (zeer) omvangrijk is. Vgl. ook de vorming van ad 
hoc persoonsregistraties op basis van database-queryfaciliteiten. In hoofdstuk 13 is geconstateerd, dat deze 
ontwikkeling niet in de mutatiecijfers bij de Registratiekamer kan worden teruggevonden. Derhalve is 
aannemelijk, dat dit segment in de naleving van de WPR grotendeels wordt gemist. 
1733 Dit verschijnsel is in hoofdstuk 13 beschreven. Naast de trend tot concentratie van gegevensverwerking 
in bedrijfsprocessensystemen, is door de verspreiding van het pc-gebruik sprake van een omgekeerde trend 
in de vorm van een aangepaste informatieselectie op uitvoeringsniveau, deels ontleend aan het centrale 
bestand en aangevuld met specifieke taakinformatie. Dit verschijnsel doet zich onder meer voor met 
betrekking tot de personeelsadministratie in bedrijven/instellingen met afdelingsverantwoordelijkheid. 
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Bijzondere toepassingen 
Bij de invulling van het begrip persoonsregistratie doen zich voorts interpretatieproblemen voor 
met betrekking tot de status van niet-formele, zwak gestructureerde geautomatiseerde registraties, 
zoals tekstverwerkingsbestanden, en nieuwe automatiseringstoepassingen. Van de laatste 
categorie zijn de op CD-ROM1734 vastgelegde gegevensbestanden het belangrijkste voorbeeld. De 
wetsgeschiedenis biedt weinig houvast. De Registratiekamer heeft zich inmiddels expliciet 
uitgesproken over de status van persoonsbestanden op CD-ROM, naar aanleiding van een vraag 
van het Parlementair Documentatiecentrum van de Rijksuniversiteit Leiden over de 
consequenties van het op CD-ROM aan derden beschikbaar stellen van gegevens uit twee van 
zijn persoonsregistraties: de registratie Biografisch archief politieke en staatkundige elites en de 
registratie Biografische bestanden1735. De Kamer oordeelde als volgt: 

“Indien degene die de beschikking krijgt over een CD-ROM, tevens over een geschikte CD-
speler beschikt en over de geëigende software, zodat hij de gegevens daadwerkelijk kan 
raadplegen, “voert” hij daarmee een persoonsregistratie en is daarmee krachtens vigerend recht 
houder in de zin van de WPR. Alle verplichtingen, die de WPR verbindt aan het houderschap, 
rusten daarmee in beginsel op elke verkrijger van de CD-ROM, waaronder de reglementsplicht 
van artikel 19 WPR dan wel de aanmeldingsplicht van artikel 24 WPR. Naar het oordeel van de 
Registratiekamer is voor de vraag of iemand houder is van een registratie niet doorslaggevend dat 
de houder de inhoud van de registratie slechts kan raadplegen. (...) Degene die een 
persoonsregistratie op CD-ROM ter beschikking stelt, welke registratie een kopie is of althans 
gegevens bevat afkomstig uit een eigen persoonsregistratie, verstrekt daarmee gegevens aan een 
derde in de zin van de WPR.”1736 

In deze optiek impliceert de snelle toeneming van aanmaak, verspreiding en gebruik van 
gegevensbestanden op CD-ROM een daarmede corresponderende toeneming van het aantal 
aanmeldingsplichtige persoonsregistraties. Het zal niet verwonderen, dat deze consequentie voor 
zover na te gaan, niet in het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer traceerbaar is. De 
houder van een CD-ROM is door de begrensde functionaliteit ervan voorts niet in staat om 
bepaalde wettelijke verplichtingen na te leven. Een spoedige uitsluiting van CD-ROM’s van de 
werking van de WPR via een aanvulling van art. 2 van deze wet, is als tussenoplossing daarom 
aangewezen. Aan de privacybescherming van de geregistreerde doet een dergelijke uitzondering 
maar beperkt af. Het “moederbestand” van de producent van de CD-ROM valt immers volledig 
onder de WPR, met inbegrip van de verstrekkingsmodaliteiten1737.  

Bij een meer structurele herziening van de wetgeving is echter te pleiten voor een specifieke 
regeling van de CD-ROM als gegevensdrager. Hierbij is te onderscheiden tussen de houder van 
een aangekochte en die van een zelfgeproduceerde CD-ROM. In de laatste variant is relevant of 
het gaat om aanmaak voor eigen gebruik (vgl. de mogelijke archieffunctie), dan wel dat met de 
betreffende CD-ROM externe verspreiding is beoogd (commercialisering). De kring van 
afnemers is eveneens een relevant gegeven. Gaat het daarbij om “controlled circulation” of is 

                                                      
1734 Vgl. tevens de ontwikkeling van de CD-i. De privacyproblematiek is identiek aan de CD-ROM, zodat 
deze categorie niet afzonderlijk wordt besproken. 
1735 Brief van 2 december 1993, kenmerk 93.E.162. 
1736 Uit de conclusie blijkt, dat de Kamer zich ervan bewust is, dat de toepassing van de WPR op CD-ROM 
bestanden problemen geeft. Derhalve ligt een aanpassing van de WPR voor de hand: “De Kamer 
overweegt dan ook de Minister van Justitie te adviseren voor dit type registraties een uitzondering te 
creëren, zoals reeds in artikel 2 lid 1 onder c is gebeurd voor schriftelijke publikaties. Dit onderdeel is een 
uitzondering op het beginsel dat de informatiedrager, waarop de persoonsgegevens worden bewaard 
irrelevant is. Deze uitzondering is opgenomen omdat de uitoefening van het correctierecht niet zinvol is 
ten aanzien van schriftelijke publikaties. In het kader van een mogelijke uitbreiding van deze uitzondering 
tot het eerder bedoelde type registraties doet zich uiteraard ook de vraag voor naar de voorwaarden 
waaraan dient te zijn voldaan, wil de uitzondering van toepassing zijn. Deze vraag heeft dan ook mede de 
aandacht van de Kamer.” Aan dit voornemen heeft de Kamer tot op heden geen uitvoering gegeven. 
1737 Vgl. ook art. 32 WPR. 
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sprake van publieksverspreiding. In deze context is te denken aan een nader te omschrijven 
aansprakelijkheid van de producent/opdrachtgever voor de inhoud en het via programmatuur en 
contractuele bedingen (eenmalig of via abonnementen) gestructureerde (en beveiligde) 
gebruiksregime. De rechtspositie van de geregistreerde is hierbij aan te haken. Op de afnemer 
rust in deze visie een aansprakelijkheid in verband met het feitelijk gebruik van de 
gegevensverzameling op CD-ROM, vooral met het oog op de incorporatie ervan in een 
meeromvattend informatiesysteem. Tevens kan worden gedacht aan de potentiële 
onrechtmatigheid uit een oogpunt van prevalerende privacy-aanspraken van bepaalde 
koppelingen van de CD-ROM met andere gegevensverzamelingen (profilering). Hoewel voor een 
dergelijke aansprakelijkheid ook op het BW kan worden teruggevallen (art. 6:162), ligt uit een 
oogpunt van clustering van verwante regelingen en de bevordering van rechtszekerheid van alle 
betrokkenen, opneming in de privacy-wetgeving voor de hand. Als richtsnoer daarbij kan gelden, 
dat de wet zich beperkt tot de hoofdelementen en de nadere uitwerking daarvan overlaat aan 
zelfregulering door betrokkenen. 

Omtrent de status van tekstverwerkingsbestanden is onzekerheid blijven bestaan. Wel kan een 
aanwijzing worden geput uit een advies van de Registratiekamer aan de rechtbank Arnhem 
betreffende de status van een tweetal ordners met documentatie over voetbalvandalisme, 
vreemdelingenhaat en studentenacties, bij de PID (politieke inlichtingen dienst) van de 
gemeentepolitie van Nijmegen1738. Op basis van een door de rechtbank gevraagd onderzoek ter 
plaatse oordeelde de Registratiekamer als volgt: 

“De aanmaak van de in de verschillende ordners voorkomende mutaties en rapporten voor zover 
afkomstig van de PID, geschiedt zoals hierboven vermeld via een tekstverwerkingssysteem 
(Wordperfect). De aangemaakte mutaties worden gedurende enige tijd in het systeem bewaard. 
Er bestaan voor zover bekend is geworden geen interne voorschriften met betrekking tot het 
bewaren van de bestanden. Via de zoek-functionaliteit van het tekstverwerkingsprogramma is het 
mogelijk om binnen de opgeslagen bestanden te zoeken op trefwoorden. Als trefwoord kan 
tevens een persoons-identificerend gegeven worden gehanteerd. Door middel van deze 
functionaliteit in samenhang met de standaardindeling van de mutaties, kan worden nagegaan of 
en zo ja in welke bestanden gegevens omtrent de betrokken persoon zijn opgenomen. De aldus 
gevonden bestanden hebben hetzelfde nummer als de mutatie die in de desbetreffende ordner is 
opgenomen. (...) Op grond hiervan moet worden geconcludeerd, dat er bij de PID Nijmegen 
sprake is van een politieregister in de zin van de WPolR. Dit register bestaat uit de zowel in het 
tekstverwerkingssysteem als in de ordners opgenomen mutaties, voor zover deze in het systeem 
worden bewaard voor een langere periode dan voor de zojuist bedoelde doeleinden nodig is. 
Daarbij kan thans in het midden blijven of zich hier de in de Nota naar aanleiding van het 
Eindverslag bedoelde situatie voordoet (...), nu het tekstverwerkingssysteem in elk geval tevens 
een systematische toegang mogelijk maakt tot een deel van de ordners.”1739 

Op basis van deze overwegingen concludeerde de Kamer, dat bij de PID Nijmegen een 
politieregister1740 wordt gevoerd ten behoeve van de handhaving van de openbare orde, 
bestaande uit het tekstverwerkingssysteem en de in de ordners opgenomen mutaties, voor zover 
deze in het systeem worden bewaard voor een langere periode dan nodig is voor het vervaardigen 
                                                      
1738 Advies van 24 januari 1994, kenmerk 92/30 D. 
1739 Verwezen wordt naar de volgende passage in de Nota naar aanleiding van het Eindverslag, p.1: “Voor 
het van toepassing zijn van de wet is uiteraard wel steeds vereist, dat er sprake is van een 
persoonsregistratie in de zin van artikel 1. Zo zal bij het gebruik van een computersysteem voor 
tekstverwerking lang niet altijd gesproken kunnen worden van een “samenhangende verzameling van 
persoonsgegevens” als bedoeld in dat artikel. Dit ligt weer anders indien het systeem de mogelijkheid zou 
bieden om persoonsgerichte informatie uit de verwerkte tekst op te roepen en bijeen te brengen. De 
vereiste samenhang ligt dan niet besloten in de tekst, maar wel in de gebruikte programmatuur.” 
1740 Vgl. art. 1 van de Wet politieregisters. Een politieregister wordt daarin gedefinieerd als een 
persoonsregistratie als bedoeld in de WPR, aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. Dat 
het hier gaat om een gelegenheidsredenering blijkt uit een vergelijking met de systematiek van de politiële 
model-reglementen. Zie hoofdstuk 14. 
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van de mutaties en een beperkte mogelijkheid tot reconstructie. Wat dit laatste betreft wordt dan 
gedacht aan een periode van enkele dagen tot hooguit een week. Dit advies is overgenomen door 
de rechtbank Arnhem concluderend, dat de PID Nijmegen een register beheert in de zin van de 
Wet politieregisters1741. 

De Kamer maakt in haar advies een zeker voorbehoud met betrekking tot de kwalificatie van 
tekstverwerkingsbestanden als zodanig. Dit voorbehoud is niet overtuigend. In dit advies heeft de 
Kamer immers impliciet de als PID-mutatieberichten vindbare en dus op dit kenmerk te 
selecteren teksten, binnen het geheel van de in Wordperfect (of een ander 
tekstverwerkingssysteem) aangemaakte en gearchiveerde teksten als een persoonsregistratie 
gekwalificeerd. Dit betekent, dat andere selecties uit een WP-bestand op een gemeenschappelijk 
kenmerk en/of macro op deze basis eveneens als zodanig zouden zijn aan te merken. De 
consequenties van een dergelijk standpunt uit een oogpunt van precedentwerking zijn derhalve 
niet gering. Temeer daar het produceren en archiveren van teksten via dit type systemen een 
gebruikelijke methode is. De rechtsonzekerheid inzake de reikwijdte van de zelfregulerings- en 
aanmeldingsplicht is hierdoor toegenomen. 

Handmatige gegevensverzamelingen 
De vraag wat als handmatige, onder de werkingssfeer van de wet vallende persoonsregistratie is 
aan te merken, veroorzaakt de meeste problemen. Met een verwijzing naar (geselecteerde) 
passages in de parlementaire stukken worden in de uitvoeringspraktijk onderling tegengestelde 
standpunten ingenomen. De door de verschillende rechterlijke colleges gedane uitspraken op dit 
punt weerspiegelen de uiteenlopende posities. De behoefte aan specifieke rechtsbescherming 
voor de geregistreerde blijkt een belangrijk richtsnoer. 

De Afdeling (bestuurs)rechtspraak van de Raad van State gaat bij de toepassing van de Wob uit 
van een restrictieve interpretatie van het begrip persoonsregistratie in de WPR1742. In een 
uitspraak inzake gegevensverstrekking uit strafdossiers door het openbaar ministerie aan de 
KNVB van 7 januari 19921743 is categorisch geoordeeld, dat de WPR niet van toepassing is op het 
geven van inlichtingen uit strafdossiers1744 met als motivering: “dat uit de geschiedenis van de 
totstandkoming van de WPR (MvT, Tweede Kamer 1984-1985, 19095, nrs. 1-3, p. 17) naar voren 
komt dat enkelvoudige dossiers en dossierverzamelingen die alleen alfabetisch-lexicografisch 

                                                      
1741 Beschikking van 7 februari 1995, rekestnummer 3923/1992. Deze statusbeslissing is gebaseerd op een 
drietal argumenten. De eerste betreft het gedegen onderzoek van de Registratiekamer, die op grond van 
haar kennis en ervaring de bij uitstek aangewezen 
deskundige is in dit soort zaken. Voorts wordt verwezen naar de Nadere Memorie van Antwoord aan de 
Eerste Kamer (pp. 2-6), met name de toelichting dat het voldoende is dat er bij de houder apparatuur 
aanwezig is om gebruik te kunnen maken van gegevens die zijn neergelegd in de gegevensdragers. Een 
derde overweging betreft het in casu niet toepasselijk achten van het (hierna nog te bespreken) arrest van 
de Hoge Raad van 5 maart 1994, NJ 1994, 745 inzake de status van tapjournaals. 
1742 De WPR prevaleert als bijzondere informatieregeling boven de Wob. Met name is dit van belang indien 
de betrokkene/geregistreerde informatie wenst op basis van aan een persoonsregistratie te ontlenen 
gegevens. In dat geval is niet de Wob van toepassing, maar de WPR. In die situatie is de Afdeling 
bestuursrechtspraak ook niet bevoegd, maar de civiele rechter (art. 34 WPR). Er moet echter rekening mee 
worden gehouden, dat de Afdeling zich bij een beroep op de Wob door de geregistreerde wel bevoegd 
acht. Vgl. het arrest van de CRvB in de Ohra-zaak van 21 oktober 1993, AB 1994, 16. Is de 
informatievrager uit een persoonsregistratie een derde, dan is de WPR eveneens van toepassing, zij het dat 
de gegevensverstrekking op grond van de Wob geldt als een wettelijke informatieverplichting op grond van 
art. 11, eerste lid WPR. De Wob vormt in dat geval het materiële beslissingskader, zij het eventueel 
aangevuld door de WPR (doelverstrekking, toestemming e.d.). De Afdeling bestuursrechtspraak acht zich 
in een dergelijk geval bevoegd. Zie Vz. Afdeling Rechtspraak RvSt. van 5 augustus 1993, KG 1993, 333.  
1743 No. R02.91.654, bijl. NJB 1992/14, p. 155. 
1744 Dat door de invoering van het geautomatiseerde systeem Compas op de parketten van het OM het niet 
zonder meer voor de hand ligt om gegevensverstrekking door het OM aan derden onder de Wob te 
brengen, is in de KNVB-zaak niet aan de orde gekomen. 
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toegankelijk zijn gemaakt niet als persoonsregistratie in de zin van de WPR kunnen worden 
aangemerkt.” Zie voorts de uitspraak van de Voorzitter Afdeling rechtspraak van 15 september 
19931745 betreffende een op basis van de Wob gedaan inzageverzoek van de betrokkene in een 
kinderbeschermingsdossier (adoptiedossier)1746. Nu de verzoeker zich baseert op de Wob en de 
verweerder, de staatssecretaris van Justitie, zich niet op de WPR beroept, besteedt de Voorzitter 
geen aandacht aan deze toepassings- en dus bevoegdheidskwestie.  

Daarentegen oordeelde de rechtbank Utrecht bij beschikking van 12 mei 19931747 in de zaak SdeR 
tegen de Raad voor de Kinderbescherming te Utrecht in tegengestelde zin. De WPR werd hierop 
van toepassing geacht, in afwijking van het advies van de Registratiekamer1748. Doel en strekking 
van de WPR staan in deze beschikking centraal, in het bijzonder het bieden van adequate 
privacybescherming aan de door de Raad geregistreerde kinderen en hun ouders1749. Dit 
uitgangspunt is expliciet als beoordelingskader geformuleerd: 

“Bij de beoordeling van de vraag of de WPR toepasselijk is op de dossiers van de Raad stelt de 
rechtbank voorop, dat het niet voor de hand ligt om het ten deze beslissende begrip 
“persoonsregistratie” in artikel 1 WPR restrictief te interpreteren. Dit ligt besloten in de 
bedoeling van de WPR om de geregistreerden in hun persoonlijke levenssfeer op eenvoudig af te 
dwingen wijze bescherming te bieden (...) In deze beschermingsgedachte van de geregistreerde 
past het niet om die eenvoudige toegankelijkheid van de rechter te bemoeilijken met een 
complexe en tot subtiele onderscheidingen leidende voorvraag of een registratie nu wel of niet 
onder de werking van de WPR valt. De praktijk heeft behoefte aan eenvoudige criteria die zonder 
omslachtige vaststellingen en redeneringen het antwoord op de vraag behoren te geven of een 
registratie onder de WPR valt.”  

Hiervan uitgaande oordeelde de Utrechtse rechtbank (enkelvoudige kamer), dat de WPR van 
toepassing is op de sociale dossierverzameling van de Raden voor de Kinderbescherming, met 
inbegrip van de adoptiedossiers. De motivering was aangehaakt bij een teleologische/functionele 

                                                      
1745 AB 1994, 74. 
1746 Vgl. de uitspraak van de Afdeling R. van 22 april 1992 (AB 1992, 524) betreffende inzage in een op de 
moeder van appellant betrekking hebbend rapport van de Sociale Raad te Amsterdam, daterend uit 1963, 
onderdeel van het kinderbeschermingsdossier van betrokkene. Betrokkene vroeg (opnieuw) inzage in dit 
rapport omdat hem uit andere bron was gebleken dat hierin de naam van zijn vermoedelijke vader zou zijn 
genoemd. Deze stukken waren echter inmiddels, overeenkomstig het Archiefbesluit vernietigd. Het geschil 
omtrent de inzage van het betreffende rapport is volledig in Wob-termen behandeld. De Sociale Raad wees 
inzage af met een beroep op art. 4, aanhef en onder h, Wob. In het verlengde hiervan werd Arob-beroep 
ingesteld. De Afdeling verwierp het beroep, primair omdat door de vernietiging van het bewuste rapport 
inwilliging van het verzoek niet mogelijk was. 
1747 Rekestnummer 0103.4160/91, gepubliceerd in Computerrecht 1993/6, p. 259 e.v., met noot J.M.A. 
Berkvens en in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht Nr. 3/1994, met noot J.C.J. Dute. 
1748 Betrokkene had zich met zijn klachten over de gegevensverkrijging en dossiervorming door de Raad 
aanvankelijk, bij brief van 5 januari 1990, ex art. 34, derde lid, WPR tot de Registratiekamer gewend. De 
Kamer heeft op basis van art. 46 WPR een uitgebreid onderzoek ingesteld, na enkele tussenstappen 
resulterend in het uiteindelijk oordeel van 2 september 1991, dat de sociale dossierverzameling van de Raad 
niet als persoonsregistratie in de zin van de wet is aan te merken (zaaknummer 90.C.004). De Kamer achtte 
zich op grond hiervan onbevoegd om de ingediende klachten te behandelen. Vervolgens heeft betrokkene 
ex art. 34, eerste lid, een verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Deze heeft vervolgens de 
Registratiekamer om advies gevraagd. Door deze voorgeschiedenis kreeg de procedure bij de rechtbank 
impliciet de inkleuring van een beroepsprocedure tegen het besluit van de Registratiekamer. 
1749 Zie ook F. Kuitenbrouwer, Privacy en persoonsregistratie: een overzicht, in: F. Kuitenbrouwer, D.W.F. 
Verkade en R.J.M. van der Horst, Drieluik privacybescherming, Deventer 1984, pp. 38 en 39, met 
betrekking tot de discussie in de eerste helft van de jaren zeventig over de privacybescherming in verband 
met de pupillenadministratie van de Raden voor de Kinderbescherming. Volgens Kuitenbrouwer vormt het 
Besluit automatisering financiële pupillenadministratie kinderbescherming van 1975 (Stb. 1978, 10), met 
inzage- en correctierecht voor geregistreerden en een commissie van toezicht, een van de eerste in ons land 
tot stand gekomen privacyregelingen. 
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uitleg van het wettelijke vereiste van systematische aanleg in art. 1 WPR. De door de wetgever 
uitdrukkelijk gewilde afbakening van de werkingssfeer van de WPR met betrekking tot 
conventionele systemen, werd hierin overruled door een redenering op basis van het door 
diezelfde wetgever beoogde waarborgkarakter van deze wet. Daartoe werden een tweetal, 
alternatief toepasbare, deels echter overlappende criteria ontwikkeld, afgestemd op de functie van 
de gegevensverzameling in het werkproces binnen de Raad, zowel de bruikbaarheid van dossier 
en dossierverzameling betreffende, als de vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier. 
Het eerste element is als volgt toegelicht. 

“Zoals hierboven reeds is opgemerkt, en zoals ook door de Registratiekamer in haar beslissing 
wordt geconcludeerd, staan de dossiers in de uitvoeringspraktijk bij de behandeling van concrete 
zaken centraal. Dit impliceert dat de dossiers kennelijk voldoende systematisch zijn aangelegd om 
doeltreffend te kunnen worden geraadpleegd. Om deze reden dienen zij onder de werkingssfeer 
van de WPR te vallen. Dit laatste geldt te meer nu de dossiers doorgaans gevoelige informatie 
over personen bevatten en dezen daarom des te meer de bescherming van de WPR behoeven.” 

Wat het aspect vindbaarheid van het afzonderlijke persoonsdossier betreft, is vooral gelet op de 
effectiviteit van de bestaande voorzieningen. In het voorliggende geval bleken een kleine, 
alfabetisch geordende kaartenbak met (uitsluitend) vermelding van naam en bijbehorende 
dossiernummer(s) en een naam/dossiernummer-vermelding op een aanliggende 
kaartenverzameling, naar het oordeel van de rechtbank reeds voldoende om van een systematisch 
aangelegde handmatige gegevensverzameling in de zin van de WPR te kunnen spreken. Via de 
uitleg van het begrip persoonsregistratie nam de rechtbank derhalve een veel ruimere 
werkingssfeer van de WPR aan, dan de Registratiekamer had gedaan1750. 

Op basis van deze twee uitspraken met een tijdsverschil van enkele maanden blijkt, dat de 
(Voorzitter) Afdeling rechtspraak RvSt. van opvatting is dat de handmatige dossiers van de 
Raden voor de Kinderbescherming integraal onder de Wob vallen, dit in tegenstelling tot de 
rechtbank Utrecht, die bij een verzoek tot inzage en correctie van een geregistreerde de WPR 
doet prevaleren. Beide rechters gaan uit van onderling tegengestelde opvattingen omtrent de 
betekenis van het begrip persoonsregistratie en, corresponderend, de reikwijdte van de WPR in 
verband met handmatige gegevens(dossier)verzamelingen. In de op de wetsgeschiedenis inzake 
het aanlegcriterium gebaseerde visie van de Afdeling rechtspraak zal het slechts beperkt 
voorkomen, dat een handmatige gegevens-/dossierverzameling onder de werkingssfeer van de 
WPR valt. De rechtbank Utrecht opteert daarentegen vanuit het grondrechtelijk 
waarborgkarakter van de wet voor een zodanig ruime afbakening van de reikwijdte van de 

                                                      
1750 Zie de genoemde beslissing van de Kamer van 2 september 1991. Aanhakend bij de parlementaire 
behandeling van het begrip persoonsregistratie formuleerde de Kamer het vereiste van systematische aanleg 
c.q. toegankelijkheid als volgt: “Dit vereiste betekent, dat de werkingssfeer van de WPR zich tot een 
dergelijke handmatige gegevensverzameling uitstrekt, voor zover deze een vooraf bepaalde structuur kent, 
dat wil zeggen een vast patroon van vastlegging van persoonsgegevens. De systematiseringseis in relatie tot 
dossierverzamelingen impliceert derhalve, dat de verschillende tot een dergelijke gegevensverzameling 
behorende persoonsdossiers een min of meer overeenkomstige inhoud kennen.” Aan dit criterium werd in 
casu niet voldaan. Derhalve werd aanvullend een tweede criterium toegepast, de vraag of de systematische 
aanleg (toegankelijkheid) van de dossierverzameling wellicht kon worden afgeleid van het structurerende 
karakter en de min of meer overeenkomstige inhoud van een andere gegevensverzameling: “Wil de 
dossierverzameling als verzameling brondocumenten met een hulpfunctie in relatie tot het “hoofdsysteem” 
kunnen worden aangemerkt, dan moet de informatie in beide onderdelen van het informatiesysteem in 
hoge mate identiek zijn, terwijl beide bestanden voorts in nauwe onderlinge samenhang worden gebruikt 
met een structurerende verwijsfunctie van het hoofdsysteem in relatie tot de achterliggende 
dossierverzameling.” Ook die situatie deed zich naar het oordeel van de Kamer niet voor, nu de AZ-
kaartenverzameling voor een ander doel was aangelegd dan de dossierverzameling en de vastgelegde 
informatie niet (volledig) synchroon liep, als uitvloeisel van het uiteenlopen van de Invulinstructie AZ-
kaartsysteem en de voorschriften betreffende de dossiervorming (Normenrapport II). 
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WPR1751, dat nagenoeg alle (gevoelige) handmatige dossierverzamelingen hiertoe zijn te 
rekenen1752.  

De rechtbank Alkmaar heeft, naar uit enkele beschikkingen blijkt, een andere invalshoek gekozen. 
In de beschikking in de zaak De B. tegen de Inspectie van het Onderwijs (ministerie van O&W) 
van 19 oktober 19921753 neemt de rechtbank de stelling van de Inspectie, geen houder van een 
persoonsregistratie te zijn, tot uitgangspunt. Het inzageverzoek wordt met de volgende 
motivering afgedaan: “De B. heeft niet aannemelijk gemaakt, dat de Inspectie wel houder van een 
persoonsregistratie in de zin van de WPR zou zijn. Derhalve dient als vaststaand te worden 
aangenomen, dat de Inspectie geen houder is van een dergelijke persoonsregistratie. Dit brengt 
mee, dat De B. in haar verzoek niet-ontvankelijk dient te worden verklaard.” Een verzoek om 
inzage in de eigen persoonsgegevens in de door het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen 
gehouden gegevensverzameling is bij beschikking van gelijke datum op identieke wijze 
afgedaan1754. Hieruit blijkt, dat de rechtbank Alkmaar de vraag of sprake is van een 
persoonsregistratie in de zin van de WPR benadert via een bewijslastverdeling, een voor een 
geregistreerde onmogelijke positie1755.  

In hoofdstuk 4 is gebleken, dat de WPR als regeling van de rechtspositie van de geregistreerde in 
persoonsregistraties nog slechts beperkt is verankerd in het rechtssysteem. De neiging tot 
continuering van het vertrouwde afwegingskader, met name toegesneden op de 
belangenafweging op grond van art. 1401/6:162 BW, is groot. De WPR speelt dan eerst een rol 
indien een partij zich uitdrukkelijk op deze regeling beroept.  

De uitspraken in de zaak Moederheil/Valkenhorst, uitmondend in het arrest van de Hoge Raad 
van 15 april 1994, vormen hiervan een illustratie1756. In deze procedures ging het om inzage in de 
persoonsdossiers van Valkenhorst/Moederheil, een instelling voor hulpverlening aan ongehuwde 
moeders en hun kinderen. Op deze wijze wilde een groep in deze instelling geboren kinderen 
afstammingsinformatie achterhalen, met name betreffende de identiteit van hun natuurlijke vader. 
Deze procedures stonden geheel in de sleutel van de belangenafweging, toegesneden op de 
geheimhoudingsplicht van Valkenhorst. De status van de dossierverzameling, bepalend voor de 

                                                      
1751 Vgl. ook J.C.J. Dute, die in zijn noot onder deze beschikking de conclusie trekt, dat handmatige 
medische dossiers eveneens onder de werkingssfeer van de WPR vallen (Tijdschrift voor 
Gezondheidsrecht, Nr. 3/1994, p. 175 e.v.). 
1752 De rechtbank refereert zich weliswaar ook aan de wetsgeschiedenis, vooral betreffende de uitleg van de 
elementen “samenhangende gegevensverzameling” en “systematische aanleg” (r.o. 8.6), de betreffende 
passages krijgen echter in de toepassing een geheel andere inkleuring. Tevens is te signaleren, dat aan de 
discussie over de status van de gegevensverzameling van de Raden van de Kinderbescherming tijdens de 
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is voorbij gegaan. Op vragen van het 
kamerlid-Van Es over de status van de dossiers van de kinderbescherming, als onderdeel van de discussie 
over de betekenis van het element “systematische aanleg”, was de minister van Justitie zeer uitgesproken in 
zijn oordeel: “Je kunt de grote aantallen dossiers bij de raden voor de kinderbescherming betreffende al die 
gevallen, waarin de raden activiteiten moeten ontplooien, onmogelijk kenschetsen als systematische 
gegevensverzamelingen. (...) Het gaat ook wel om gevoelige gegevens maar wij hebben op dit ogenblik geen 
wet in behandeling die alomvattend is voor het behandelen van gevoelige gegevens. Wij spreken nu over 
een wet inzake persoonsregistraties. Niet alle gegevens, waarin een persoon voorkomt, vormen om die 
reden een persoonsregistratie” (Handelingen TK 1987, 97-5007 en 5008). 
1753 Rekestnummers 219/1992 en 408/1992. 
1754 Rekestnummer 218/1992. 
1755 Vgl. de mogelijkheid van de rechter om ingevolge art. 34, vierde lid, WPR het advies van de 
Registratiekamer te vragen, met inbegrip van het instellen van een onderzoek ter plaatse ex artt. 45 en 46 
WPR. 
1756 Zie het vonnis van de rechtbank Breda van 5 maart 1991, NJ 1991, 370, het arrest van het Hof Den 
Bosch van 18 september 1991, NJ 1991, 796 en het arrest van de Hoge Raad van 15 april 1994, KG 1994, 
nr. 94 C. Vgl. het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 7 juli 1989, NJ 1991, 659 
(Gaskin). 
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vraag of en in hoeverre de WPR van toepassing is, is nauwelijks aan de orde gekomen. Zo laat de 
rechtbank het bij de vaststelling, dat de WPR de rechtspositie van geheimhouders tegenover 
derden onverlet laat. Het hof houdt het op de overweging dat het bepaalde in de WPR, indien al 
toepasselijk, appellante geen baat biedt bij haar vordering tot inzage1757. Eerst in de conclusie van 
A-G Koopmans komt de reikwijdte van de WPR kort aan de orde, als reactie op de ook in deze 
instantie betrokken stelling, dat betrokkene volgens de WPR rechtstreeks inzagegerechtigd zou 
zijn. Op basis van de gedingstukken neigt hij tot het oordeel, dat de dossierverzameling van 
Valkenhorst niet systematisch is aangelegd en daarom geen persoonsregistratie in de zin van de 
wet is1758. Uitgangspunt van de verdere beoordeling is, dat de gegevens uit het dossier van de 
moeder worden gevraagd. In dat geval geldt het kind als een derde-belanghebbende. In het arrest 
van de Hoge Raad komt dit element niet voor. Het oordeel is getoonzet door de 
belangenafweging tussen de grondrechtsaanspraken van moeder en kind, van het kind op 
kennisneming van afstammingsinformatie en van de moeder op respect voor haar privé leven. 
Gezien de aard van de informatie prevaleert het belang van het kind. 

Met het arrest van de Hoge Raad is weliswaar een lijn uitgezet, niet is echter bepaald hoever de 
informatieplicht van de instelling reikt. In het verlengde van het arrest-Valkenhorst is daarom 
door de Stichting Afstammingskinderen een procedure in kort geding aangespannen tegen de 
Stichting FIOM in Den Bosch. Deze Stichting voor hulpverlening aan de (ongehuwde) zwangere 
vrouw, de alleenstaande ouder en zijn/haar kinderen, had eerder de Registratiekamer om advies 
gevraagd over de reikwijdte van de informatieplicht van deze instelling. In haar standpunt van 12 
september 19941759 heeft de Kamer – anders dan de Hoge Raad en zonder nader onderzoek – 
aangenomen, dat de door FIOM gehouden dossierverzameling kan worden aangemerkt als een 
persoonsregistratie in de zin van art. 1 WPR, onder verwijzing naar de vaststelling door deze 
instelling van een privacyreglement ex art. 19 WPR1760. Hoewel de mogelijkheid van een partieel 
inzagerecht van het kind in het dossier van de moeder op grond van art. 29 WPR niet is 
uitgesloten, in het bijzonder betreffende specifiek op het kind betrekking hebbende rapportages, 
is de belangenafweging echter primair ingebed in de artt. 11, eerste en derde lid, WPR. Door de 
geheimhoudingplicht van de instelling tot uitgangspunt te nemen, lijkt deze in de 
belangenafweging een grotere nadruk te krijgen, dan in overeenstemming is met de in het arrest 
van de Hoge Raad prevalerende grondrechtsaanspraak van het kind op 

                                                      
1757 De stelling van appellante was, dat een belangenafweging niet aan de orde kon komen omdat zij zonder 
meer recht op inzage had nu de gegevens (mede) op haarzelf betrekking hadden en Valkenhorst haar dus 
ten onrechte beschouwde als iemand die inzage in het dossier van een ander verlangde. Het hof oordeelde 
als volgt: “Beslissend is niet de betrekkelijk toevallige wijze waarop Moederheil de onderhavige 
documenten heeft opgeslagen of gerubriceerd. Ook het bepaalde in de Wet Persoonsregistraties, indien al 
toepasselijk, biedt appellante geen baat. Wat Valkenhorst kennelijk bedoelt en wat het hof onderschrijft is 
dat de thans verlangde privacygevoelige gegevens niet van appellante afkomstig zijn; in de relatie tussen de 
gegevensverschaffer (...) en de gegevensbewaarder (...) is appellante inderdaad een derde. Het enkele feit dat 
die gegevens op haar afstamming betrekking hebben, maakt appellante wel belanghebbende bij, maar nog 
geen rechthebbende op inzage” (NJ 1991, 796, r.o. 4.5). Deze passage staat op gespannen voet met het 
uitgangspunt van de WPR. Anders dan het hof suggereert, is in de WPR de inrichting van de 
informatievoorziening primair bepalend voor de rechtspositie van de geregistreerde en niet de bron van 
verkrijging. In het perspectief van deze regeling had derhalve moeten worden vastgesteld, of met 
betrekking tot de in deze instelling geboren kinderen afzonderlijke dossiers waren aangelegd. Vgl. art. 29 
e.v. WPR. Zie echter de mogelijkheid van doorwerking van een geheimhoudingsplicht in art. 30 WPR. 
1758 Op dit punt wreekt zich, dat de inrichting van de informatievoorziening in feitelijke instantie niet is 
vastgesteld. Het is immers onwaarschijnlijk, dat geen dossiers zouden zijn aangelegd van in een dergelijke 
instelling geboren en in hun eerste levensfase verzorgde kinderen. Evenmin is nagegaan, of wellicht een 
onderdeel van het persoonsdossier van de moeder als ingevoegd dossier van het kind heeft te gelden. 
1759 Zaaknummer 94.E.152.1. 
1760 De A-G motiveerde zijn standpunt dat de WPR niet van toepassing zou zijn op de dossierverzameling 
van Valkenhorst onder meer met een verwijzing naar het Jaarverslag van de Registratiekamer over de 
periode 1989-1991, pp. 38 t/m 40 en 52. Nadien heeft de Kamer haar interpretatie van het begrip 
persoonsregistratie in art. 1 WPR echter aanzienlijk verruimd. 
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afstammingsinformatie1761alle gegevens uit de door Valkenhorst – en FIOM – gehouden 
registraties. Verder zal het recht van het meerderjarig kind minder de overhand hebben naarmate 
het stuit op zwaarwegende belangen aan de kant van de moeder en de FIOM. Welke gegevens in 
het concrete geval moeten dan wel mogen worden verstrekt zal afhangen van de aard van de 
gegevens en de omstandigheden van het geval.” Voor twee categorieën gegevens maakt de 
Kamer echter een uitzondering: de zwijgplicht wordt onverkort van toepassing geacht op: (a) 
medische en psychiatrische rapportages, met uitzondering van informatie omtrent erfelijke 
afwijkingen, en (b) gegevens omtrent niet doorgegane adopties.>. In het kort geding blijft deze 
grondslag van gegevensverstrekking echter buiten beschouwing en is de beoordeling ingebed in 
een belangenafweging. De president acht het aanvaardbaar, dat de FIOM aan de 
gegevensverstrekking een intake-gesprek vooraf laat gaan en voorts de ouder(s) tevoren van de 
beoogde/verplichte inzage op de hoogte brengt. Wat als afstammingsinformatie is te begrijpen 
wordt niet nader geconcretiseerd. Wel merkt de president in zijn vonnis op, dat de in het advies 
van de Registratiekamer uitgezette lijn voorshands aan alle in het geding zijnde belangen recht 
lijkt te doen1762. 

Bij arrest van 15 maart 19941763 heeft de Hoge Raad vervolgens geoordeeld over de eventuele 
status als politieregister van tapjournaals, een schriftelijke weerslag van telefoongesprekken die via 
een bepaald nummer worden gevoerd1764. Volgens art. 1 van de WPolR is een politieregister een 
persoonsregistratie als bedoeld in de WPR, echter aangelegd ten dienste van de uitvoering van de 
politietaak. De Hoge Raad bevestigde hierin het oordeel van het Hof, dat in casu geen sprake was 
van een tijdelijk register in de zin van art. 13 WPolR wegens een gebrek aan samenhang. De 
betreffende overwegingen luiden als volgt: 

“5.5. In het onderhavige geval heeft het Hof vastgesteld dat de tapjournalen zijn te beschouwen 
als de schriftelijke weerslag van via een bepaald telefoonnummer gevoerde telefoongesprekken en 
slechts de chronologische vastlegging daarvan bevatten. Dit feitelijke oordeel is niet 
onbegrijpelijk. 
5.6. Voorts heeft het Hof geoordeeld dat tapjournalen als evenbedoeld niet opleveren “een 
samenhangende verzameling van op verschillende personen betrekking hebbende 
persoonsgegevens”. Daaraan doet naar ‘s Hofs oordeel niet af dat het tapmateriaal wel gegevens 
kan bevatten die zich leven voor systematische ordening, noch dat in de tapverslagen versneld 
kan worden gezocht via de ingangen tijd, datum, gespreksnummer en telefoonnummer, aangezien 
die ingangen niet op het aantreffen van persoonsgegevens zijn gericht. Deze oordelen zijn juist.” 

                                                      
1761 Zie de volgende overweging van de Registratiekamer: “Volgens de Registratiekamer noodzaakt de 
uitspraak van de Hoge Raad in ieder geval niet tot een verstrekking van <W0U 
1762 Pres. Rb. Den Bosch van 18 oktober 1994, KG 1994, 397 en Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Nr. 
2/1995, p. 114 e.v. 
1763 HR 15 maart 1994, NJ 1994, 745. 
1764 Het ging in casu om een klacht over de verwerping van een beroep op niet-ontvankelijkheid van het 
openbaar ministerie. Het middel berustte op de stelling, dat tapjournaals moeten worden aangemerkt als 
tijdelijke registers in de zin van de Wet politieregisters. Ook tapjournaals zouden daarom moeten worden 
aangemeld bij de Registratiekamer, terwijl doel en werking ervan in een voor ieder toegankelijk reglement 
moeten worden vastgelegd. Niet-inachtneming van deze voorschriften zou de bewijsgaring onrechtmatig 
maken. Het veronachtzamen van de regels van de WPolR zou een zodanige strijd met beginselen van een 
behoorlijke procesorde opleveren, dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard. 
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Dit arrest is voor de uitleg van het begrip persoonsregistratie van grote betekenis1765. Het op 
criteria in de wetsgeschiedenis gebaseerde oordeel over de status van de gegevensverzameling 
spoort met de terughoudende uitleg van het begrip persoonsregistratie in verband met 
handmatige bestanden door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State1766. 
Opmerkelijk is, dat de Hoge Raad geen betekenis toekent aan de gestructureerde vastlegging van 
een beperkt aantal uitwendige gegevens (index). In relatie tot het begrip persoonsregistratie in de 
WPR is de conclusie (vooralsnog) onontkoombaar, dat de Hoge Raad de wet overeenkomstig de 
(oorspronkelijke) bedoeling van de wetgever toepast en daarmee slechts een (beperkt) deel van de 
handmatige dossierverzamelingen onder de werkingssfeer van de WPR begrepen acht. 

Hiervoor is de beschikking van de rechtbank Arnhem van 7 februari 1995 inzake de vordering 
van de Vereniging Voorkom Vernietiging te Amsterdam e.a. tegen de burgemeester van 
Nijmegen reeds genoemd. Deze had betrekking op de verlangde mededeling/inzage ex artt. 20 en 
21 WPolR in het gegevensbestand van de PID Nijmegen. De rechtbank oordeelde, dat twee bij 
deze dienst aanwezige ordners met documentatie over voetbalvandalisme, vreemdelingenhaat en 
studentenacties (althans de daarin opgenomen mutaties) in samenhang met de tekstverwerker 
(opslagfunctie en zoekfunctionaliteit), als politieregister ten behoeve van de handhaving van de 
openbare orde waren aan te merken. Hiermee werd het advies van de Registratiekamer 
overgenomen. In de motivering werd verwezen naar een passage in de Nadere Memorie van 
Antwoord aan de Eerste Kamer (pp. 2-6) inhoudende, dat het voldoende is dat er bij de houder 
apparatuur aanwezig is om gebruik te kunnen maken van gegevens die zijn neergelegd in de 
gegevensdragers1767. Een beroep van de burgemeester op het arrest van de Hoge Raad inzake 
tapjournaals werd expliciet afgewezen, omdat de door de PID verzamelde informatie van andere 
aard zou zijn dan een verzameling tapjournalen. Het verschil werd met name gezien in de bron 
van verkrijging. 

De opvattingen van de Registratiekamer over de betekenis van het begrip persoonsregistratie zijn 
hiervoor reeds enkele malen aan de orde gekomen. Uit een analyse van haar uitspraken kan 
worden afgeleid, dat de Kamer medio 1993, onder invloed van de beschikking van de rechtbank 
Utrecht inzake SdeR, een duidelijke beleidswijziging heeft doorgevoerd. In die zin fungeert dit 
rechterlijk oordeel als een omslagpunt in de opvattingen van de Kamer over de reikwijdte van de 
wet, vooral ook met het oog op de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht van houders van 
conventionele dossier- en ordnerverzamelingen. 

                                                      
1765 Dat het instrumentele element in dit arrest niet bepalend is, blijkt uit de volgende passages in de 
conclusie van A-G Meijers: “Op voorhand valt al niet in te zien, dat de instrumenten van de Wet 
politieregisters (melding aan de Registratiekamer en opstelling reglement) een versterking inhouden van de 
in het Wetboek van Strafvordering gegeven bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met 
het afluisteren van telefoongesprekken en, zo ja, welke versterking dat zou zijn. (...) Daarbij laat ik nog daar 
dat, zelfs als de Wet politieregisters op tapjournaals van toepassing zou zijn (quod non, naar mijn mening), 
de omstandigheid dat een reglement en de aanmelding bij de Registratiekamer ontbreken in verzoekers 
geval tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie wegens schending van “beginselen van een 
goede procesorde” zou moeten leiden. Daarvoor moet meer worden aangevoerd of aannemelijk worden.” 
1766 Vgl. de volgende passage in de conclusie van A-G Meijers: “Uit de wetsgeschiedenis van de Wet 
persoonsregistraties (...) blijkt dat enkelvoudige dossiers en dossierverzamelingen, die alleen alfabetisch-
lexicografisch toegankelijk zijn gemaakt niet als een persoonsregistratie in de zin van de Wet 
persoonsregistraties worden aangemerkt, nu daarbij immers niet kan worden gesproken van een 
samenhangende verzameling die met het oog op een doeltreffende raadpleging systematisch is aangelegd” 
(MvT p. 17). 
1767 De rechtbank gaat uit van een nogal vrije weergave van de volgende passage: “Aldus beschouwd zal de 
aanwezigheid van gegevens op een medium dat naar zijn aard uitsluitend bestemd is voor geautomatiseerde 
gegevensverwerking, in het algemeen wel degelijk tot de conclusie kunnen leiden, dat er sprake is van een 
“langs geautomatiseerde weg gevoerd” gegevensbestand. Voldoende is dat de gegevens voor 
geautomatiseerde raadpleging of verwerking beschikbaar worden gehouden en dat de mogelijkheid daartoe 
ook in feite aanwezig is” (NMvA EK p. 6). 
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Voordien was het beleid van de Kamer als volgt. Het criterium systematische aanleg werd, 
conform de bedoeling van de wetgever1768, vooral gehanteerd om weinig gestructureerde 
conventionele gegevensverzamelingen, waarop de wet niet of nauwelijks is toegesneden, buiten 
de werkingssfeer van deze regeling te houden1769. Overeenkomstig de wetsgeschiedenis is de 
structurering van de inhoud van een handmatige gegevensverzameling, blijkend uit een min of 
meer overeenkomstige inhoud van de afzonderlijke persoonsdossiers, als doorslaggevend vereiste 
voor de gelding van de wet aangemerkt1770. Een dergelijk vast patroon van gegevensopslag en -
verwerking kan voortvloeien uit een vooraf bepaalde ordening door instructies en voorschriften 
en/of gebruikmaking van standaardindelingen op basis van voorbewerkte kaarten, formulieren, 
macro’s en andere (administratieve) ordeningsmethoden, dan wel het gevolg zijn van een de facto 
aangehouden chronologische ordening van documenten in combinatie met een specifiek 
werkpatroon, op basis van vaste, in de tijd geschakelde behandelingsstadia van een bepaald type 
zaken1771. 

                                                      
1768 Zie in het bijzonder: MvT pp. 17 en 18, MvA pp. 18 t/m 20 en 42, de mondelinge behandeling van het 
wetsvoorstel in de Tweede Kamer, Handelingen TK 1987 pp. 97-5007 en 5008, MvA EK pp. 3 t/m 5, de 
NMvA EK pp. 3 t/m 6 en de mondelinge behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, 
Handelingen EK 1988 pp. 14-581 en 582. 
1769 Dit betekende echter niet, dat de WPR in een niet onder de WPR begrepen conventioneel bestand 
zonder betekenis was. De Kamer heeft in deze gevallen steeds de reflexwerking van de WPR via art. 
1401/6:162 BW en normen als redelijkheid en billijkheid benadrukt, als aanknopingspunt voor een 
maatwerkregeling op basis van zelfregulering, mede in het kader van eventuele 
geheimhoudingsverplichtingen, de horizontale werking van de grondrechten en specifieke wettelijke 
voorzieningen (waaronder de Wob). Zo was de Kamer naar aanleiding van haar constatering, dat de sociale 
dossierverzameling van de Raden van de Kinderbescherming niet onder de WPR begrepen konden 
worden, in gesprek met het ministerie van Justitie over de vaststelling van een specifieke ministeriële 
privacyregeling voor deze bestanden. Zie ook de signalering van de normatieve problematiek bij de Raden 
in de brief van de Kamer aan de staatssecretaris van Justitie van 27 september 1991 (kenmerk 90.C.004). 
Door de beschikking van de rechtbank Utrecht is de aanzet hiertoe gestaakt. 
1770 Vgl. ook de afbakening van de werkingssfeer van de privacywetgeving in de ons omringende landen. 
De werkingssfeer van de Britse privacywet is beperkt tot geautomatiseerde persoonsregistraties. Vgl. ook 
de beperking in de reikwijdte van het Europees Dataverdrag 1981 tot geautomatiseerde 
gegevensverwerking. Het Duitse Bundesdatenschutzgesetz heeft een ruimer bereik, evenals de Franse 
privacywet. Afgezien van geautomatiseerde persoonsregistraties (automatisierte Dateien), is de wet tevens 
van toepassing op handmatige gegevensverzamelingen, mits: “die gleichartig aufgebaut ist und nach 
bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet werden kann (nicht-automatisierte Datei). 
Nicht hierzu gehören Akten und Aktensammlungen, es sei denn, daß sie durch automatisierte Verfahren 
umgeordnet und ausgewertet werden können” (§ 3, tweede lid, sub 2). Naar ik steeds van mijn Duitse 
collega’s heb begrepen, wordt aan dit systematiseringsvereiste bij handmatige gegevensverzamelingen strikt 
de hand gehouden. Daarom wordt slechts een beperkt deel van de handmatige gegevensverzamelingen 
onder de werking van het BDSG begrepen. Vgl. de eerder gesignaleerde invloed van de Duitse 
wet(sopvatting) op de inrichting van de WPR. 
1771 Vgl. ook de structurering via de uit te voeren wettelijke regeling. Met name op deze grond worden de 
handmatige dossierverzamelingen van de GSD’s onder het toepassingsbereik van de WPR gerekend. Om 
de status van deze bestanden te kunnen bepalen, heeft de Kamer in 1991 een onderzoek gedaan bij een 
tiental gemeenten. Door de heroriëntatie van het beleid heeft de Kamer, anders dan beoogd en toegezegd, 
geen rapportage over de bevindingen uitgebracht. Zie echter de brief van de Kamer van 8 april 1994, 
dossiernummer 91.C.36, in het bijzonder de volgende passage: “Uit het onderzoek van de Registratiekamer 
naar dossierverzamelingen van de Sociale Diensten van enkele gemeenten bleek de inrichting van de 
dossiers te zijn afgestemd op de voorschriften voor de afhandeling van de aanvraag en de behoeften van de 
dagelijkse praktijk. Deze ordening bracht mee dat de dossierverzamelingen onder de reikwijdte van de wet 
vielen.” In een latere fase heeft de Kamer met betrekking tot de gegevensverzameling van psychologen 
geoordeeld, dat een dergelijke structurering ook kan voorvloeien uit het regelmatig voorkomen van 
dezelfde soort gegevens, samenhangend met de gelijksoortige werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. 
Zie de brief aan het Nederlands Instituut van Psychologen van 27 oktober 1994, dossiernummer 
93.B.004.14. 
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In aanvulling hierop is door de Kamer reeds in de toelichting op het aanmeldingsformulier 
opgenomen, dat het gebrek aan structurering van een handmatige gegevensverzameling onder 
omstandigheden kan worden gecompenseerd door het structurerende (en verwijzende) karakter 
van een ander, in nauwe samenhang daarmee gebruikt bestand. De Kamer had hierbij vooral het 
oog op de gemengde gegevensverzameling, bestaande uit een geautomatiseerd bestand en een 
onderliggende handmatige verzameling brondocumenten1772. Een dergelijke situatie kan zich 
echter ook bij een samenhangend gebruik van meerdere handmatige gegevensverzamelingen 
voordoen, met name in de traditionele combinatie van een kaart- en een dossierverzameling1773. 

Sinds de medio 1993 doorgevoerde beleidswijziging is de insteek van de Kamer de facto 
veranderd, met name door het normatieve uitgangspunt, dat de verwerking van 
(privacygevoelige) persoonsgegevens onder de werking van de WPR en daarmee onder het 
toezichtsbereik van de Kamer behoort te vallen1774. De toepassing van het 
systematiseringscriterium is daarmee van karakter veranderd, zowel door een aanvulling van de 
bestaande criteria, als door een andersgeoriënteerde hantering ervan. Het zwaartepunt in de 
toetsing is min of meer verschoven van een analyse en beoordeling van de feitelijke inrichting van 
de informatievoorziening, naar een meer op aannames gebaseerd oordeel omtrent de positie en 
bruikbaarheid van de gegevensverzameling binnen de werkorganisatie. De vraag of de dossiers 
kennelijk voldoende systematisch zijn aangelegd om doeltreffend te kunnen worden geraadpleegd 
is hiervan de kern1775. In het toetsingsbeleid van de Registratiekamer is daarom de vindbaarheid 
van het afzonderlijke persoonsdossier en/of de traceerbaarheid van de persoonsinformatie steeds 
meer centraal komen te staan. Hierbij wordt vooral gelet op de beschikbaarheid van een index-
functie, hoe beperkt ook1776verzameling  gestructureerd en toegankelijk gemaakt. Voor zover ik 

                                                      
1772 Vgl. de introductie van deze categorie op de aanmeldingsformulieren. In hoofdstuk 13 is geconstateerd, 
dat de gemengde registraties de grootste categorie vormen. 
1773 Zie als belangrijkste bronnen van deze benadering: de toelichting op het aanmeldingsformulier bij vraag 
2, betreffende de aard van de persoonsregistratie, het standpunt van de Kamer inzake de status van de 
gegevensverzamelingen bij de Raad voor de Kinderbescherming in Utrecht van 2 september 1991 
(dossiernummer 90.C.004), het advies van de Kamer aan de rechtbank Amsterdam met betrekking tot de 
status van enkele handmatige gegevensverzamelingen van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid van 23 
oktober 1992 (dossiernummer 92.G.005) en het Jaarverslag 1989-1991 van de Kamer pp. 39 en 40. Het 
advies inzake de SFB berustte eveneens op onderzoek ter plaatse. Op grond hiervan werd de 
dossierverzameling van de afdeling Opsporingsdienst op grond van een sterke onderlinge vergelijkbaarheid 
van de afzonderlijke dossiers, aangemerkt als een persoonsregistratie in de zin van de WPR. De 
verzameling invorderingsdossiers werd echter niet als zodanig aangemerkt. Weliswaar was sprake van een 
chronologische opbouw van het dossier, de in de tijd geschakelde stadia van de behandeling van een zaak 
weerspiegelend, door het uiteenlopende karakter daarvan was evenwel sprake van een te beperkte 
onderlinge vergelijkbaarheid daarvan om tot een persoonsregistratie te kunnen concluderen. De dossiers 
van de afdeling Juridische Zaken werden vanwege de beperkte vergelijkbaarheid door het uiteenlopend 
karakter van de behandelde zaken en de afwezigheid van andere structurerende elementen in de dossiers, 
evenmin als persoonsregistratie gekwalificeerd. 
1774 Vgl. ook de volgende passage in het rapport Casusregisters in de geestelijke gezondheidszorg van juni 
1993: “Gezien het doel en de strekking van de wet zou het onwenselijk zijn als gegevens met een dergelijk 
gevoelig karakter niet onder het bereik van de WPR zouden vallen. Een redelijke toepassing van de wet 
brengt naar het oordeel van de Registratiekamer dan ook met zich mee, dat deze gegevens moeten worden 
beschouwd als persoonsgegevens in de zin van artikel 1 WPR.” 
1775 Zie ook het Jaarverslag van de Kamer over de jaren 1992-1993, uitgebracht in juli 1994, p. 58. Hierin 
wordt verwezen naar het standpunt van de Kamer met betrekking tot de status van schadedossiers van 
Nationale Nederlanden Schadeverzekering van 7 september 1993, dossiernummer 93.C.020.4. Aan de 
beschikking van de rechtbank Utrecht is als onderdeel van de toetsingscriteria het volgende element 
ontleend: “Hierbij is van belang of de dossiers bij de behandeling van een bepaald type zaken centraal staan 
en met het oog daarop zijn ingericht. Indien dat het geval is dan impliceert dit dat de dossiers kennelijk 
voldoende systematisch zijn aangelegd om doeltreffend te kunnen worden geraadpleegd.” 
1776 Zie met name de volgende passage in de reactie van de Registratiekamer aan een schadeverzekeraar van 
7 september 1993, dossiernummer 93.C.020.4, met betrekking tot de – betwiste – status van een 
dossierverzameling betreffende arbeidsongeschiktheidsclaims: “Tot slot is van belang of een dossier, 
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heb kunnen opmaken uit uw brief kan een dossiermap van een bepaalde persoon eenvoudig 
worden getraceerd, hoewel voor mij vooralsnog onduidelijk is op welke wijze de 
dossierverzameling toegankelijk is gemaakt.” Zie tevens het standpunt van de Kamer bij brief van 
27 oktober 1994, dossiernummer 94.C.001.05, betreffende de status van een dossierverzameling 
van een psychologisch adviesbureau. Het betreffende bureau hanteerde als ingangsvoorziening 
op het dossierbestand een alfabetisch geordende kaartenbak met niet meer gegevens dan naam en 
geboortedatum. Deze kaartenbak wordt door de Kamer als zelfstandige persoonsregistratie 
aangemerkt. Zie met betrekking tot het voor de dossierverzameling geldende 
systematiseringsvereiste voorts de volgende passage: “De vereiste systematische aanleg van een 
dossierverzameling, voor zover deze niet zèlf al een bepaalde structuur kent, kan onder 
omstandigheden ook worden afgeleid van het structurerende karakter van een ander bestand. Dat 
is het geval als zo’n verzameling wordt gebruikt in nauwe samenhang met een ander bestand dat 
zodanig is ingericht dat het gebrek aan structurering van de dossierverzameling wordt 
gecompenseerd. Ook in casu kan dat het geval zijn nu de kaartenbak juist wordt gebruikt om 
dossiers in te zien en dus als een soort index-bestand wordt gebruikt.” Vgl. voorts het advies aan 
de rechtbank Arnhem met betrekking tot de status van een tweetal ordners van de PID 
gemeentepolitie Nijmegen. In dat geval werd de vindbaarheid gecreëerd via een verwijzing naar 
het gebruik van een tekstverwerker. Deze stellingname staat haaks op het aanvankelijke 
uitgangspunt van de compenserend structurerende werking van een ander bestand. Zie ook het 
advies aan de rechtbank Amsterdam inzake het Sociaal Fonds Bouwnijverheid (23 oktober 1992, 
dossiernummer 92.G.005). De (neven)functie van een geautomatiseerde persoonsregistratie als 
ingangsregistratie/verwijsindex werd hierin van een te ondergeschikt belang bevonden om deze 
registratie als compenserend betreffende het vereiste van systematische aanleg aan te merken.>.  

Het effect van deze beleidsaanpassing is, dat de Kamer thans nagenoeg alle conventionele 
gegevensbestanden onder de werking van de WPR begrepen acht. De toepasbaarheid op dit type 
conventionele gegevensverzamelingen van het materiële regime in de WPR is hierdoor geheel op 
de achtergrond geraakt1777. 

Deze ontwikkeling is mede bevorderd door de druk op instellingen van gezondheidszorg, 
onderwijs en maatschappelijke dienstverlening, zowel vanuit de samenleving als door de 
Registratiekamer1778, om zich – als norm van behoren – te voegen naar de WPR, derhalve hun 
                                                                                                                                                        
bijvoorbeeld van een bepaalde index, eenvoudig te traceren valt in een dossierverzameling. In dat geval is 
de <W0U 
1777 Deze (niet geringe) toepassingsproblemen hebben vooral betrekking op de naleving van de artt. 5, 
tweede lid, jo. de artt. 31 en 35 (zorgplicht van de houder inzake juistheid en volledigheid en het 
correctierecht van de geregistreerde), art. 31 met betrekking tot de bewaartermijnen van de afzonderlijke 
gegevens en de artt. 28 en 29 (informatieplicht houder en inzagerecht geregistreerde). Drie typen 
problemen zijn het meest pregnant. De eerste betreft de vraag wie als geregistreerde geldt en als zodanig 
aanspraak heeft op inzage en verbetering. Deze kwestie doet zich vooral voor met betrekking tot 
persoonsdossiers van hulpverleningsinstellingen. Vgl. ook de dossiervorming in verband met 
groepstherapieën (gezin, echtpaar). In het kader van de vastlegging van gegevens omtrent de cliënt, worden 
dikwijls tevens (uitvoerige) rapportages opgenomen over derden, het zgn. cliëntensysteem. De vraag is dan 
of ook deze “derden” als zelfstandig geregistreerden zijn aan te maken met aanspraak op actieve informatie 
omtrent opneming, inzage en correctie. Vgl. het arrest-Valkenhorst van de Hoge Raad. Een tweede 
probleem betreft de in art. 31 geformuleerde aanspraak op naar persoonsgegeven gedifferentieerde 
effectuering van bewaartermijnen. Dit voorschrift is in tal van situaties door de aard van de gegevensdrager 
niet uitvoerbaar. Een derde kwestie betreft het voorschrift in art. 29, tweede lid, jo. art. 36 en het 
Tientjesbesluit, om inzage te verlenen via het verstrekken van afschriften tegen een niet-prohibitieve 
vergoeding. Deze methode van inzage is toegeschreven op de kenmerken van geautomatiseerde 
gegevensverwerking, echter dikwijls niet passend voor (omvangrijke) conventionele bestanden in de vorm 
van dossier- of ordnerverzamelingen. Vgl. ook de bijzondere problematiek in de medische sector, met 
name de reproductiekosten van röntgenfoto’s e.d. 
1778 Vgl. ook de volgende passage in het jaarverslag 1992-1993: “Hierbij komt dat de ervaring van de 
Registratiekamer leert dat houders veelal bereid zijn aan te nemen dat de door hen gevoerde handmatige 
gegevensverzamelingen persoonsregistraties zijn. De bevoegdheid van de Registratiekamer wordt niet 
betwist. Deze ontwikkeling leidt de facto tot een verruiming van het werkingsterrein van de WPR” (p. 58). 
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gegevensverzamelingen, hoe ook ingericht, bij de Kamer aan te melden en te reglementeren1779. 
Deze “zwaan-kleef-aan” ontwikkeling wordt voorts uit een oogpunt van risicomijding 
gestimuleerd door branche-, beroeps- en koepelorganisaties1780. Is eenmaal een dergelijke 
ontwikkeling in een sector zichtbaar, dan vindt de Registratiekamer hierin aanleiding om de druk 
op de achterblijvers op te voeren1781.  

15.6.2 De betekenis van de begrippen gegevensverwerking en 
gegevensbestand in de ontwerp-Richtlijn 
Ingevolge art. 3, eerste lid, van het ontwerp is de EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens 
en op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in bestanden zijn 
geregistreerd of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen. 

Het begrip gegevensverwerking in art. 2, onder b1782, is ruimer dan het begrip persoonsregistratie 
in de WPR, want omvat het volledige informatieproces, met inbegrip van de fase van 
gegevensverzameling, in-en extern netwerkverkeer alsook de verstrekkingsmodaliteiten1783.  

Uit de preambule bij de ontwerp-richtlijn blijkt dat, anders dan de definitie wellicht suggereert, 
hier primair geautomatiseerde gegevensverwerking is bedoeld. Dat één of enkele onderdelen van 
het informatieproces niet of slechts ten dele geautomatiseerd verlopen, doet hieraan echter niet 
af1784. Dat is dan ook de betekenis van de zinsnede “al dan niet uitgevoerd met behulp van 
geautomatiseerde procédés” in de begripsbepaling. De gegevensverwerking in engere zin moet 
echter geautomatiseerd zijn, wil het informatiesysteem via deze ingang onder het bereik van de 
richtlijn vallen. Dit begrip komt vrijwel overeen met de term “traitement automatisé 
d’informations nominatives” in art. 5 van de Franse privacywet van 1978. Uit de toepassing door 
de CNIL blijkt, dat het open karakter van dit begrip een extensieve interpretatie ervan met 

                                                      
1779 Vgl. ook de omkering van de bewijslast met betrekking tot de via het vergunningenstelsel in de Wet op 
de weerkorpsen en de particuliere beveiligingsorganisaties afgedwongen effectuering van de 
aanmeldingsplicht van de particuliere recherchebureaus. Zie hoofdstuk 12. 
1780 Zie ook het rapport WPR en zorgsector, Advies over het functioneren van de Wet persoonsregistraties 
in de zorgsector, van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (maart 1995, publ. 5/’95. De definitie 
van het begrip persoonsregistratie wordt hierin als specifiek knelpunt gesignaleerd: “De definitie is 
dusdanig dat onduidelijk is wanneer er sprake is van een separate persoonsregistratie waarvoor een apart 
reglement aanwezig dient te zijn. In de praktijk blijkt dat instellingen in de gezondheidszorg dit geheel 
verschillend benaderen, waardoor in de ene instelling slechts enkele persoonsregistraties bestaan en in 
andere instellingen van vergelijkbare omvang vele honderden. Hierdoor ontstaat voor de geregistreerden 
een ondoorzichtige situatie.” Als oplossingsrichting wordt gesuggereerd het begrip persoonsregistratie als 
afbakeningscriterium te laten vervallen en de reglementering toe te spitsen op het omgaan met 
persoonsgegevens (pp. 3 en 4). In het advies is de volgende wens geformuleerd: “Een regeling dient 
getroffen te worden ten aanzien van het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens, niet met 
persoonsregistraties“ (p. 11). 
1781 Vgl. de brief aan de niet aangemeld hebbende RIAGG’s in mei 1995 (dossiernr. 95.O.007). 
1782 De definitie luidt als volgt: “verwerking van persoonsgegevens”, hierna “verwerking” te noemen, elke 
bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met 
behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, uitwerken, 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige 
andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens”. 
1783 Vgl. de toenemende verspreiding van gegevensbestanden op CD-ROM (en CD-i), de publikatie van 
gegevens op via publieke netwerken (Internet e.d.) toegankelijke bulletin boards en de ontwikkeling van 
multifunctionele toepassingen van chipcardtechnologie (persoonlijk dossier). Deze ruime invulling van het 
begrip gegevensverwerking maakt de richtlijn enigszins toekomstproof. 
1784 Vgl. ook de in de Engelse vertaling gebruikte term “data processing”. 
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betrekking tot zeer uiteenlopende informatietoepassingen uitlokt1785. Het komt er dus op aan om 
dit begrip, bepalend voor de werkingssfeer van de privacywetgeving, in de 
implementatiewetgeving scherp te omlijnen. 

Hoewel de definitie dit aspect niet noemt, moet sprake zijn van een element van samenhang. Dit 
is inherent aan de begripsvorming in de richtlijn en blijkt voorts bij vergelijking van de gebruikte 
termen in de verschillende teksten. Het samenhangvereiste vloeit in het bijzonder voort uit de 
verplichting tot precisering en naleving van de doelbinding in art. 6 van het ontwerp, de 
informatieverplichtingen van de houder jegens de betrokkene in de artt. 10 en 11 en het 
correctierecht in art. 12. Zie in dit verband ook de regeling van de aanmeldingsplicht in art. 18, 
eerste lid. 

Afgezien van de (grotendeels) geautomatiseerde gegevensverwerking, strekt de werking van de 
richtlijn zich tevens uit tot handmatige gegevensbestanden, op te vatten als: “elk gestructureerd 
geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit 
geheel gecentraliseerd, dan wel gedecentraliseerd is of verspreid op een functioneel of geografisch 
bepaalde wijze” (art. 2, onder c). Naar uit de preambule blijkt moet een dergelijk bestand, om een 
gemakkelijke toegang tot de persoonsgegevens mogelijk te maken, qua inhoud derhalve 
gestructureerd zijn volgens specifieke persoonscriteria. Deze criteria kunnen door de lidstaat 
worden bepaald. Niet volgens dergelijke criteria gestructureerde dossiers/mappen, een 
dossierverzameling/reeksen mappen of de omslagen/titelbladen ervan, worden niet tot de 
werkingssfeer van de richtlijn gerekend1786. In dit geval heeft de Commissie zich laten inspireren 
door de Duitse privacywet, met name door het begrip “nicht-automatisierte Datei” in § 3, tweede 
lid, BDSG  1787. De reikwijdte van het begrip gegevensbestand is beduidend beperkter dan 
de invulling van het begrip systematisch aangelegde persoonsregistratie in art. 1 WPR door de 
Registratiekamer en enkele rechtbanken. Dit betekent echter niet, dat in de implementatiewet 
eenzelfde afbakening moet worden aangehouden1788. 

                                                      
1785 Zie Jean Frayssinet, Informatique, fichiers et libertés, les règles, les sanctions, la doctrine de la CNIL, 
Paris 1992, p. 36 e.v. 
1786 Vgl. ook de bevestiging hiervan in de Verklaringen voor de Raadsnotulen van de Raad en de 
Commissie (4549/95). Wat de fax en tekstverwerker betreft is hierin de volgende passage opgenomen: “De 
Raad en de Commissie erkennen dat papieren documenten die gedrukt zijn op een faxapparaat of een PC 
vallen onder de voorschriften die van toepassing zijn op de niet-geautomatiseerde gegevens en derhalve 
niet onder deze richtlijn vallen indien ze niet bestemd zijn om in een bestand opgenomen te worden” (punt 
5). 
1787 Dit begrip is als volgt omschreven: “jede sonstige Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig 
aufgebaut ist und nach bestimmten Merkmalen geordnet, umgeordnet und ausgewertet kann.” Hieraan lijkt 
in de toepassing strikt de hand te worden gehouden. Zie de bespreking van betekenis en toepassing van dit 
criterium door Ulrich Dammann, in Simitis u.a., Kommentar zum Bundesdatenschutzgesetz (losbl.), 
Baden-Baden 1992, § 3 Rdnr. 77 e.v. Zie vooral de volgende passage: “Ein gleichartiger Aufbau setzt 
voraus, daß die Sammlung durch ihren gleichartigen Aufbau nach bestimmten Merkmalen geordnet, 
umgeordnet und ausgewertet werden kann. Ein gleichartiger Aufbau setzt voraus, daß die zu den 
Betroffenen gespeicherten Daten nicht in zufälliger und wechselnder Anordnung, sondern nach einem 
bestimmten formalen Ordnungsschema dargestellt sind. Die Ordnung kann den Charakter einer 
feststehenden räumlichen Verteilung der Daten auf den Datenträgern haben, etwa durch die Felder eines 
Formulars, oder kann sich aus einer vorgegiebenen Reihenfolge ergeben (...). Innerhalb der einzelnen 
Felder oder Abschnitte wird kein gleichartiger Aufbau gefordert.” 
1788 Dat de beoogde richtlijn zich mede uitstrekt tot handmatige gegevensbestanden heeft van nogal wat 
bezwaren opgeroepen, vooral van Engelse zijde. Hieraan is tegemoetgekomen door de opneming van een 
lange overgangstermijn in art. 32, tweede lid. Deze kan uitlopen tot maximum 12 jaar na het tijdstip van 
aanneming van de richtlijn. 
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15.6.3 De nadere concretisering van het begrip 
persoonsgegeven 
Blijkt uit het voorgaande van uiteenlopende opvattingen betreffende de invulling van het begrip 
persoonsregistratie, dit geldt evenzeer voor de vraag wat als persoonsgegeven in de zin van de 
WPR heeft te gelden. Dit begrip is de kern van de regeling, immers object van hetgeen de wet 
beoogt te beschermen en tevens legitimatie ervan. De persoonlijke levenssfeer is als zodanig niet 
te definiëren, want cultuur-, tijd- en plaatsgebonden. De vraag wat in concreto wettelijke 
bescherming behoeft en deze rechtvaardigt is daarom toegespitst op de invulling van het begrip 
persoonsgegeven. Is het begrip persoonsregistratie vooral te zien als afbakeningscriterium dat de 
gelding van de WPR in relatie tot andere normcomplexen bepaalt, de vraag naar de concretisering 
van het begrip persoonsgegeven raakt tevens de kern van de wettelijke waarborgfunctie. 

De wet definieert het begrip persoonsgegeven als: “een gegeven dat herleidbaar is tot een 
individuele natuurlijke persoon”. Aan het begrip persoonsgegeven is een ruime betekenis 
toegedacht. Volgens de wetsgeschiedenis ziet dit begrip op alle gegevens die: (a) informatie 
kunnen verschaffen omtrent en (b) in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde, 
identificeerbare persoon. De bron van herkomst is daarbij niet relevant1789. Aan de wettelijke 
definitie inherent is de beperking tot informatie omtrent natuurlijke personen, ongeacht de 
leeftijd. Informatievoorziening omtrent rechtspersonen als zodanig valt derhalve niet onder het 
bereik van de wet (MvT p. 35)1790. De wet heeft voorts slechts betrekking op persoonsinformatie 
van levende personen (NMvA EK pp. 6 en 7). De persoonsgegevens van overledenen zijn 
derhalve niet beschermd1791. Het begrip persoonsgegeven is niet beperkt tot geregistreerde 
teksten (data). In beginsel zijn ook beeld en geluid hiertoe te rekenen1792. 

Tot de categorie persoonsgegevens worden gerekend: alle gegevens die omtrent een bepaalde 
persoon informatie kunnen verschaffen, met name die gegevens die bepalend kunnen zijn voor 
de wijze waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of 
behandeld1793. Naast de aard van een persoonsgegeven zal derhalve ook moeten worden gelet op 
de context van vastlegging en gebruik. Nader toegespitst op de relatie tussen informatie en 

                                                      
1789 Zie MvT p. 35, MvA p. 45 en de Nota n.a.v. Verslag p. 2, MvA EK pp. 1 t/m 3, NMvA EK pp. 1 t/m 
3, 6, 7, 16 en 17 en de Handelingen EK 1988 pp. 14-581 en 589. 
1790 Tijdens de parlementaire behandeling in de EK is uitvoerig stilgestaan bij het classificeren van 
bedrijfsinformatie, met name het onderscheid tussen informatie in de hoedanigheid van ondernemer en die 
betreffende de privépersoon. Vgl. MvA EK p. 3 en NMvA EK pp. 2 en 3. Het aanbrengen van 
onderscheid al naargelang het karakter van de vastgelegde informatie met het oog op de reikwijdte van het 
begrip persoonsgegeven en dus van de WPR, is van regeringszijde bij herhaling afgewezen. Gegevens 
betreffende een onderneming als eenmanszaak zouden derhalve rechtstreeks als persoonsgegevens zijn aan 
te merken, evenals in het geval van een vennootschap onder firma of maatschap, tenzij bij beide 
laatstgenoemde categorieën het groepskarakter (het collectieve element) zou overheersen. Derhalve werd 
vastgehouden aan een ruime opvatting van het begrip persoonsgegeven. Wel zou de aard van de 
vastgelegde gegevens een rol kunnen spelen bij de toepassing van de materiële bepalingen van de wet. Vgl. 
daarentegen de grondrechtelijke bescherming van rechtspersonen ingevolge de artt. 10 Grw. en 8 EVRM. 
De bescherming van de beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens is evenzeer tot natuurlijke 
personen beperkt; rechtspersonen vallen derhalve buiten de werkingssfeer van deze regeling (preambule). 
1791 Zie de Verklaringen voor de Raadsnotulen (bijlagen 4649/95) waarin de Raad en de Commissie met 
betrekking tot het begrip persoonsgegeven in art. 2 onder a bevestigen, dat het aan de Lid-Staten toekomt 
om te bepalen of en in welke mate deze richtlijn wordt toegepast op overleden personen. Bij de 
wetsherziening verdient dit punt uitdrukkelijke aandacht. 
1792 Vgl. de opneming van al dan niet gedigitaliseerde fotoverzamelingen in bezoekersregistraties en 
toegangscontrole-registraties. Zie de schriftelijke standpunten van de Registratiekamer van 29 november 
1993, dossiernummer 93.E.118.01, en van 28 28 december 1993, dossiernummer 93.E.135 (De Schie). Zie 
ook de werking van video-installaties voor beveiligingsdoeleinden. 
1793 MvA EK pp. 1 en 2 en NMvA EK pp. 1 en 2. 



 

G.Overkleeft-Verburg 525 www.overkleeft-verburg.nl 

persoon betekent dit, dat er sprake dient te zijn van een verband dat, mede gelet op de strekking 
van het wetsvoorstel, rechtens relevant kan worden geacht (MvA EK pp. 1 en 2)1794. 

Deze materiële invulling van het begrip persoonsgegeven impliceert, dat in concreto op 
gegevensniveau moet worden gesplitst tussen gegevens die wel en die niet als persoonsgegeven 
zijn aan te merken. Dit geldt in het bijzonder voor zaaks- en bedrijfsinformatie1795. 

Het element herleidbaarheid in de wettelijke definitie ziet zowel op de directe herleidbaarheid van 
de vastgelegde informatie op personen door middel van meegeregistreerde identificerende 
gegevens (personalia, persoonsnummer), als op de indirecte herleidbaarheid ervan door koppeling 
met – overigens beschikbare of verkrijgbare – identificerende gegevens of een 
gegevensbewerking gericht op personalisering van geaggregeerde of 
geanonymiseerde/gecodeerde informatie1796. De indirecte herleidbaarheid is in de toelichting 
nader begrensd door het criterium: “onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht” (MvT p. 
35)1797, op te vatten als een nadere invulling van het redelijkheidsbeginsel1798. 

De Registratiekamer heeft het herleidbaarheidscriterium met de formulering van een aantal 
aandachtspunten nader ingevuld. In dit verband zijn de aard van het gegeven en de samenhang 
waarin dit voorkomt primair bepalend. Voorts wordt gelet op de mogelijkheden die de houder 
ten dienste staan om de gegevens te herleiden, in het bijzonder de bekendheid 
met/verkrijgbaarheid van aanvullende informatie en de beschikbaarheid van specifieke expertise, 
faciliteiten e.d. De complementaire informatie kan zowel binnen de houdersorganisatie aanwezig 
zijn, als extern verkrijgbaar, bijvoorbeeld door afspraken met derden of de beschikbaarheid van 
openbare registers, in het bijzonder het Kadaster en het Handelsregister1799. De met betrekking 
                                                      
1794 In de wetsgeschiedenis worden als persoonsgegevens aangemerkt: personalia, persoonsnummers, 
gegevens van feitelijke en waarderende aard over eigenschappen, opvattingen en gedragingen, beslissingen, 
zaaksgegevens, bedrijfsinformatie en andere gegevens. 
1795 Een dergelijke splitsingsvraag doet zich ook voor, wanneer de vastgelegde informatie op meerdere 
personen betrekking heeft. Ook in dat geval moet een toerekening in concreto plaatsvinden. Vgl. in dit 
verband ook de problematiek van de kwalificatie van geregistreerde bedrijfsinformatie van een 
rechtspersoon in relatie tot meegeregistreerde personen. 
1796 Vgl. ook de volgende betekenisbepalingen in het Duitse Bundesdatenschutzgesetz van 1990. De 
definitie van het begrip persoonsgegeven in § 3, eerste lid luidt als volgt: “Personenbezogene Daten sind 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person (Betroffener). Het begrip anonymiseren is in het zevende lid van dit artikel omschreven 
als: “Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten derart, daß die Einzelfangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig großen 
Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person 
zugeordnet werden können.” 
1797 Vgl. de problematiek van de “indirect meegeregistreerden”, het gegeven dat op naam geregistreerde 
gegevens, tevens informatie omtrent derden kan bevatten. Zie de NMvA EK p. 16 inzake de betekenis van 
medisch gevoelige informatie in familieverband (erfelijkheidsinformatie). Ook in dat geval kan de 
herleidbaarheidsvraag spelen. De toelichting is op dit punt echter zeer terughoudend: “Het feit dat 
bepaalde gegevens van de een van belang kunnen zijn voor de behandeling of beoordeling van een ander, 
neemt niet weg dat de bewuste gegevens voor de toepassing van de voorgestelde regeling in beginsel 
beschouwd moeten worden als persoonsgegevens van degene op wie die gegevens betrekking hebben. Zo 
zullen deze gegevens als regel niet zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen aan andere 
familieleden mogen worden bekend gemaakt.” Vgl. echter de mijns inziens in bepaalde situaties aan te 
nemen rechtsplicht om deze toestemming te geven (erfelijkheidsinformatie). Dit aspect is nog nauwelijks 
belicht. 
1798 Vgl. de toelichting op de term “relating to” in de definitie van het begrip “personal data” in art. 2 sub a 
van het Europees Dataverdrag 1981: “Identifiable persons” means a person who can be easily identified: it 
does not cover identification of persons by means of very sophisticated methods”, Explanatory report, 
Straatsburg 1981, p. 14, nr. 28. 
1799 Zie als illustratie van identificeerbaarheid van gegevens via het Kadaster, de beslissing van de Kamer 
van 29 december 1994, dossiernr. 94.E.064.001, betreffende de koopsomtelefoon, een particulier initiatief 
om telefonisch, via een 06-telefoonnummer op basis van adresgegevens informatie inzake 
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tot het laatste element aangelegde maatstaf is die van een redelijk toegeruste houder (ondergrens), 
waarbij in concreto nader wordt gesubjectiveerd op grond van de daadwerkelijke toerusting. De 
potentiële herleidbaarheid staat hierbij centraal. Derhalve wordt in het midden gelaten of de 
herleiding/personalisering van de gegevens ook feitelijk zal plaatsvinden, want beoogd of 
waarschijnlijk is1800. 

Met deze neutrale definitie van het begrip persoonsgegeven, werd de directe relatie met de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in enge zin bewust verbroken: “Hierbij is het niet 
beslissend of de bewuste gegevens betrekking hebben op aspecten van het menselijk leven die 
algemeen gerekend worden tot de persoonlijke levenssfeer, dan wel of die gegevens anderszins 
een vertrouwelijk karakter hebben. Ook aan de vastlegging en het gebruik van andere gegevens 
kunnen immers belangrijke gevolgen zijn verbonden. Vandaar dat het wetsvoorstel in beginsel op 
al die gegevens van toepassing dient te zijn” (MvA EK p. 2)1801. 

Deze ruime betekenis is mede gemotiveerd met een verwijzing naar de definitie van het begrip 
personal data in art. 2 sub a van het Europees Dataverdrag 1981: “personal data means any 
information relating to an identified or identifiable individual (data subject)”1802. Deze definitie is 
echter doelgebonden, zoals blijkt uit de eerste zin van art. 2 van het Verdrag jo. de preambule1803 

                                                                                                                                                        
woningtransacties, met name over verkoopprijzen, te verstrekken. De “koopsomregistratie” is hierin 
aangemerkt als een persoonsregistratie in de zin van de wet. De beslissende overweging luidt als volgt: 
“Ook als in de registratie die gehouden wordt ten behoeve van de ‘koopsomtelefoon’ geen namen van 
personen voorkomen, is het mogelijk om ten minste een deel van de daarin opgenomen gegevens over 
woningen te herleiden tot individuele natuurlijke personen, i.c. kopers, verkopers of eigenaren. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor gegevens uit transacties waarbij cliënt/makelaar betrokken was, maar ook voor gegevens 
over zogenaamde “unieke” panden; in dit laatste geval is het mogelijk de identiteit van de eigenaar vast te 
stellen door raadpleging van het kadaster (een openbaar register).” 
1800 Zie met name het advies van de Kamer aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie van 25 
februari 1994, dossiernr. 93.A.012, en het rapport “De toepasselijkheid van de Wet persoonsregistraties 
voor de gegevensverwerking ten behoeve van de gespecificeerde telefoonnota” van januari 1995. Dat deze 
uitgangspunten door de Kamer met name in relatie tot het CBS en onderzoek door wetenschappelijke 
onderzoeksinstituten zeer beperkend worden uitgelegd, blijkt uit het advies van de Kamer aan de 
Projectgroep wetenschappelijk statistisch agentschap van 26 februari 1993, dossiernr. 92.E.75, betreffende 
de beschikbaarstelling van micro-databestanden van het CBS voor wetenschappelijk onderzoek. Zie in dit 
verband ook het rapport “Casusregisters in de geestelijke gezondheidszorg” van juni 1993, betreffende 
onderzoek op basis van gecodeerde patiënten/cliënteninformatie. De problematiek van het element 
herleidbaarheid in verband met wetenschappelijk (beleids)onderzoek komt hierna nog afzonderlijk aan de 
orde. 
1801 Vgl. art. 10 Grw. De WPR is bedoeld als uitvoering van de regelingsverplichting in het tweede en derde 
lid van deze grondrechtsbepaling. Op onderdelen moet deze wet tevens als beperkingsgrondslag inzake het 
in het eerste lid geformuleerde grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer worden gezien. 
Zie G. Overkleeft-Verburg, Privacy-aspecten van persoonsinformatievoorziening door de overheid, 
Tilburg 1988, p. 75 e.v. Zie ook het doel van de regeling volgens de considerans van de WPR: “regels ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties”. 
1802 De Registratiekamer hanteert met betrekking tot de vraag of sprake is van een persoonsgegeven, een 
van deze definitie afgeleid beslissingsschema, toegesneden op de elementen “relating to” en “identifiable”. 
1803 Zie voor de betekenis van de preambule in internationale verdragen: art. 31, eerste en tweede lid, van 
het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht van 23 mei 1969 (Trb. 1977, 16). Ingevolge art. 31, 
eerste lid, van dit Verdrag moet een verdrag te goeder trouw worden uitgelegd overeenkomstig de gewone 
betekenis van de termen van het Verdrag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het 
Verdrag. Het tweede lid geeft nadere inhoud aan het begrip context. Hiertoe wordt in ieder geval de 
preambule gerekend. Vgl. voorts de voorlopers van het Europees Dataverdrag 1981: Resolution (73) 22 on 
the protection of the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector en 
Resolution (74) 29 on the protection of individuals vis-à-vis electronic data banks in the public sector van 
het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Met name de laatste resolutie legt een sterke relatie met 
het (grond)recht op privacy zoals gegarandeerd in art. 8 EVRM. 
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en de daarop gegeven toelichting, primair gerelateerd aan het recht op privacy1804. Veeleer is 
bepalend hetgeen het Duitse Bundesverfassunggericht in zijn Volkszählungs-Urteil van 1983 
overwoog met betrekking tot de noodzaak van gegevensbescherming: 

“Dabei kann nicht allein auf die Art der Angaben abgestellt werden. Entscheidend sind ihre 
Nutzbarkeit und Verwendungsmöglichkeit. Diese hängen einerseits von dem Zweck, dem die 
Erhebung dient, und andererseits von den der Informationstechnologie eigenen Verarbeitungs- 
und Verknüpfungsmöglichkeiten ab. Dadurch kann ein für sich gesehen belangloses Datum 
einen neuen Stellenwert bekommen; insoweit gibt es unter den Bedingungen der automatischen 
Datenverarbeitung kein “belangloses” Datum mehr.”1805 

De vraag naar de grenzen van het begrip persoonsgegeven en dus – indirect – naar de reikwijdte 
van de wet en de daaruit voortvloeiende formulier- en aanmeldingsplicht, heeft zich in de 
toepassingspraktijk toegespitst op een tweetal vraagpunten: 

1. de vraag welke informatie als persoonsgegeven kan worden aangemerkt, met name in de 
zakelijke, bedrijfseconomische sfeer; 

2. de betekenis van het criterium “herleidbaarheid”, in het bijzonder met betrekking tot de 
informatievoorziening ten behoeve van sociaal-wetenschappelijk en medisch-
wetenschappelijk onderzoek. 

Het type gegevens 
De Registratiekamer geeft wat de aard van de informatie betreft, in het verlengde van de 
toelichting in de parlementaire stukken, een ruime toepassing aan het begrip persoonsgegeven. 
Het in een latere fase van de parlementaire behandeling geïntroduceerde criterium “rechtens 
relevant”, blijkt in haar besluitvorming van beperkte betekenis te zijn1806. Informatie die op 
enigerlei wijze betekenis kan hebben voor iemands “maatschappelijke koers”, van welke aard 
ook, wordt al snel als persoonsgegeven gekwalificeerd. Algemene persoonsnummers, zoals het A-
nummer en het Sofi-nummer, worden door de Kamer als persoonsgegeven aangemerkt, voor 
zover de houder over de faciliteiten beschikt of kan beschikken om dit nummer te 

                                                      
1804 De belangrijkste passages in de preambule van het Europees Dataverdrag 1981 luiden als volgt: 
“Considering that it is desirable to extend the safeguards for everyone’s rights and fundamental freedoms, 
and in particular the right to the respect for privacy, taking account of the increasing flow across frontiers 
of personal data undergoing automatic processing; (...) Recognising that it is necessary to reconcile the 
fundamental values of the respect for privacy and the free flow of information between peoples”. Vgl. ook 
het Explanatory report on the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, Straatsburg 1981, pp. 10 en 11: “Where the present convention imposes 
certain restrictions of conditions on the exercise of freedom of information, it does so only to the extent 
strictly justified for the protection of other individual rights and freedoms, in particular the right to respect 
for individual privacy (see Article 8, European Human Rights Convention)”. In het licht van deze citaten is 
de in de parlementaire stukken aan onderdelen van dit verdrag gegeven uitleg, minder dwingend dan 
gesuggereerd. 
1805 Urteil van 15 december 1983, BVerfGE 65,1 en EuGRZ 1983, Heft 22. 
1806 Zie echter het vertekenend effect van de selectie van zaken waarmee de Kamer te maken krijgt. 
Aannemelijk is, dat dit criterium op uitvoeringsniveau een grotere rol speelt. Tegenover de Kamer wordt 
dit beginsel echter nauwelijks ingeroepen. Een uitzondering vormt het beroep op dit afbakeningscriterium 
door PTT Telecom met betrekking tot de kwalificatie van zgn. call records. In casu zou het slechts gaan 
om technische geleidings-, routerings- of hulpgegevens, die slechts zijn bestemd om de geautomatiseerde 
verwerking van de verbindingsgegevens zonder problemen te laten verlopen. De Kamer was het daar niet 
mee eens: “In ieder geval kunnen alle gegevens die iets onthullen omtrent de lokatie, het tijdstip, de 
tijdsduur en de kosten van het gevoerde gesprek alsmede het A-nummer en het B-nummer, naar het 
oordeel van de Kamer geacht worden bepalend te zijn voor de wijze waarop de betrokken persoon in het 
maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. Daarmee zijn deze gegevens aan te merken als 
gegevens betreffende (“relating to”) personen.” Zie het rapport “De toepasselijkheid van de Wet 
persoonsregistraties voor de gegevensverwerking ten behoeve van de gespecificeerde telefoonnota” van 
januari 1995. 
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personaliseren1807. Dit is het relativiteits-aspect in het begrip herleidbaarheid. Een dergelijk 
persoonsnummer identificeert voorts de in verband hiermee vastgelegde informatie als 
persoonsgegevens, verzekert immers de directe herleidbaarheid ervan1808. Datzelfde geldt voor 
het kentekennummer1809. 

Wat het telefoonnummer betreft geldt het volgende. Bij PTT Telecom is een telefoonnummer 
een persoonsgegeven, want “binnenshuis” direct herleidbaar tot de betreffende abonnee. Volgens 
de Kamer is het telefoonnummer echter ook bij ontvangst door een derde, zoals via de beoogde 
dienst Nummeridentificatie1810, als een direct identificerend persoonsgegeven aan te merken1811. 
In aansluiting op het telefoonnummer vastgelegde gegevens omtrent de telefoonaansluiting in de 
zogenoemde call records van PTT Telecom, worden derhalve als persoonsgegevens van de 
abonnee aangemerkt1812. Hieruit blijkt, dat het belgedrag van anderen dan de abonnee, als 

                                                      
1807 Vgl. echter het hierna nog te bespreken CBS-advies van de Kamer. 
1808 Vgl. het bij brief van 20 december 1994, kenmerk 94.V.115, ingenomen standpunt inzake de status van 
de VOA-registratie, een in het verlengde van de GBA aangelegde gegevensverzameling ten behoeve van de 
protocollering van opvragingen uit het GBA door het ministerie van Justitie. Deze gegevensverzameling 
bestaat uit het A-nummer/Sofi-nummer, een berichtidentificatie, datum raadpleging, 
gebruikersreferentienummer en de kantoorcode. Met uitzondering van de berichtenidentificatie, werden de 
gegevens als persoonsgegevens aangemerkt, met name omdat betrokkene aan de hand hiervan kan traceren 
aan welke instantie en ten behoeve van welke registratie op hem betrekking hebbende persoonsgegevens 
uit de GBA zijn verstrekt. Op basis hiervan werd beslist, dat de VOA-registratie een persoonsregistratie in 
de zin van de WPR is, bestaande uit de als zodanig aangewezen persoonsgegevens. 
1809 Zie het rapport “Nationale Auto Pas”, De registratie van gereden kilometers van februari 1994, 
gepubliceerd in Computerrecht 1994/6 met noot J. Holvast. In casu ging het om de status van de 
registratie van kilometerstanden in combinatie met voertuig- en kentekengegevens (kentekennummer) van 
de Stichting RDC (Rai Data Centrum) in Amsterdam. De Kamer is in dit rapport van oordeel, dat ook 
gegevens met betrekking tot gereden kilometers zowel zaaks- (met betrekking tot het voertuig) als 
persoonsgegevens (met betrekking tot de kentekenhouder) zijn: “De gegevens zijn in dat licht bezien niet 
alleen bepalend en relevant voor het voertuig (bijvoorbeeld de waarde daarvan), maar ook voor de wijze 
waarop de betrokken persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld of behandeld. (...) De in de 
registratie van gereden kilometers opgenomen gegevens kunnen dan ook worden aangemerkt als 
persoonsgegevens nu deze informatie kunnen verschaffen omtrent een bepaalde persoon van wie de 
identiteit bekend is of zonder veel moeite kan worden vastgesteld.” 
1810 Zie ook G. Sciarone-Gorgels (red.), Telefonie en nummeridentificatie, privacy-aspecten belicht, 
Amsterdam 1994. 
1811 Zie het advies van de Kamer aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en Justitie van 25 februari 
1994 inzake Nummeridentificatie bij telefoonverkeer (dossiernr. 93.A.012). Zie de betreffende passage: 
“Ook indien een telefoonnummer verstrekt wordt door PTT Telecom aan derden zonder de 
(identificerende) NAW-gegevens van de betreffende abonnee, zoals bij Nummeridentificatie zal gebeuren, 
blijft het een persoonsgegeven in de zin van de WPR. Immers Nummeridentificatie is juist gebaseerd op de 
vooronderstelling, dat de opgeroepene aan de hand van het getoonde telefoonnummer kan weten met wie 
hij van doen heeft. Deze wetenschap kan berusten op een eigen registratie die de opgeroepene heeft, zoals 
een klantenregistratie of een telefoonlijstje. Daarna zullen oproepers zich dikwijls zelf kenbaar maken door 
het vermelden van naam en adres bij het totstandkomen van de verbinding. Ook zal door het draaien van 
het telefoonnummer in kwestie in vele gevallen de identiteit van de oproeper vast te stellen zijn.” 
1812 Zie het rapport “De toepasselijkheid van de Wet persoonsregistraties voor de gegevensverwerking ten 
behoeve van de gespecificeerde telefoonnota” van januari 1995, in het bijzonder de overwegingen van de 
Kamer inzake de vraag of een call record persoonsgegevens bevat (pp. 11 t/m 13). Uitgangspunt is dat de 
gegevens in de call records niet slechts de aansluiting, maar tevens de abonnee daarvan betreffen. Gezien 
het daarvan gemaakte gebruik worden deze gegevens tevens aangemerkt als rechtens relevant. Wat de 
identificeerbaarheid betreft wordt het volgende opgemerkt: “Dat het A- of B-nummer niet in alle gevallen 
correspondeert met de persoon van de gespreksdeelnemer kan niet van doorslaggevende betekenis worden 
geacht. In een groot aantal gevallen zal dat overigens wel het geval zijn. De tijdens de verbinding 
geregistreerde telefoonnummers verwijzen in elk geval naar de respectievelijke contractanten van PTT 
Telecom.” Aan dit vereiste is derhalve via het telefoonnummer en de overigens beschikbare informatie ook 
voldaan. 
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persoonsgegevens aan de laatste wordt toegerekend. Toerekening aan de handelende persoon 
geldt derhalve niet (steeds) als vereiste om herleidbaarheid aan te nemen. 

De vraag in hoeverre bedrijfsinformatie onder de werkingssfeer van de WPR valt, was binnen de 
Registratiekamer een punt van nadere beleidsvorming tijdens de goedkeuringsprocedure inzake 
de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus. Met betrekking 
tot de door de handelsinformatiebureaus aangehouden gegevensverzamelingen heeft de Kamer 
als volgt gedifferentieerd1813. 

Of en in hoeverre informatie omtrent de uitoefening van bedrijf en beroep als 
persoonsinformatie wordt gekwalificeerd, is primair afhankelijk van de rechtsvorm. In geval van 
een eenmanszaak, een vennootschap onder firma1814, een vrij gevestigde beroepsbeoefenaar of 
een maatschap, wordt dit type informatie in de regel gekwalificeerd als persoonsgegevens van de 
eigenaar, de vennoten, de beroepsbeoefenaar of de maten, aannemende dat het hierbij gaat om 
natuurlijke personen. Dit is anders indien door de omvang van het samenwerkingsverband, het 
groepskarakter zo overheersend is, dat aldus de relatie met de individuele natuurlijke persoon 
overtrokken zou worden1815. 

Informatie omtrent ondernemingen van rechtspersonen wordt als regel niet als persoonsgegeven 
gekwalificeerd. Op dit uitgangspunt is door de Registratiekamer echter een belangrijke 
uitzondering gemaakt. Kan de geregistreerde bedrijfsinformatie (tevens) bepalend zijn voor de 
wijze waarop een persoon in het maatschappelijk verkeer wordt beoordeeld, dan kunnen de 
zakelijke gegevens alsnog (mede) als persoonsgegevens worden gekwalificeerd. De Kamer neemt 
aan dat deze situatie zich voordoet bij éénpersoons-besloten vennootschappen en besloten 
vennootschappen met overwegende zeggenschap van de directeur-grootaandeelhouder (met 
inbegrip van persoonlijke holdings). In die gevallen vindt de toerekening plaats aan de (directeur)-
groot/enig-aandeelhouder1816. Hierbij wordt mede in aanmerking genomen, dat de betreffende, 

                                                      
1813 Brief aan de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus d.d. 8 april 1993, zaaknr. 91.D.015. 
Dit standpunt ligt ten grondslag aan de goedkeuringsverklaring omtrent de NVH-gedragscode van 25 juni 
1993, Stcrt. 1993, 118. Zie voorts de brief van de Kamer aan de NV Databank van de Kamers van 
Koophandel en Fabrieken van 27 april 1995, kenmerk 94.B.063.03, betreffende de status van het centrale 
bestand. Dit centrale bestand is een afgeleide van het door de afzonderlijke Kamers bijgehouden 
Handelsregister. Het Handelsregister zelf is op grond van art. 2, tweede lid, WPR uitgezonderd van de 
werking van deze wet. Het bestand van de NV Databank bevat echter meer gegevens dan in de 
Handelsregisterwet zijn aangegeven. 
1814 Zo worden quotagegevens (melk, vis) als persoonsgegevens gekwalificeerd. Zie de (impliciete) 
beslissingen van de Kamer van 27 september 1991, dossiernr. 91.C.065, en 11 augustus 1993, dossiernr. 
93.E.076, gepubliceerd in Computerrecht 1994/1. Dat geldt ook voor het door het ministerie van SZW in 
verband met inspectietaken van het ministerie van LNV gevraagde adressenbestand agrarische 
ondernemers, beslissing van 14 december 1993, dossiernr. 92.C.157, gepubliceerd in Computerrecht 
1994/5. 
1815 Dit is conform hetgeen hieromtrent bij de parlementaire behandeling van het wetsontwerp is 
opgemerkt. Vgl. MvA EK p. 3 en de NMvA EK p. 3. Betreffende de afbakening tussen individuele 
informatie en groepsinformatie wordt bij herhaling erkend, dat het niet goed mogelijk is hier een scherpe 
grens te trekken. Aangenomen wordt dat het in het geheel van de voorgestelde regeling gaat om een 
ondergeschikt randprobleem, waarvoor de wetgever geen oplossing behoeft te bieden. Het is aan de 
Registratiekamer en de rechter overgelaten om in dit verband de betekenis van het begrip persoonsgegeven 
nader te expliciteren. Naar uit de beslissing met betrekking tot de NVH-gedragscode blijkt, heeft de 
Registratiekamer het in de parlementaire stukken opgenomen regeringsstandpunt overgenomen. Overigens 
was dit standpunt van de Registratiekamer reeds eerder in beslissingen omtrent bemiddelingsverzoeken 
naar buiten gebracht. 
1816 In de jaren zeventig en tachtig is vanwege fiscale en risico-overwegingen een groot deel van het 
midden- en kleinbedrijf van rechtsvorm veranderd. De schroom op dit punt bij vrije beroepsbeoefenaren 
blijkt eveneens teruggelopen te zijn. De gekozen rechtsvorm, als regel de besloten vennootschap, staat er 
niet aan in de weg dat de “eigenaar” door de buitenwereld persoonlijk op de bedrijfsvoering wordt 
aangesproken en beoordeeld. Het persoonlijke element blijkt ook vaak uit de naamvoering. 
Naamswijzigingen in verband met “overname” van zo’n besloten vennootschap zijn derhalve geen 
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nader op privacyrelevantie af te bakenen, bedrijfsinformatie, gemakkelijk kan worden 
gepersonaliseerd via het openbare Handelsregister1817. 

Nader op basis van het relevantiecriterium af te bakenen bedrijfsinformatie kan onder 
omstandigheden echter tevens worden toegerekend aan zogenaamde “meegeregistreerden”1818. 
Als regel zal het dan gaan om bestuurders en andere sleutelfiguren1819. Deze opvatting heeft als 
consequentie, dat een gegevensverzameling persoonsgegevens kan bevatten, ook in een zodanig 
geval, dat de primair geregistreerde een rechtspersoon is. Op basis hiervan kan onder 
omstandigheden tot een (partiële) persoonsregistratie worden geconcludeerd1820. 

Met dit standpunt heeft de Registratiekamer het uitgangspunt van de wetgever, dat gegevens 
omtrent een rechtspersoon niet als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt (MvA EK p. 
2), aanmerkelijk genuanceerd. Geheel zonder problemen is het onder de werkingssfeer brengen 
van bedrijfsinformatie echter niet. Dit temeer, omdat de informatie die als rechtens relevant geldt, 
door de Registratiekamer ruim wordt bemeten. Dit betekent dat de WPR, alleen al door het grote 
aantal eenmansbedrijven, vennootschappen onder firma en zelfstandig gevestigde 
beroepsbeoefenaren (zakelijke dienstverlening), veel verder doorwerkt in de bedrijfsmatige 
informatievoorziening dan algemeen wordt aangenomen. In het bedrijfsleven wordt deze wet 
immers nog wel geassocieerd met de privacy van de particuliere consument (business to 
consumer), maar vrijwel niet met de gegevensverwerking in de zakelijke sfeer (business to 
business). Dit betekent dat de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht voor dit type 
gegevensverwerking in het geheel niet leeft. Het zeer geringe percentage aanmeldingen van 
financiële administraties (debiteuren- en crediteurenbestanden) bij de Registratiekamer 
(hoofdstuk 13) wijst daar ook op1821. 

                                                                                                                                                        
onbekend verschijnsel. Inmiddels schijnt door een afschaffing van faciliteiten de BV-vorm voor het 
kleinbedrijf en de zelfstandige beroepsbeoefening aan populariteit te hebben ingeboet. 
1817 Vgl. ook de beslissing van de Kamer met betrekking tot een registratie van ondernemingen van 4 
oktober 1993, dossiernr. 93.E.131. In beginsel worden slechts ondernemingen opgenomen. Wat de 
opneming in het Handelsregister van zakelijke dienstverleners betreft voeren de verschillende Kamers een 
uiteenlopend beleid, afhankelijk van een ruime of een beperkte interpretatie van het begrip onderneming. 
De trend is, dat ook deze categorie (op aanvraag) hierin worden geregistreerd. 
1818 De Kamer maakt hiermee onderscheid tussen primair geregistreerden en meegeregistreerden, 
afhankelijk van de vraag op wiens naam het betreffende dossier of record toegankelijk is. Vgl. de eerste 
ingang bij geautomatiseerde gegevensbestanden en de gebruikelijke alfabetische ordening op naam bij 
dossierverzamelingen. Meegeregistreerden zijn personen omtrent wie persoonsgegevens met zelfstandige 
betekenis zijn opgenomen. Vgl. de verwevenheid van persoonsgegevens en informatie omtrent een 
rechtspersoon, indien de gegevensopslag betrekking heeft op een onderneming e.d. van een rechtspersoon, 
terwijl tevens gegevens zijn opgenomen omtrent bestuurders, commissarissen en andere personen op 
sleutelposten. 
1819 Anders dan wel wordt aangenomen, is bedrijfsinformatie in sterke mate gepersonaliseerd. Het “peircing 
the veil” is in het handelsverkeer het leidend beginsel. De moraliteit van rechtspersonen-ondernemingen 
correspondeert immers met de moraliteit van personen. Vgl. ook de invloed van de 
publikatie(informatie)verplichtingen. De verplicht in het Handelsregister opgenomen persoonsgegevens 
betreffende bestuurders e.d. komen via deze ingang in maatschappelijke circulatie. Een tweede reden van 
de toevoeging van namen en functies aan bedrijfsinformatie betreft de behoefte aan gepersonaliseerde 
adressen c.a. als entree tot de onderneming (facilitaire functie). Wat deze categorie betreft is de 
bedrijfsinformatie niet als persoonsgegeven aan te merken, met uitzondering van de direct identificerende 
gegevens en de relatie met de werkorganisatie. 
1820 Zie de hiervoor genoemde brief van de Registratiekamer aan de NV Databank van de Kamers van 
Koophandel van 27 april 1995, kenmerk 94.B.063.03. Hierin komt de volgende passage voor: “Overigens 
wijs ik u erop dat uw opvatting dat een bedrijvenbestand geen persoonsregistratie is als bedoeld in de 
WPR, in zijn algemeenheid niet juist is.” 
1821 Vgl. voorts de in hoofdstuk 6 bij de behandeling van de gedragscode van de Nederlandse Vereniging 
van Handelsinformatiebureaus beschreven problematiek betreffende de rechtmatige verkrijging van 
betalingservaringen/kredietinformatie. 



 

G.Overkleeft-Verburg 531 www.overkleeft-verburg.nl 

Voorts kunnen knelpunten optreden als bij de toepassing van de WPR het bijzondere karakter 
van de categorie bedrijfsinformatie en de context waarbinnen deze wordt vastgelegd en gebruikt 
niet of onvoldoende wordt verdisconteerd1822. De interactie van WPR en BW vergt in dit verband 
bijzondere aandacht, met name de doorwerking van deels ongeschreven, op open 
privaatrechtelijke normen gebaseerde informatiebevoegdheden, aanspraken en -verplichtingen1823. 

Wat de zakelijke informatievoorziening betreft is sprake van een spanningsrelatie tussen enerzijds 
de noodzaak van (een zekere) transparantie in het handelsverkeer, tot uiting komend in de 
omvang van informatie- en publicatieverplichtingen en de functie van het Handelsregister als 
openbaar register, en anderzijds de aanspraak op individuele gegevensbescherming van de 
ondernemer uit hoofde van de WPR1824. In het zakelijk verkeer zal deze zich derhalve in het 
algemeen grotere privacy-beperkingen moeten laten welgevallen, dan dat in de hoedanigheid van 
privé-persoon het geval is1825. In de relatie ondernemingen-overheid wordt daarentegen ook “het 
recht van ondernemingen om alleen gelaten te worden” geclaimd1826. 

                                                      
1822 Vgl. van het Registratiekamer het rapport “Machtigen bij inzage” van maart 1995 betreffende de 
toelaatbaarheid van machtigingen bij de uitoefening van het recht op kennisneming van in 
persoonsregistraties opgenomen persoonsgegevens. De vertegenwoordigings- en volmachtregeling in de 
artt. 2:1 en 2:2 Awb en titel 3 van Boek 3 BW is in dit rapport in het licht van art. 12 WPR nader 
aangescherpt. De machtigingsproblematiek is in dit rapport sterk ingekleurd vanuit de optiek van de 
privacygevoelige gegevens. Het is echter de vraag of op dit punt niet nader gedifferentieerd had moeten 
worden al naar gelang het type in het geding zijnde informatie. Vgl. de reeds thans in de wet voorziene 
differentiatie tussen soorten gegevens in de vorm van een afzonderlijk registratieregime voor gevoelige 
gegevens (art. 7 jo. BGG). 
1823 Vgl. de eerder beschreven beschikking van de rechtbank Leeuwarden inzake Hage-Woudsend, 
betreffende de informatieaanspraak van een faillissementscurator jegens een verzekeraar. Ik betwijfel of het 
in het advies aan de rechtbank en ook elders door de Registratiekamer benadrukte hoogst persoonlijke 
karakter van het inzagerecht onder omstandigheden, met name wanneer sprake is van bedrijfsinformatie 
van eenmanszaken e.d. niet moet worden gerelativeerd. Bovendien divergeren de opvattingen van de 
rechtbank en die van de Registratiekamer. Gaat de eerste uit van een verstrekkingsverplichting, de 
Registratiekamer houdt het op een bevoegdheid van de verzekeraar (doelverstrekking) en erkent derhalve 
geen informatieplicht op grond van de Faillissementswet jo. art. 6:162 BW. 
1824 Vgl. de functie van het Handelsregister als openbaar register. Zie in het bijzonder de 
publicatieverplichtingen van naamloze en besloten vennootschappen. Aan de keuze voor een bepaalde 
rechtsvorm hangt een prijskaartje in de vorm van afgedwongen openbaarheid/privacyverlies. Dit element 
kan een drijfveer zijn om belangen onder te brengen bij een elders gevestigde rechtspersoon. De 
Kanaaleilanden en de Antillen worden om die reden als aantrekkelijke opties ervaren. Sinds de instelling 
van de Registratiekamer zijn met zekere regelmaat privacy-klachten ontvangen over het 
openbaarheidsaspect van de in het Handelsregister opgenomen bedrijfsinformatie en de commercialisering 
daarvan. De privacyproblematiek doet zich vooral voor bij éénpersoons besloten vennootschappen en 
holdings (vgl. de pensioen bv). Zie voorts de informatiefunctie van de handelsinformatiebureaus.  
1825 Vgl. de afgedwongen transparantie m.b.t. vermogens- en zeggenschapsposities via de Wet melding 
zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (Stb. 1991, 748) en de bestrijding van misbruik van 
voorkennis via transparantie in de effectenhandel. Zie hieromtrent de Modelcode van de Vereniging voor 
de Effectenhandel en het aangescherpte regime voor banken in de Regeling van de Nederlandse Bank met 
betrekking tot privé-beleggingstransacties door insiders, door leden van de Raden van Commissarissen of 
daarmee vergelijkbare organen en door bankmedewerkers zijnde niet-insiders (Stcrt. 1994, 7). De 
“beleggersprivacy” van bestuurders e.d. is hiermee non-existent geworden. Vgl. voorts de invloed op de 
noodzaak van gegevensverstrekking aan derden van de veelvuldige, door de rechter op het 
verbintenissenrecht gebaseerde mededelings-informatie- en onderzoeksplichten van (potentiële) 
contractspartijen. Zie J.B.M. Vranken, Mededelings-, informatie- en onderzoeksplichten in het 
verbintenissenrecht, Zwolle 1989. 
1826 Zie F. Coenen, Overheid gaat informatietechnologie gebruiken voor betere dienstverlening, een verslag 
van de conferentie Telematica en Administratieve Lasten op 1 mei 1995, Stcrt. 1995, 85. In de bijdrage van 
A.H.G. Rinnooy Kan, voorzitter van het VNO-NCW werd de stelling verdedigd, dat de adequate 
bescherming van informatie als knelpunt opgelost moet worden, wil de elektronische informatie-
uitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven echt een vlucht kunnen nemen. “Particulieren kennen het 
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In het licht van het voorgaande is er aanleiding, om bij een herziening van de wet in materiële zin 
een zekere mate van differentiatie te overwegen tussen de verschillende categorieën 
persoonsgegevens, al naargelang de aard van de betreffende informatie en de context waarbinnen 
deze is geregistreerd. Dat gebeurt nu al voor de categorie gevoelige gegevens. De 
gegevensverwerking in de zakelijke sfeer (business to business) zou eveneens als afzonderlijke 
gegevenscategorie kunnen worden gedefinieerd. Zie met betrekking tot de mogelijkheden van 
differentiatie in beschermingsomvang het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de 
mens van 23 februari 1995 inzake Niemietz1827. Het geding had betrekking op een huiszoeking bij 
een advocatenkantoor. Het Hof brengt bedrijfsmatige en professionele activiteiten uitdrukkelijk 
onder de werkingssfeer van art. 8 EVRM1828. De beperkingsbevoegdheid van de lidstaat is in een 
dergelijk geval echter groter. Zie hieromtrent de volgende overweging: 

“31. More generally, to interpret the wordt “private life” and “home” as including certain 
professional or business activities or premises would be consonant with the essential object and 
purpose of Art. 8, namely to protect the individual against arbitrary interference by the public 
authorities (...). Such an interpretation would not unduly hamper the Contracting States, for they 
would retain their entitlement to “interfere” to the extent permitted by para. 2 of Art. 8; that 
entitlement might well be more far-reaching where professional or business activities or premises 
were involved than would otherwise be the case.” 

Het aspect herleidbaarheid  
Belangrijker nog dan de aard van de informatie, is de betekenis van het element “herleidbaar” in 
de definitie van het begrip persoonsgegeven. De invulling hiervan betreft met name de status van 
geanonimiseerde onderzoeksbestanden en daarmede de vraag of deze al dan niet onder de 
werkingssfeer van de wet vallen en daardoor onderworpen zijn aan de zelfregulerings- en 
aanmeldingsplicht. De parlementaire behandeling biedt nauwelijks aanknopingspunten. Volstaan 
is met de volgende passage in de toelichting: 

“Denkbaar is dat onder omstandigheden bepaalde gegevens, hoewel niet direct herleidbaar tot 
een persoon, door systematische vergelijking en langdurig onderzoek wel tot een bepaalde 
persoon zouden kunnen worden herleid. Indien echter een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankracht nodig zou zijn om een dergelijke herleiding mogelijk te maken, dan zal er voor de 
toepassing van de wettelijke regeling van moeten worden uitgegaan dat deze gegevens geen 
persoonsgegevens in de zin van dit artikel zijn” (MvT p. 35). 

Hiermee is het interpretatieprobleem teruggebracht tot de vraag wat als onevenredige 
hoeveelheid tijd, geld en mankracht geldt. Derhalve is te bepalen, wat in houdersorganisatie 
redelijkerwijs als herleidbaar moet worden aangemerkt1829. Hiervoor is reeds opgemerkt, dat de 
                                                                                                                                                        
recht op privacy, zo zal de komende jaren ook het recht voor ondernemingen om alleen gelaten te worden, 
geformuleerd dienen te worden.” Hierbij gaat het vooral om een doelbinding van de te verstrekken 
gegevens, in die zin dat afspraken worden gemaakt, dat informatie voor het ene doel niet zonder meer door 
de overheid voor een ander doel gebruikt kunnen worden. 
1827 Europees Hof voor de Rechten van de mens van 16 december 1992 inzake Niemietz, Series A, vol. 
251-B, NJ 1993, 400. 
1828 Zie met betrekking tot de verdere invulling van het recht op privacy ex art. 8 EVRM door het Hof de 
volgende overweging: “29. The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive 
definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the notion to an 
“inner circle” in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom 
entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise 
to a certain degree the right to establish and develop relationships with other human beings. There appears, 
furthermore, to be no reason of principle why this understanding of the notion of “private life” should be 
taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their 
working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing 
relationships with the outside world.” 
1829 Zie hetgeen omtrent de informatievoorziening ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en 
statistiek is opgemerkt in de memorie van toelichting bij het Wetsontwerp 1981, TK 1981-1982, 17207, nr. 
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Registratiekamer dit criterium via de formulering van een viertal aandachtspunten, nader heeft 
ingevuld. In het bijzonder wordt gelet op: (a) de aard van de informatie, (b) de samenhang waarin 
deze is vastgelegd, (c) de beschikbaarheid/verkrijgbaarheid van complementaire identificerende 
informatie en (d) de aanwezigheid van specifieke expertise en faciliteiten. Hierbij wordt uitgegaan 
van de (theoretische) mogelijkheid tot herleiding. De bedoeling c.q. (on)waarschijnlijkheid 
hiervan speelt in de beoordeling geen enkele rol. 

In de uitvoeringspraktijk heeft het vraagstuk van de identificeerbaarheid zich vooral toegespitst 
op de informatievoorziening ten behoeve van het sociaal-wetenschappelijk en het 
gezondheidsonderzoek. In de kern gaat het om de volgende kwesties. De eerste betreft de vraag 
hoever de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht reikt met betrekking tot onderzoeksbestanden. 
Eerder is reeds geconstateerd (hoofdstuk 13), dat de aanmelding van onderzoeksbestanden zeer 
gering is. Voorts bleek aannemelijk, dat tijdelijke persoonsregistraties niet bij de Registratiekamer 
worden aangemeld. 

De tweede vraag heeft betrekking op de informatievoorziening ten behoeve van wetenschappelijk 
onderzoek als zodanig. Hierbij is te onderscheiden tussen enerzijds de mogelijkheid om ex art. 6 
WPR voor een ander doel vastgelegde informatie tevens voor (aanvullend) wetenschappelijk 
onderzoek te benutten en anderzijds de rechtmatigheid ex art. 11, tweede lid, WPR van 
gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek. De 
toelaatbaarheid van dit type secundair gebruik van reeds (elders) beschikbare informatie, wordt 
beheerst door de toepasselijkheid van de WPR, al dan niet in combinatie met de WGBO en 
andere specifieke wettelijke en buitenwettelijke voorzieningen (geheimhoudingsregimes). Of de 
WPR van toepassing is hangt af van de vraag of het onderzoeksbestand uit persoonsgegevens 
bestaat. Het element “herleidbaarheid” staat daarom centraal.  

Door het afschaffen van de periodieke volkstelling, de kosten van gegevensverkrijging aan de 
bron en de tanende bereidheid van betrokkenen om aan (bepaalde soorten) onderzoek mee te 
werken, blijkend uit hoge non-responspercentages, is de druk op het toestaan van secundair 
gebruik van gegevensbestanden voor onderzoeksdoeleinden sterk toegenomen, evenals de 
behoefte om “mee te liften” met de op wettelijke informatieverplichtingen berustende 
gegevensverzameling voor statistische doeleinden door het CBS. Dit temeer door de sterke 
behoefte aan onderzoek voor beleids- en evaluatiedoeleinden en de noodzaak ervan uit een 
oogpunt van volksgezondheidsbelang1830. Om die reden vormt de beschikbaarheid van 
onderzoeksinformatie de essentie van het debat over de invulling van het 
herleidbaarheidscriterium. De uitkomst ervan is echter tevens bepalend voor de werkingssfeer 
van de WPR, in het bijzonder de gelding van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht1831. 

                                                                                                                                                        
3, p. 46 e.v. Hierin wordt een (te) absolute maatstaf afgewezen: “Een redelijke toepassing van de wettelijke 
regeling vergt naar onze mening, dat rekening wordt gehouden met de omstandigheden van elk geval, in 
het bijzonder met de mogelijkheden die de houder ten dienste staan om de gegevens op individuele 
personen te herleiden. Zou het bijvoorbeeld een onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht kosten 
om de identiteit van geregistreerde personen te achterhalen, dan zal er voor de toepassing van de wettelijke 
regeling van moeten worden uitgegaan dat de gegevens geen persoonsgegevens zijn. Het gaat hierbij niet 
om toevallige omstandigheden, maar om hetgeen in de gegeven situatie redelijkerwijs mag worden 
verwacht” (p. 47). 
1830 Vgl. het tekort aan gestructureerde en toegankelijke (beleids)informatie op buurtniveau met betrekking 
tot de aanpak van grootstedelijke problemen. Zie de schets van het probleem in de bijdrage “Gebrek aan 
gegevens belemmert stedenbeleid” in NRC Handelsblad van 20 maart 1995. 
1831 Op dit punt is sprake van een lacune in de wijze van voortgezette rechtsvorming. Aan de WPR ligt de 
gedachte ten grondslag, dat de wettelijke normen nader zouden uitkristalliseren in een proces van 
rechtsvorming door toepassing, begeleid en gestuurd door de Registratiekamer en de rechter. Het systeem 
werkt echter zodanig, dat bepaalde kardinale toepassingsvragen, met name die betreffende de 
verplichtingen van de registratiehouder zonder direct corresponderende rechten van de geregistreerde, de 
rechter niet of nauwelijks zullen/kunnen bereiken. Dit probleem is versterkt door de dubbele rol van de 
Registratiekamer: single issue-organisatie en toezichthouder.  
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In haar advies van 26 februari 1993, uitgebracht in het kader van het Voorbereidingsproject 
wetenschappelijk statistisch agentschap, heeft de Registratiekamer een strikte invulling aan het 
herleidbaarheidscriterium gegeven1832. Onderwerp van haar advies waren de voorstellen van de 
Projectgroep-Segers ter voorbereiding van een bij de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) onder te brengen Statistisch Agentschap1833. In het 
bijzonder ging het daarbij om de voorwaarden van beschikbaarstelling door het CBS van 
microbestanden aan onderzoeksinstellingen1834.  

De betekenis van het herleidbaarheidscriterium wordt in dit advies als volgt uitgewerkt1835. De 
aard van de gegevens en de samenhang waarin deze zijn vastgelegd zijn primair bepalend. 
Gegevens op basis waarvan herleiding mogelijk is worden onderscheiden in direct en indirect 
identificerende gegevens. Tot de eerste categorie behoren gegevens zoals naam, adres, 
geboortedatum e.d., die in combinatie met elkaar dermate uniek zijn voor een bepaalde persoon 
dat deze in brede kring als zodanig kan worden geïdentificeerd. Voorts worden hiertoe de 
gegevens gerekend die zelf zodanig uniek zijn dat zij, al dan niet voor specifiek gebruik, in het 
maatschappelijk verkeer als identificerend worden aangemerkt. Hierbij is te denken aan het Sofi-
nummer, een vingerafdruk, een DNA-profiel e.d. Gegevens die onder een dergelijk kenmerk zijn 
vastgelegd, hebben betrekking op een identificeerbare persoon en zijn dus ook zelf in beginsel 
aan te merken als persoonsgegevens in de zin van de WPR1836. Worden deze direct 
identificerende gegevens verwijderd, dan is sprake van een geanonimiseerd gegevensbestand. 

De indirect identificerende gegevens worden onderscheiden in gegevens met een hoog 
onderscheidend karakter, zoals leeftijd, woonplaats en beroep, en gegevens met een laag 
onderscheidend karakter, zoals leeftijdsklasse, woonregio en beroepsklasse. Hierbij wordt primair 
gelet op de context waarbinnen de gegevens <N>zijn vastgelegd. Bepalende factoren zijn de 
omvang van de gegevensset en de mate van representativiteit ervan (integrale waarneming of 
steekproef). Voorts zijn de (potentiële) mogelijkheden waarover de houder beschikt en de 
bekendheid c.q. beschikbaarheid van aanvullende informatie bepalend. De redelijk toegeruste 
houder vormt hierbij de (objectieve) maatstaf, nader gesubjectiveerd in geval van een in concreto 
bij de houder en/of de derdenverkrijger aanwezig surplus aan expertise, technische faciliteiten 
e.d. In de visie van de Kamer gaat het er derhalve niet om of herleiding op deze basis aannemelijk 
is, maar of de houder over de mogelijkheden daartoe beschikt of eventueel zou kunnen 
beschikken. Eerst wanneer ook deze (potentieel) indirect identificerende gegevens zijn 

                                                      
1832 Advies aan de Projectgroep wetenschappelijk statistisch agentschap van 26 februari 1993, dossiernr. 
92.E.75. 
1833 Zie de aanbevelingen in de analyse van Herman Vuijsje, Mens, erger je niet. Privacybescherming en 
wetenschappelijk onderzoek, januari 1992, onderzoeksrapportage in opdracht van het ministerie van 
Onderwijs en Wetenschappen. Zie voor een overzicht van de gegevensproblematiek in verband met het 
wetenschappelijk onderzoek en de verschillende activiteiten en standpunten naar aanleiding van het 
rapport-Vuysje: P. Schröder, Maatschappij-wetenschappelijk onderzoek en de persoonlijke levenssfeer, 
ontwikkelingen sinds het verschijnen van het rapport ‘Mens erger je niet’ in Privacy en Registratie 1995/1, 
p. 9 e.v. 
1834 Adviesverzoek van 14 oktober 1992 van de Projectgroep wetenschappelijk statistisch agentschap naar 
aanleiding van haar rapport “De beschikbaarstelling van microbestanden van het CBS voor 
wetenschappelijk onderzoek”, dossiernr. 92.E.75. 
1835 Vgl. in dit verband ook de door de Registratiekamer goedgekeurde VOI-gedragscode (Stcrt. 1991, 88) 
en de goedgekeurde gedragscode van Nefarma inzake geneesmiddelenonderzoek (Stcrt. 1992, 198). Zie 
hoofdstuk 6. 
1836 Vgl. het verschil met het hiervoor weergegeven standpunt inzake de identificeerbaarheid van personen. 
In dit advies gaat de Kamer er van uit, dat het vastleggen van direct identificerende gegevens 
herleidbaarheid impliceert. Dit geldt derhalve ook voor kenmerken als een algemeen persoonsnummer 
(Sofi-nummer), vingerafdrukken en een DNA-profiel. Hiermee wordt ten onrechte voorbijgegaan aan het 
relativiteits-aspect van de herleidbaarheidtoetsing, de vraag of de houder (dan wel de ontvanger) beschikt 
of (theoretisch) kan beschikken over de sleutel tot personalisering van deze gegevens, indien deze als enig 
identificerend kenmerk zijn opgenomen.  
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verwijderd, is sprake van een niet herleidbaar, derhalve niet onder de werkingssfeer van de WPR 
begrepen gegevensbestand. 

Het beslissingselement onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht, heeft dan betrekking 
op de vraag hoever men met de verwijdering van (potentieel) indirect identificerende gegevens 
moet gaan om een gegevensbestand als niet herleidbaar te kunnen kwalificeren. Het antwoord op 
deze vraag hangt naar het oordeel van de Kamer vooral af van de mate van gevoeligheid van de 
betreffende gegevens: Voor het antwoord op de vraag of onevenredige inspanningen nodig 
zouden zijn om gegevens in een bepaald geval te herleiden, is ten slotte nog van betekenis welke 
belangen daarbij aan de orde zijn. 

Bij de toepassing van deze uitgangspunten op de vraagstelling onderscheidt de Kamer in 
concreto drie kwesties: (a) wanneer zijn onderzoeksbestanden (nog) als persoonsregistraties in de 
zin van art. 1 WPR aan te merken en dus zonder WPR-regulering aan onderzoeksinstituten te 
verstrekken1837, (b) aan welke voorwaarden moet de verstrekking van herleidbare 
onderzoeksbestanden ex art. 11, tweede lid, WPR voldoen en (c) welke derogerende 
verstrekkingsvoorwaarden gelden voor het CBS ex art. 11, derde lid jo. zijn wettelijke 
geheimhoudingsplicht. 

Met betrekking tot art. 1 WPR is de Kamer van oordeel, dat de herleidbaarheid van 
gegevensbestanden in de relatie CBS-onderzoeksinstellingen (uitsluitend) wordt bepaald door 
niveau en effectiviteit van de toegepaste data-intrinsieke beveiliging1838. De (aangescherpte) 
toepassing van technisch-organisatorische maatregelen, zoals contractuele 
geheimhoudingsverplichtingen, verboden op koppeling en doorlevering en een zorgvuldig 
systeembeheer, wordt door de Kamer voor de WPR-toepassingsvraag als niet relevant 
aangemerkt. Deze contextuele voorwaarden veranderen immers niets aan het gegevensbestand als 
zodanig, terwijl de onderzoeksinstituten, gezien hun expertise, contacten en technische outillage, 
bij uitstek tot herleiding via bewerkingen op basis van indirect identificerende kenmerken in staat 
moeten worden geacht. In dit verband worden de bestaande, door het CBS bij 
gegevensverstrekking in de vorm van maatwerk toegepaste beveiligingsmaatregelen, als adequaat 
beoordeeld1839. De beperkende werking van het beslissingselement “onevenredige hoeveelheid 
tijd, geld en mankracht” kan daarmee voor de (professionele) sociaal-wetenschappelijke en 
(sociaal)-medische onderzoekssector, naar het oordeel van de Kamer nauwelijks van betekenis 
zijn. 

                                                      
1837 Vgl. het bijzondere wettelijke regime voor persoonsregistraties die uitsluitend voor wetenschappelijk 
onderzoek of statistiek zijn aangelegd in art. 33 WPR. Ook hier speelt echter weer de 
herleidbaarheidskwestie, zij het op een ander niveau: dat van de resultaten van het onderzoek. Deze 
uitzonderingsbepaling op de artt. 28 t/m 32 is slechts van toepassing: “indien (mits) de uitkomsten 
waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt, niet meer herleidbaar zijn tot de individuele natuurlijke 
persoon”. 
1838 Bij data-intrinsieke beveiligingen gaat het om een zodanige bewerking van de gegevens, dat deze zowel 
worden ontdaan van direct identificerende kenmerken als (in meer of mindere mate) van indirect 
identificerende kenmerken. Afgezien van de anonimisering van gegevens gaat het hierbij om het weglaten 
van variabelen, de aftopping/vergroving van waarden van variabelen en/of wijzigingen in de steekproef. 
Het doel ervan is de minimalisering van de kans op gegevensidentificatie bij de ontvanger 
(onderzoeksinstelling). Een dergelijke gegevensbewerking impliceert een (belangrijk) informatieverlies. Om 
die reden is de mate van toepassing van data-intrinsieke beveiliging een belangrijk punt van discussie, 
immers bepalend voor de gebruikswaarde van deze bestanden voor (universitaire) onderzoeksinstellingen 
(en hun opdrachtgevers). 
1839 Zie de volgende passage: “Voor de goede orde zij nog opgemerkt, dat gelet op het voorgaande niet 
geheel valt uit te sluiten dat ook de bestanden die het CBS thans voor secundair gebruik ter beschikking 
stelt, in bepaalde gevallen gegevens bevatten die anders dan via spontane herkenning tot personen 
herleidbaar zijn. Gelet op de huidige praktijk bij het leveren van onderzoeksbestanden lijkt het daarbij 
echter te gaan om herleiding met onevenredige moeite of als gevolg van bijzondere omstandigheden met 
een toevallig karakter, in afwijking van hetgeen in die situatie redelijkerwijs mag worden verwacht. Op die 
grond mag er voorshands van worden uitgegaan, dat van persoonsgegevens in de zin van de WPR in die 
gevallen geen sprake is.” 
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Omdat de voorstellen van de projectgroep om reden van het daarmee gepaard gaande 
informatieverlies een vermindering van data-intrinsieke beveiligingsmaatregelen beogen, uit 
privacy-oogpunt te compenseren door technisch-organisatorische voorzieningen, impliceert het 
standpunt van de Kamer, dat de gegevensverstrekking door het CBS naar het oordeel van de 
Registratiekamer onder het beslag van de WPR valt. 

Op dit punt komt art. 11, tweede lid, in beeld, de vraag onder welke voorwaarden 
gegevensverstrekking aan derden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistiek 
rechtmatig is. Het advies is ook op dit punt toegesneden op de relatie CBS-
onderzoeksinstellingen. De Kamer vergt van het CBS een inschatting in concreto van de aan een 
gevraagde gegevensverstrekking verbonden privacy-risico’s en maatwerk bij de toepassing van 
data-intrinsieke en technisch-organisatorische beveiligingsmaatregelen bij de effectuering daarvan. 
In het licht van deze verstrekkingsbepaling in de hierin opgenomen privacytoets worden derhalve 
aan het CBS zware (compenserende) eisen gesteld. Mocht worden overgegaan op een standaard-
beveiligingsregime, dan worden daaraan strengere eisen gesteld dan aangelegd bij een maatwerk-
regime. Een combinatie van anonimisering van de gegevens, technisch-organisatorische 
voorzieningen en licentiëring van onderzoekers wordt dan als te beperkt bestempeld. Volgens de 
Kamer gaat de keuze derhalve tussen maatwerk of verdergaande data-intrinsieke 
beveiligingsmaatregelen. 

Aan het voorgaande blijkt echter, naar het oordeel van de Kamer, voor het CBS art. 11, derde lid, 
WPR, de basis voor doorwerking in het wettelijk regime van geheimhoudingsverplichtingen, in de 
weg te staan, in het bijzonder de artt. 4 en 5 van de Wet van 28 december 1936, houdende 
maatregelen tot het verkrijgen van de juiste statistieken (WES, Stb. 1936, 639 DD). Met name 
gaat het daarbij om de betekenis van de elementen “openbaarmaken” en “blijken van opgaven en 
inlichtingen over een afzonderlijke persoon, onderneming of instelling” in art. 5 van deze wet. De 
Kamer begrijpt deze elementen in het licht van de begripsvorming in de privacy-wetgeving, 
derhalve als “herleidbaar” in de zin van art. 1 WPR. Hieruit wordt een zodanige beveiligingsplicht 
in de vorm van toepassing van data-intrinsieke maatregelen afgeleid, dat elke mogelijkheid tot 
herleiding effectief is uitgesloten. Alleen in geval van toestemming van de geregistreerde kan 
hiervan worden afgeweken. De Kamer is derhalve van oordeel, dat onder de huidige wetgeving 
geen verandering in de bestaande, door het CBS toegepaste verstrekkingsvoorwaarden kan 
worden gebracht. 

Dit advies van de Registratiekamer heeft veel kritiek uitgelokt, met name van de 
Beoordelingscommissie wetenschappelijk statistisch agentschap (Commissie-Kordes) in haar 
rapport “De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van respondenten bij het gebruik van 
microdatabestanden voor wetenschappelijk onderzoek” van april 1993. 

Deze commissie geeft een geheel andere invulling aan het criterium herleidbaarheid, in het 
bijzonder aan de elementen “onevenredige hoeveelheid tijd, geld en mankracht”, dan de 
Registratiekamer voorstaat. De commissie verdisconteert in dit criterium de praktische 
waarschijnlijkheid c.q. redelijke verwachting van identificatie, met voorbijgaan aan toevallige 
omstandigheden (theoretische onthullingsrisico’s). In de voorliggende kwestie wordt derhalve 
tevens rekening gehouden met factoren als: (a) de (selecterende) tussenkomst van CBS en NWO, 
(b) de homogeniteit van de gebruikersgroep en de sterk overeenkomstige onderzoeksbenadering 
(groepsmoraal), (c) de beroepsethiek van de onderzoeker in samenhang met een sterk ontwikkeld 
bewustzijn van mogelijke risico’s en besef van het belang van een zeer zorgvuldige omgang met 
gegevens, (d) een strikt gesanctioneerde geheimhoudingsplicht van de individuele onderzoeker en 
(e) de afstandelijke onderzoekspraktijk. De combinatie van een geanonimiseerd 
onderzoeksbestand met toereikende regels voor de wijze van gebruik ervan kan de gegevens naar 
het oordeel van deze commissie als niet-herleidbaar bestempelen1840. 

                                                      
1840 Op dit punt wordt verwezen naar de VOI-gedragscode. In art. 1.7 is het begrip onderzoeksbestand als 
volgt gedefinieerd: “Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek aangelegde verzameling samenhangende 
gegevens, die niet herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen. Dit is geen persoonsregistratie in de 
zin van de wet.” Anders dan de commissie op p. 2 van haar rapport lijkt aan te nemen, is de VOI-
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De commissie is daarom van mening, dat gegevensverstrekking in de beide, door de projectgroep 
voorgestelde varianten niet onder het beslag van de WPR valt, deze immers in dit geval geen 
persoonsgegevens betreffen. De hiervoor genoemde combinatie is daartoe reeds voldoende. 
Voorts is de commissie van opvatting, dat een dergelijke verstrekking de 
geheimhoudingsverplichting in de artt. 4 en 5 WES onverlet laat. Een verstrekking van 
microbestanden in de voorgestelde zin is bovendien expliciet toegestaan in de beoogde Wet 
CBS/CCS1841. De door de Kamer geuite bedenkingen inzake een standaard-beveiligingsregime 
ontmoeten eveneens onbegrip. In dit perspectief geeft de commissie de voorkeur aan een 
verstrekkingsvariant, bestaande uit geanonimiseerde gegevens in combinatie met een contractueel 
gebruiksregime. Geadviseerd wordt om vooruitlopend daarop de tweede variant in het voorstel 
van de projectgroep in te voeren. Deze voorziet naast verwijdering van de direct identificerende 
gegevens (anonimisering), tevens in een lichte vorm van data-instrinsieke beveiliging van de 
gegevensverzameling, in combinatie met gedragsregels. Het Statistisch Agentschap draagt in deze 
optiek de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen, vaststellen en handhaven van passende 
regelgeving en het toezicht op de naleving ervan. 

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft per 1 januari 1994 
een Wetenschappelijk statistisch agentschap ingesteld. Dit Agentschap treedt op als intermediair 
tussen onderzoekers en de houders van relevante gegevensbestanden. In dat verband is medio 
1994 een overeenkomst afgesloten tussen NWO en CBS over de beschikbaarheid van CBS-
gegevensbestanden voor (geselecteerde) derden, in het bijzonder onderzoekers in de 
maatschappij en gedragswetenschappen1842. Als richtsnoer gelden de opvattingen van de 
Commissie-Kordes1843. In het criterium herleidbaarheid in art. 1 WPR is aldus het element 
“redelijkerwijs te verwachten” ingelezen, zodat onderzoeksbestanden die voldoen aan de 
genoemde criteria, niet als persoonsregistraties in de zin van de WPR worden beschouwd en dus 
ook niet bij de Registratiekamer worden aangemeld. Het herleidbaarheidscriterium is daarmee 
verdergaand gesubjectiveerd, als onderdeel van een afweging in concreto. De implicaties ervan 
zijn aldus beïnvloedbaar, vooral via algemene of specifieke contractuele bedingen en/of de 
gelding van een gedragscode. In die zin is sprake van zelfregulering door de onderzoekssector 
binnen de grenzen van de wet1844. 

                                                                                                                                                        
gedragscode echter niet van toepassing op deze onderzoeksbestanden. Zie art. 3, dat de werking van de 
code beperkt tot persoonsregistraties. Het begrip herleidbaar is hierin te verstaan als niet personaliseerbaar, 
bijvoorbeeld op grond van een afzonderlijk aangehouden, corresponderend N.A.W.-bestand. 
1841 Zie wetsvoorstel Instellingsregeling voor het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de 
statistiek, TK 1993-1994, 23576, nrs. 1-3. De paragrafen 4 t/m 6 hiervan hebben betrekking op de 
verwerving van gegevens door het CBS, het gebruik van gegevens en de verstrekking daarvan aan derden. 
Ingevolge art. 12 kan het CBS op verzoek, ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek, een 
gegevensverzameling met betrekking waartoe passende maatregelen zijn genomen om herkenning van 
afzonderlijke personen, huishoudens, ondernemingen of instellingen te voorkomen, verstrekken aan (onder 
meer) een universiteit, een bij wet ingestelde organisatie of instelling voor wetenschappelijk onderzoek, het 
Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit art. 13 blijkt, dat de verzoeker in dat 
verband maatregelen moet hebben getroffen om te voorkomen dat aan hem te verstrekken gegevens voor 
andere werkzaamheden dan statistisch of wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. 
1842 Zie Stcrt. 94, 86. Vgl. ook de overeenkomst van het ministerie van O&W en het CBS over de 
uitwisseling van onderwijsgegevens, Stcrt. 1994, 118. 
1843 Inmiddels heeft deze commissie van de minister van OCW het verzoek tot een vervolgstudie gekregen, 
met betrekking tot de condities waaronder gegevensverzamelingen ex art. 11, tweede lid, WPR aan 
onderzoeksinstituten kunnen worden verstrekt. Ook op dit punt bevatte het CBS-advies van de 
Registratiekamer een zeer terughoudend standpunt. 
1844 Vgl. de nadruk in het rapport van de Commissie-Kordes op dit element. Zie ook de aan het Statistisch 
Agentschap toegedachte rol: “In de Wet persoonsregistraties (WPR), zijn de juridische beginselen van de 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer aangegeven op een algemeen niveau. Deze kaderwet gaat uit 
van aanvullende, sectorgewijze zelfregulering door de betrokken beroepsgroep. Het beoogde agentschap 
bij een toonaangevende instelling als de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, kan 
een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van specifieke, op het vakgebied gerichte regels en 
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Het standpunt van de Registratiekamer over de betekenis van het herleidbaarheidscriterium in 
haar CBS-advies heeft voorts geleid tot een aanvulling van art. 1653m WGBO (art. 7:458 
BW)1845. Deze is het gevolg van een hernieuwde belangenafweging tussen medisch-
wetenschappelijk onderzoek en het daarbij betrokken volksgezondheidsbelang en de persoonlijke 
levenssfeer van individuele patiënten. In deze context is de betekenis van het 
herleidbaarheidscriterium toegespitst op de reikwijdte van het toestemmingsvereiste betreffende 
gegevensverstrekking voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek door de hulpverlener in art. 
7:457, eerste lid, BW. Op dit toestemmingsvereiste zijn in art. 7:458, eerste lid, BW voor de 
gegevensverstrekking ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van een volksgezondheid een tweetal uitzonderingen gemaakt. Is het vragen van toestemming 
van de patiënt in redelijkheid niet mogelijk, dan is gegevensverstrekking toegestaan mits ter 
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke levenssfeer 
van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad (sub a). De tweede, toegevoegde uitzondering 
heeft betrekking op situaties waarin het vragen van toestemming door de aard en het doel van het 
onderzoek niet kan worden verlangd. In dat geval is gegevensverstrekking door de hulpverlener 
niettemin toegestaan, mits deze er zorg voor heeft gedragen dat de gegevens in zodanige vorm 
worden verstrekt, dat herleiding tot individuele natuurlijke personen “redelijkerwijs” wordt 
voorkomen (sub b)1846. Uit de toelichting blijkt, dat met de toevoeging van het element 
“redelijkerwijs”, bedoeld is om met betrekking tot het medisch-wetenschappelijk onderzoek te 
voorzien in een ruimere toepassing van het herleidbaarheidscriterium dan de Registratiekamer 
deed in haar CBS-advies184720, p. 3).>. Wat de compenserende waarborgen betreft is vooral 
gedacht aan zelfregulering in de vorm van een WPR-gedragscode. 

Bij brief van 7 april 1995 heeft de Stichting Federatie van Medisch Wetenschappelijke 
Verenigingen haar Gedragscode Gezondheidsonderzoek van februari 1995 ex art. 15 WPR ter 
goedkeuring aan de Registratiekamer voorgelegd. Deze zelfregulering is voorbereid door de Raad 
voor het Gezondheidsonderzoek in nauwe samenwerking met wetenschappelijk onderzoekers uit 
verschillende medische disciplines, met participatie van artsen- en patiëntenorganisaties1848. Het 
                                                                                                                                                        
procedures voor de betrokken wetenschappelijke onderzoekers, waar het gaat om het verzamelen, 
bewerken en verstrekken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kan helderheid tot 
stand komen die het vertrouwen in statistiek en wetenschap zal versterken.” In casu gaat het om de vraag 
wiens uitleg van de WPR prevaleert, die van de sector of die van de Registratiekamer. Het beroep op het 
beginsel van zelfregulering fungeert derhalve als ondersteuning van de claim op het primaat van 
(gedecentraliseerde) rechtsvorming door de sector zelf. 
1845 De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst is als afdeling 5 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek op 1 april 1995 in werking getreden (Stb. 1994, 837, 838 en 845). De betreffende wijziging van 
het wetsvoorstel is doorgevoerd bij de Vierde nota van wijziging van 10 februari 1994, TK 1993-1994, 
21561, nr. 20. 
1846 De betreffende bepaling luidt als volgt: “b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel 
van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de 
gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen 
redelijkerwijs wordt voorkomen.” 
1847 Vgl. de volgende passages in de toelichting: “Voor de goede orde wijzen wij erop dat wanneer een 
hulpverlener gegevens verstrekt die niet op naam zijn gesteld, maar zodanig zijn gecodeerd dat herleiding 
redelijkerwijs niet mogelijk is, hij geen persoonsgegevens verstrekt. Een dergelijke verstrekking kan niet 
worden aangemerkt als de verstrekking van persoonsgegevens en valt derhalve buiten het bereik van de 
daarop betrekking hebbende regelgeving, daaronder begrepen de onderhavige. Dit is slechts anders indien 
uit de gegevens zelf, behalve in uitzonderlijke en redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, hetzij 
spontaan, hetzij door bewerking van de gegevens, herkenning van personen mogelijk is. (...) De 
waarborgen waarmee de gegevensverstrekking vervolgens zijn omgeven, dienen van zodanige aard te zijn 
dat daardoor de geanonimiseerde, doch in beginsel in de zin van artikel 1 van de Wet persoonsregistraties 
herleidbare gegevens wat betreft het feitelijk resultaat op één lijn kunnen worden gesteld met gegevens die 
in de zin van de Wet persoonsregistraties niet herleidbaar zijn” (TK 1993-1994, 21561, nr. <N 
1848 Het gezondheidsonderzoek is art. 1 van de code gedefinieerd als: “medisch-wetenschappelijk 
onderzoek (zoals patiënt-gebonden onderzoek, epidemiologisch of gezondheidszorgonderzoek) waarbij 
gebruik wordt gemaakt van reeds beschikbare of voor dat doel te verzamelen gegevens. Niet onder 
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verzoek om goedkeuring van deze gedragscode is inmiddels door de Registratiekamer 
ontvankelijk verklaard1849. 

Via deze Gedragscode wordt tevens tot de naleving van de Gedragscode Biomedisch onderzoek 
en de media verplicht. De hierin opgenomen gedragsregels hebben zowel betrekking op de 
invulling van de WGBO als op die van de WPR. De regeling is opgehangen aan de volgende 
driedeling in onderzoeksgegevens: anonieme gegevens, gecodeerde gegevens en identificerende 
gegevens. Anonieme gegevens zijn gegevens die niet tot individuele personen kunnen worden 
herleid1850. Volgens de toelichting zijn dit geen persoonsgegevens in de zin van de WPR. De 
gedragscode, in het bijzonder het verbod op identificatie in art. 3.2, geldt met betrekking tot het 
aspect herleidbaarheid in art. 1 WPR als compenserende waarborg tegen een identificatie op 
grond van de gegevens zelf (inzet expertise en faciliteiten)1851. De onderzoeker is voorts 
gebonden aan een onderzoeksprotocol (art. 2.7). De categorie gecodeerde gegevens is een 
tussencategorie, bestaande uit gegevens die slechts door tussenkomst van een intermediair, de 
berichtgever, tot individuele personen kunnen worden herleid. In dit geval zijn bij de verstrekking 
zodanige procedurele waarborgen ingebouwd, dat de onderzoeker die de gegevens verkrijgt niet 
de beschikking heeft over de identificatiesleutel. In de gedragscode is precies geregeld onder 
welke voorwaarden verstrekking en gebruik van gecodeerde gegevens, zonder voorafgaande 
toestemming van de betrokkene1852, zijn toegestaan (artt. 5.1 t/m 5.5)1853. Op deze wijze is voor 
deze categorie zowel uitvoering gegeven aan de artt. 1 en 11, tweede en derde lid, WPR als aan 
art. 7:458, eerste en tweede lid, BW. Naast het onderzoeksprotocol vervult de schriftelijke 
overeenkomst met de informatieverstrekkende hulpverlener hierin een belangrijke functie. De 
mogelijkheid tot verkrijging van aanvullende informatie is voorts in art. 5.4 van de code van 
nadere waarborgen voorzien. Voorts zijn in de code bepalingen opgenomen inzake het gebruik 
van persoonsgebonden gegevens. In dat geval is voorafgaande toestemming van de patiënt 
vereist. Deze regeling is derhalve een uitwerking van art. 11, tweede en derde lid, WPR en art. 
7:457 BW. 

In deze studie wordt het standpunt ingenomen, dat in het criterium herleidbaarheid in art. 1 WPR 
het element “redelijkerwijs” is in te lezen. Deze interpretatie steunt op het beginsel van een 
redelijke wetsuitleg, in het bijzonder van de elementen “onevenredige hoeveelheid tijd, geld en 
mankracht.” Deze uitleg komt voorts overeen met de toelichting op het begrip “identifiable 
persons” in het Europees Dataverdrag 1981 en in de hierop gebaseerde aanbeveling van het 

                                                                                                                                                        
gezondheidsonderzoek is begrepen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de geneeskunst zoals 
omschreven in artikel 1 onder a van het voorstel van Wet inzake medische experimenten.” Zie tevens het 
wetsvoorstel Wet inzake medische experimenten, TK 1991-1992, 22588, nrs. 1-3. Vgl. ook de Nefarma-
gedragscode. 
1849 Zie de brief van de Kamer van 24 april 1995, kenmerk 93G003 aan de Federatie van medisch-
wetenschappelijke verenigingen. De gedragscode is inmiddels voor commentaar gepubliceerd in de Stcrt. 
1995, 82 In haar ontvankelijkheidsbeslissing heeft de Kamer vastgesteld, dat “gezondheidsonderzoek” als 
sector in de zin van art. 15, tweede lid, WPR heeft te gelden. Tevens was de Kamer van mening, dat aan de 
eisen van representativiteit en zorgvuldige voorbereiding is voldaan. 
1850 Deze definitie spoort met die in de VOI-gedragscode. Het verschil is echter, dat de gedragscode 
Gezondheidsonderzoek wel op deze gegevens van toepassing is, terwijl deze van de werking van de VOI-
gedragscode zijn uitgesloten. In het perspectief van de gedragscode Gezondheidsonderzoek behoeft de 
VOI-gedragscode op dit punt wijziging en aanvulling. 
1851 Art. 3.2 luidt als volgt: “De onderzoeker verricht geen handelingen met bestanden van anonieme 
gegevens (koppelingen, vergelijkingen, bewerkingen), bedoeld om tot herleiding tot individuen of tot 
identificerende gegevens te komen.” 
1852 Wel voorziet de regeling in een algemene voorlichtingsplicht aan de patiënt met de mogelijkheid voor 
de betrokkene om uitdrukkelijk bezwaar te maken tegen gegevensgebruik. Een dergelijk bezwaar moet 
worden gerespecteerd. Zie de artt. 2.6 en 5.1. 
1853 Vgl. ook het in juni 1993 door de Registratiekamer uitgebrachte rapport “Casusregisters in de 
geestelijke gezondheidszorg”. 
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Comité van Ministers van de Raad van Europa inzake de Protection of personal data used for 
scientific research and statistics1854. De beoogde EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens 
brengt geen verandering in de hierin vastgelegde uitgangspunten1855. Dit betekent, dat de niet-
herleidbaarheid van gegevens(-verzamelingen) onder omstandigheden kan berusten op een 
combinatie van data-intrinsieke maatregelen (anonimisering) en contractuele 
gebruiksverplichtingen. 

In dit perspectief vormt art. 7:458, eerste lid, met name de toevoeging van het element 
“redelijkerwijs” geen relativering van het herleidbaarheidscriterium in art. 1 WPR, maar een 
rechtstreekse toepassing ervan. De Raad voor Gezondheidsonderzoek heeft in zijn gedragscode 
op dit punt derhalve een juiste uitleg gegeven aan art. 1 WPR1856. Hoe de mix van data-intrinsieke 
beveiliging en op contractuele bedingen en regulering via gedragscode(s) gebaseerde maatregelen 
er in concreto uit moet zien om niet-herleidbaarheid aan te nemen, is een zaak van nadere 
afweging1857. De aard van de informatie in kwestie vormt daarin een belangrijke factor. In die zin 
is vooral te differentiëren naarmate de risico’s voor betrokkenen groter zijn1858. 

                                                      
1854 Explanatory report on the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic 
Processing of Personal Data, uitgegeven door de Raad van Europa (Straatsburg 1981). Hierin is de 
volgende toelichting opgenomen: “identifiable persons” means a person who can be easily identified: it 
does nog cover identification of persons by means of very sophisticated methods” (nr. 28). Vgl. ook de 
hierop gebaseerde Recommendation No. R(83)10, Protection of personal data used for scientific research 
and statistics, Straatsburg 1984. Deze aanbeveling kent de volgende definitie: “Personal data” means any 
information relating to an identified of identifiable individual. An individual should not be regards as 
“identifiable” if the identification requires an unreasonable amount of time, cost and manpower.” De 
toelichting bevat de volgende passage: “It is an objective notion and it is understood that it will be for the 
researcher to show, taking into account his situation and the means at disposal, the difficulty of 
identification.” Ik begrijp deze elementen aldus, dat de beslissing moet zijn gebaseerd op alle, in concreto 
in het geding zijnde factoren.  
1855 Zie de definitie van het begrip persoonsgegevens in art. 2 onder a. van het gemeenschappelijk ontwerp: 
“persoonsgegevens”, iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon, hierna “betrokkene” te noemen; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of 
indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of 
meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit”. De toelichting in de preambule schept als volgt licht in de 
duisternis: “dat, om te bepalen of een persoon identificeerbaar is, moet worden gekeken naar alle middelen 
waarvan mag worden aangenomen dat zij redelijkerwijs door degene die voor de verwerking 
verantwoordelijk is dan wel door enig ander persoon in te zetten zijn om genoemde persoon te 
identificeren; dat de beschermingsbeginselen niet van toepassing zijn op gegevens die op zodanige wijze 
anoniem zijn gemaakt dat de persoon waarop ze betrekking hebben niet meer identificeerbaar is; dat de 
gedragscodes in de zin van artikel 27 een nuttig instrument kunnen zijn om een identificatie te geven 
omtrent de middelen waarmee de gegevens anoniem kunnen worden gemaakt en kunnen worden bewaard 
in een vorm die identificatie van de betrokkene niet langer mogelijk maakt.” Hieruit blijkt, dat de richtlijn 
bij de uitleg van het element indirecte identificeerbaarheid uitdrukkelijk ruimte biedt voor een doorwerking 
van maatschappelijke (sector)opvattingen via zelfregulering. 
1856 Voor alle duidelijkheid moet hieraan nog worden toegevoegd, dat anonimisering als component van 
niet-herleidbaarheid veronderstelt, dat de betreffende onderzoeker/organisatie niet over de 
identificatiesleutel in de vorm van een bijbehorend NAW-bestand beschikt of kan beschikken. Vgl. de 
praktijk van “onthoofding” van gegevensverzamelingen als beveiligingsmaatregel (art. 8 WPR). Is dat wel 
het geval, dan is ook een geanonimiseerd onderzoeksbestand een persoonsregistratie in de zin van de WPR. 
In het geval van CBS-verstrekkingen staat vast, dat de sleutel niet wordt meegeleverd. Voor zover in deze 
studie opmerkingen zijn gemaakt over het achterblijvende aanmeldingspercentage uit de onderzoekssector 
zijn deze gebaseerd op de wetenschap, dat een substantieel deel van de gebruikte onderzoeksbestanden in 
dit verband (alsnog) personaliseerbaar is. 
1857 Hier zij nog benadrukt, dat de vraag welke voorzieningen moeten worden getroffen om niet-
herleidbaarheid aan te nemen een andere is dan die betreffende de voorwaarden waaronder 
persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek aan derden mogen worden verstrekt. Zie 
de uitleg door de Registratiekamer van art. 11, derde lid, WPR in haar CBS-advies. In het licht van de 
wet(sgeschiedenis) zijn de hierin opgenomen condities te strikt. Zie ook het regime voor secundair gebruik 
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Uit het voorgaande blijkt, dat de meningen over de betekenis van het herleidbaarheidscriterium 
en daarmee over de reikwijdte van de WPR sterk verdeeld zijn. De Registratiekamer heeft tot op 
heden haar standpunt inzake de betekenis van het herleidbaarheidscriterium in art. 1 WPR, zoals 
nader uitgewerkt in het hiervoor besproken CBS-advies en het rapport Casusregisters in de 
geestelijke gezondheidszorg, gehandhaafd1859. Op dit moment is niet bekend of de Kamer haar 
opvattingen in het kader van de goedkeuringsprocedure inzake de Gedragscode 
Gezondheidsonderzoek wil bijstellen. 

Het voorgaande impliceert, dat op een kardinaal onderdeel van de WPR, de reikwijdte van deze 
regeling en de gelding van de zelfregulerings- en aanmeldingsplicht in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, de vereiste rechtszekerheid ontbreekt.  

15.7 De zelfreguleringsplicht in de ontwerp-Richtlijn 
In hoofdstuk 12 is de regeling van de aanmeldingsplicht in de tekst van het gemeenschappelijk 
standpunt inzake de ontwerp-Richtlijn besproken, aansluitend op het onderscheid tussen deze 
verplichting en die tot zelfregulering. De vraag doet zich voor, of de bestaande 
zelfreguleringsplicht onder het richtlijn-regime gehandhaafd kan worden. Dat lijkt niet het geval 
en wel om de volgende redenen. Een eerste element betreft het karakter van de richtlijn als totaal-
harmonisatie ex art. 100A EG-Verdrag. Met deze regeling wordt de privacybescherming, parallel 
aan de reikwijdte van het gemeenschapsrecht, primair een zaak van communautair recht1860. De 
nationale regelingsbevoegdheid is dan teruggebracht tot de bandbreedte van in de richtlijn 
specifiek geformuleerde regelingsopties1861. De preambule is op dit punt ook zeer helder1862. Het 
                                                                                                                                                        
van gegevensbestanden ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek in de ontwerp-Richtlijn bescherming 
persoonsgegevens. Met betrekking tot de doelbinding in art. 6 bepaalt de preambule: “overwegende dat de 
latere verwerking van persoonsgegevens voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden in 
het algemeen niet wordt beschouwd als onverenigbaar met de doeleinden waarvoor zij eerder werden 
verzameld, mits de Lid-Staten passende garanties bieden; dat deze garanties met name moeten voorkomen 
dat de gegevens worden gebruikt voor het nemen van maatregelen of besluiten die tegen een bepaalde 
persoon gericht zijn.” Zie voorts met betrekking tot de rechtvaardiging van intern gebruik en externe 
verstrekking art. 7 onder f en art. 32, derde lid, van het gemeenschappelijk standpunt. 
1858 Vgl. de bijzondere gevoeligheid van het onderzoek naar hiv en seropositiviteit. 
1859 Zie ook de brief van de Kamer aan de Raad voor Gezondheidsonderzoek van 21 oktober 1993, 
kenmerk 93.D.23. 
1860 Het kenmerk van de richtlijn als harmonisatie-instrument in art. 189 EG-Verdrag is, dat deze ten 
opzichte van de lidstaat verbindend is wat het resultaat betreft, echter vrijheid in te kiezen vorm en 
middelen laat. Dat is bij de privacy-richtlijn deels theorie. De richtlijn is in immers tevens in belangrijke 
mate verplichtend wat de methode van implementatie betreft. De noodzaak van specifieke 
privacywetgeving is een gegeven. Allereerst door de vele specifieke regelingsverplichtingen in de privacy-
richtlijn, mede in het verlengde van de regelingsverplichting in het door de EG-richtlijn geïncorporeerde 
Europees Dataverdrag 1981. De verplichting tot specifieke wetgeving is voorts een uitvloeisel van de 
opneming van – hierna nog aan te geven – elementen van voortgezette harmonisatie door organisatorische 
voorzieningen op communautair niveau, met name wat de uitvoering van de regeling betreft. De wel 
gesuggereerde mogelijkheid om – althans wat de privaatrechtelijke verhoudingen betreft – (alsnog) terug te 
vallen op een combinatie van jurisprudentiële rechtsvorming op basis van open privaatrechtelijke normen 
(jo. de grondrechten) en zelfregulering is daarmee van de baan. Rechtsvorming in internationaal verband 
veronderstelt immers vergelijkbaarheid en controleerbaarheid van nationale arrangementen en daarmede 
gemakkelijke kenbaarheid/toegankelijkheid van rechtsbronnen. Een primair op jurisprudentiële 
rechtsvorming en zelfregulering gebaseerd stelsel voldoet niet aan deze eisen. 
1861 Zie het stelsel van voorzieningen in de richtlijn ten behoeve van een op communautair niveau 
gecoördineerde uitvoering/toepassing ervan en een verdergaande inperking van de beleidsruimte van de 
lidstaten. Dit dynamische element in de harmonisatie is als volgt in de richtlijn ingebed: (a) sturing van de 
nationale rechtsvorming door regelgeving op communautair niveau via de realisering van EG-gedragscodes 
(sectorale zelfregulering) en uitvoeringsmaatregelen van de Commissie, (b) beïnvloeding van de 
uitvoeringspraktijk van de lidstaten via verplichte samenwerking door de nationale toezichtsautoriteiten in 
de op EG-niveau ingestelde werkgroep van Data Protection Commissioners, (c) monitoring op basis van 
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is bovendien waarschijnlijk, dat de richtlijn sterke reflexwerking krijgt op niet onder de 
werkingssfeer van het EG-Verdrag begrepen terreinen, vanwege het beginsel van gelijke 
behandeling op nationaal niveau1863. Overigens zal de privacy-richtlijn een veel grotere impact 
hebben dan thans nog wordt beseft. De communautaire regeling zal immers mede zien op de 
openbaarheidswetgeving (Wob), de archiefwetgeving, de bij wet ingestelde (semi-) openbare 
registers (handelsregister, kadaster en burgerlijke stand) en de basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA).  

Eerder is reeds gesignaleerd, dat de zelfreguleringsplicht intrinsiek beperkend is, met name door 
de inherente uitsluiting van als zodanig rechtmatige handelingsopties1864. Dit blijkt ook uit de 
hiervoor besproken toepassing van de zelfregulering door de Registratiekamer. In het 
toetsingsbeleid van de Kamer is de hieraan toegekende rechtswerking in hoofdzaak teruggebracht 
tot die van beperkingsgrondslag in relatie tot de materiële gebruiks- en verstrekkingsbevoegdheid 
in de WPR. De verbindende werking van de zelfregulering kent evenmin (compenserende) 
voordelen, zoals toegenomen rechtszekerheid. Bovendien zijn aan de naleving van de 
zelfreguleringsverplichting, met name aan de reglementsvariant, substantiële uitvoeringslasten 
verbonden. Ook overigens kent deze verplichting belastende aspecten: conflictgevoeligheid door 
een tekort aan flexibiliteit en bureaucratische ruis. Deze problemen zijn groter naarmate het 
regelingsobject, het informatiesysteem, minder stabiel is door wetswijzigingen, 
organisatievernieuwing, veranderde werkprocessen e.d. Het voorgaande impliceert, dat de 
opneming van een zelfreguleringsverplichting in de nieuwe privacywet een grondslag in het 
communautaire recht moet hebben. 

Als enig aanknopingspunt voor zelfregulering op uitvoeringsniveau is in de ontwerp-richtlijn de 
bevoegdheid van de lidstaten tot preventieve toetsing voor een specifieke, nader af te bakenen 
groep risicovolle gegevensverwerking in art. 20 aan te merken. Indien voor de introductie van 
selectief preventief toezicht wordt geopteerd, is de reglementsplicht hierin te incorporeren. Wel 
krijgt deze dan een andere betekenis dan in het huidige systeem van de WPR. Het is echter niet 
waarschijnlijk, dat deze voorziening in ons land geïmplementeerd wordt1865. Voor het overige 
moet ervan worden uitgegaan, dat de beoogde richtlijn niet voorziet in de beleidsruimte om op 
nationaal niveau te kiezen voor een nadere aanscherping van het gebruiks- en 
verstrekkingsregime via verplichte en bindende zelfregulering op uitvoeringsniveau1866. Er zijn 

                                                                                                                                                        
een stelsel van informatie- en verslagverplichtingen ten behoeve van de lidstaten, de Commissie, de Raad 
en het Europees Parlement, (d) het primaat van het oordeel van de Commissie inzake de – geclausuleerde – 
toelaatbaarheid van gegevensverkeer met derde landen, (e) een advies- en aanbevelingsbevoegdheid van de 
genoemde werkgroep inzake wijziging, aanvulling en/of concretisering van de richtlijn en (f) het 
ontwikkelen van passende (wijzigings)initiatieven, in het bijzonder met het oog op de ontwikkeling van de 
informatiemaatschappij, als uitdrukkelijk geformuleerde opdracht aan de Commissie. 
1862 Vgl. de volgende overweging: “dat de Lid-Staten wegens de gelijkwaardige bescherming die voortvloeit 
uit de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen, het vrije verkeer van persoonsgegevens tussen 
de Lid-Staten niet langer mogen belemmeren om redenen in verband met de bescherming van de rechten 
en vrijheden van natuurlijke personen, met name het recht op persoonlijke levenssfeer”. 
1863 Zie ook de preambule inzake de met de richtlijn gesuggereerde impact in combinatie met de 
dynamische interpretatie van het EG-Verdrag. Vgl. ook de regeling voor maatschappelijke en ideële 
organisaties. 
1864 Zie voor een treffende illustratie de opvattingen van de Registratiekamer met betrekking tot de 
aanmelding van de persoonsregistratie “Spaarders Programma” van Loyalty Management Netherlands BV 
in verband met het Air Miles spaarsysteem. Brief van 3 mei 1995, dossiernr. 94.O.013.03. 
1865 Vgl. ook de preambule m.b.t. het uitzonderingskarakter ervan. Art. 20 is niet los te zien van de Franse 
positie in het onderhandelingsproces, gericht op continuering van de bestaande arrangementen. 
1866 Vgl. ook de volgende passages in de preambule: “dat aan de Lid-Staten een zekere vrijheid wordt 
gelaten die binnen het kader van de tenuitvoerlegging van de richtlijn, kan worden gebruikt door de 
economische en sociale partners; dat zij derhalve in hun nationale recht kunnen bepalen onder welke 
algemene voorwaarden de verwerkingen rechtmatig zijn; dat de Lid-Staten er daarbij naar dienen te streven 
de momenteel door hun wetgeving geboden bescherming te verbeteren”, alsmede: “overwegende dat de 
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tekenen, dat dit ook het standpunt van de Europese Commissie is1867. Op basis hiervan moet 
worden vastgesteld, dat bij invoering van de richtlijn, de vigerende reglements- en formulierplicht 
in de implementatiewetgeving niet kan worden gehandhaafd1868. De wettelijk geconditioneerde 
verplichte variant van zelfregulering in de huidige vorm is daarmee van de baan. 

Zelfregulering als bevoegdheid van de houder, als produkt van regelingsautonomie binnen de 
grenzen van de wet, blijft onder het nieuwe regime echter nog wel mogelijk. Onder 
omstandigheden kan voorts een specifieke verplichting daartoe in sectorwetgeving worden 
opgenomen. Zie als illustratie het kabinetsvoorstel om in de Wet op de ondernemingsraden een 
instemmingsrecht op te nemen met betrekking tot: “regelingen ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de werknemers, alsmede besluiten tot invoering van technische of 
andere voorzieningen die (mede) gericht zijn op waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag 
of prestaties van de werknemer”1869. De aannemelijke behoefte tot continuering van het 
privacyreglement op uitvoeringsniveau in sommige sectoren/kringen1870, kan voorts een 
overweging zijn om de bevoegdheid daartoe, als signaalbepaling, nog expliciet in de nieuwe wet 
op te nemen. De nalevingsverplichting krijgt dan echter een andere grondslag. Dat is dan niet 
meer de wet, maar de (rechts)verhouding met de geregistreerde of een specifieke wettelijke 
grondslag. Wel moet er rekening mee worden gehouden, dat een dergelijk aanknopingspunt in de 
wet – onbedoeld – gemakkelijk kan gaan werken als een verkapte verplichting. Mede om die 
reden is er veel voor te zeggen om geen enkele voorziening op te nemen. Dit temeer, omdat de 
aanmeldingsplicht met een inherente opgave tot (ruime) gegevensverstrekking omtrent de 
werking van het informatiesysteem, in belangrijke mate gecontinueerd wordt (artt. 18 en 19 
ontwerp-richtlijn) 

Een andere optie is, dat de in de richtlijn in art. 27 opgenomen mogelijkheid van nadere regeling 
in de sectorale gedragscode op beroepsgroep- en brancheniveau sterker wordt gestimuleerd. Dit 
zou onder meer kunnen door in de uitvoeringsregeling in de implementatiewet nader te 
differentiëren, al naargelang de regelings- en handhavingspotentie in de verschillende sectoren. 
                                                                                                                                                        
Lid-Staten in hun wetgeving of bij de toepassing van de ter uitvoering van deze richtlijn vastgestelde 
bepalingen de algemene voorwaarden nader kunnen aangeven waaronder de verwerkingen rechtmatig zijn; 
dat met name artikel 5 in samenhang met de artikelen 7 en 8 de Lid-Staten toestaat om behalve in algemene 
voorschriften, in bijzondere voorwaarden te voorzien voor de verwerking van gegevens in specifieke 
sectoren en voor de specifieke gegevenscategorieën als bedoeld in artikel 8.” Uit deze verklarende passages 
in samenhang met het systeem van de richtlijn blijkt, dat de nationale regelingsbevoegdheid is beperkt tot 
de volgende drieslag: (a) generieke voorschriften, (b) transformatie hiervan in specifieke sectorwetgeving 
(bijvoorbeeld onderzoek en statistiek) en (c) bijzondere voorschriften voor categorieën gevoelige gegevens. 
1867 Zie het in opdracht van de Europese Commissie verrichte onderzoek naar de financiële effecten van de 
richtlijn in het Verenigd Koninkrijk en Nederland: David Bainbridge e.a., An evaluation of the financial 
impact of the proposed European Data Protection Directive van november 1994. De in het Final report 
aangehouden interpretaties van de richtlijn zijn in belangrijke mate ontleend aan de opvattingen van de 
Commissie. In de rapportage omtrent een case study bij een gemeentelijke sociale dienst is met betrekking 
tot de kosten/batenanalyse inzake de richtlijn de volgende passage opgenomen: “The organization is 
correct in stating that benefits can be attributed to the proposed Directive because the present burdensome 
practice under Articles 19-20 of the Dutch law by which personal data files are subject to a regulation 
which will no longer apply. Notification will suffice in the future, and most files will even be exempt from 
notification. The study team agrees.” 
1868 Deze constatering staat er niet aan in de weg, dat met het oog op de wel verplichte aanmeldingsplicht in 
een andersgeoriënteerde formulierplicht wordt voorzien, primair afgestemd op de informatieve functie van 
deze voorziening. 
1869 Zie de notitie Voornemen tot herziening van de Wet op de ondernemingsraden van de minister van 
SZW van 3 april 1995, TK 1994-1995, 24132, nr. 1, p. 11. 
1870 Vgl. de voorlichtings- en instructiefunctie van het privacyreglement. Hierbij valt in het bijzonder te 
denken aan de gezondheidszorg, hulpverleningsinstellingen e.d. en bepaalde informatie-intensieve sectoren 
in het bedrijfsleven. Zie ook het rapport “WPR en zorgsector, Advies over het functioneren van de Wet 
persoonsregistraties in de zorgsector” van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid van maart 1995, 
Publ. 5/’95. 



 

G.Overkleeft-Verburg 544 www.overkleeft-verburg.nl 

Zie hieromtrent ook de, zowel positieve als negatieve ervaringen met de bestaande regeling in art. 
15 WPR in eerdere hoofdstukken van deze studie. 

15.8 Bevindingen en conclusies 
Dit hoofdstuk heeft de juridische dimensie van de zelfreguleringsplicht op houderschapsniveau 
als onderwerp. Hierin zijn twee clusters van verwante kwesties te onderscheiden. Het eerste 
cluster heeft betrekking op: (a) de met zelfregulering beoogde functies, (b) karakter en betekenis 
van de nadere regulering door de houder, (c) de koppeling van zelfregulering en het wettelijk 
normstelsel en (d) de rechtswerking van de zelfregulering, toegespitst op het toetsingsbeleid van 
de Registratiekamer. In het tweede cluster zijn de (interpretatieve) vraagstukken in verband met 
de reikwijdte van de zelfreguleringsplicht onderzocht, in het bijzonder de uitleg van de begrippen 
persoonsregistratie en persoonsgegeven in art. 1 WPR. 

In het verlengde van deze clusters van verwante vraagstukken, is voorts als derde component van 
dit hoofdstuk, de mogelijkheid van continuering van zelfregulering onder de EG-Richtlijn 
bescherming persoonsgegevens bezien. 

Door de wetgever zijn aan de formulier- en reglementsplicht de volgende functies toegedacht: (a) 
bewustwording en internalisering van privacy-normbesef in de werkorganisatie, (b) een 
verbijzondering van het wettelijk regime, afgestemd op de werking van een specifieke 
persoonsregistratie, (c) differentiatie en flexibiliteit in normering (maatwerk) en (d) externe 
transparantie en controleerbaarheid van de geautomatiseerde en handmatig gestructureerde 
gegevensverwerking. Samengevat gaat het hier om de normatieve, de informatieve en de 
internaliseringsfunctie van de zelfregulering. 

In deze studie is betoogd, dat de reglements- en formulierplicht zelfregulering impliceert. Dit 
ondanks de beperkte regelingsautonomie van de houder, als gevolg van de keuze voor (volledige) 
materiële normering in de wet. Het rechtsvormende element is een uitvloeisel van de verplichting 
tot verbijzondering van de materiële normen in de WPR. Door de nalevingsverplichting in de 
artt. 21 en 26 WPR is sprake van een verbindende keuze uit meerdere handelingsopties. Dit 
betekent, dat via zelfregulering de normatieve speelruimte in de (globaal geformuleerde) 
wettelijke norm partieel wordt opgegeven. Het is in die zin dat de houder zichzelf – in 
beperkende zin – de wet stelt. 

Zelfregulering is in juridische zin een gecompliceerde opgave, doordat de WPR deels een 
raamwet is met verwijs- en koppelingsbepalingen met betrekking tot andere regelingen van 
geschreven en ongeschreven recht. Deze werken derhalve op onderdelen rechtstreeks door in de 
toepassing van de WPR, want zij kleuren de hierin voorziene belangenafweging, normeren mede 
het informatieproces en kunnen op onderdelen zelfs derogeren aan het WPR-regime. Van de 
houder wordt derhalve niet alleen verlangd dat hij de bestaande gegevensverwerking op adequate 
wijze in beeld brengt, bezinning op de (toekomstige) informatiebehoefte is eveneens geboden. 
Tevens wordt van de houder gevraagd, zich in samenhang hiermee rekenschap te geven van de 
inhoud van alle, (potentieel) op de gegevensverwerking in concreto van toepassing zijnde 
voorschriften en gedragsregels en deze te positiveren in een specifiek regime voor de 
persoonsregistratie in kwestie. Er is bovendien sprake van een verplichting tot actualisering. 
Wijzigingen in het rechtsregime, bijvoorbeeld door de inwerkingtreding van nieuwe wetten zoals 
de nOSV en de WGBO, zullen dikwijls tevens een aanpassing van de zelfregulering impliceren. 
Dat geldt ook voor (beoogde) wijzigingen in de feitelijke werking van het informatiesysteem als 
uitvloeisel van nieuwe activiteiten en werkwijzen. Derhalve wordt van de houder een 
voortdurende alertheid op de noodzaak van bijstellingen en aanvullingen van de zelfregulering 
gevraagd. Het grote aantal nieuwe wetten en wetswijzigingen met een informatiecomponent en 
de dynamiek in informatiesystemen door nieuwe werkprocessen en technologieën, leggen 
derhalve in delen van het bedrijfsleven en de publieke sector een fikse hypotheek op de 
mogelijkheid van adequate zelfregulering. 

De mogelijkheid tot integratie van relevante normen in een specifiek uitvoeringsregime is echter 
beperkt. Deze is slechts mogelijk indien en voorzover de (actieve) kennis van geldende 
regelingen, voorschriften en gedragsregels toereikend is en de vigerende informatie-aanspraken 
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en -verplichtingen voldoende helder zijn. Hierbij is te onderscheiden tussen de volgende 
categorieën, rechtstreeks in het WPR-regime doorwerkende aanspraken en verplichtingen. De 
eerste categorie betreft specifieke, aan de WPR derogerende en/of cumulerende 
informatieregimes in sectorregelingen zoals de nOSV, de ABW en de WGBO. Tot deze groep 
zijn voorts de specifieke registratie- en informatieverplichtingen (en corresponderende 
aanspraken) in uiteenlopende (vooral bestuursrechtelijke) regelingen te rekenen. Een tweede 
groep omvat de algemene informatieverplichtingen c.a., in het bijzonder gebaseerd op de Wob en 
open privaatrechtelijke normen als redelijkheid, billijkheid en maatschappelijke betamelijkheid. 
De derde categorie bestaat uit de doorwerking van ex art. 11, derde lid, WPR derogerende 
geschreven en ongeschreven (professionele) geheimhoudingsregimes. Het medisch 
beroepsgeheim is hiervan een voorbeeld. De vierde categorie betreft de in de WPR zelf 
opgenomen flexibele (aanvullende) verstrekkingsbepalingen in de artt. 11, tweede lid, 14 en 18, 
derde lid. Een belangrijk deel van deze normen is door het flexibele en open karakter ervan 
(elastiekfunctie) en de nadruk op belangenafweging in concreto op voorhand niet of slechts 
beperkt positiveerbaar. Dit betekent dat de normatieve en informatieve functie van de 
zelfregulering reeds op die grond op grenzen stuit.  

Het zelfreguleringsstelsel is bedoeld flexibel te zijn. Nieuwe informatiebehoeften kunnen 
derhalve alsnog via (hernieuwde) zelfregulering in het regime worden geïncorporeerd. Deze 
flexibiliteit blijkt echter grotendeels schijn. Het rechtszekerheidselement in de normatieve en 
informatieve functie van de zelfregulering staat op gespannen voet met een veelvuldige 
aanpassing ervan. Dit geldt in het bijzonder voor incidentele informatiebehoeften/-verzoeken. In 
combinatie met de procedurevoorschriften in de wet impliceert het rechtszekerheidsaspect 
derhalve een zekere continuïteit van eenmaal vastgestelde regelingen. In de uitvoeringspraktijk is 
deze benadering nog eens versterkt door de verwevenheid van de aanmeldings- en de 
zelfreguleringsplicht. Dat de aanmelding van persoonsregistraties bij de Registratiekamer vooral 
als een eenmalige, primair administratieve exercitie is opgevat, is in de beeldvorming tevens van 
betekenis voor de visie op de zelfreguleringsverplichting. De voorbeeldfunctie van model-
reglementen en -aanmeldingsformulieren en de begeleidende rol van branche- en 
beroepsorganisaties vormt eveneens een remmende factor op de (periodieke) actualisering van 
deze uitvoeringsregels. Het voorgaande wordt bevestigd bij een analyse van het 
aanmeldingenbestand van de Registratiekamer. In hoofdstuk 13 is geconstateerd, dat het relatief 
geringe aantal bij de Registratiekamer ingezonden mutaties, slechts zeer beperkt betrekking heeft 
op materiële aanpassingen van het informatie-regime, immers grotendeels wijzigingen in de 
NAW-gegevens betreft. 

De WPR voorziet in een volledig stelsel van materiële normen met betrekking tot de 
verschillende onderdelen van het gegevensverwerkend proces. Zelfregulering heeft een 
normatieve brugfunctie, is immers de bindende interpretatie van de wet c.a. in relatie tot een 
specifiek informatiesysteem. Cruciaal in een dergelijk stelsel is de schakeling tussen de 
rechtstreeks werkende materiële normen in de wet (top down) en de zelfregulering (bottom up). 
Het voorafgaande wetsvoorstel van 1981 kende een nalevingsplicht voor het (preventief) op 
conformiteit met de wet getoetste reglement in combinatie met enkele, open geformuleerde en 
alternatief toepasbare verstrekkingsbepalingen. Deze nalevingsplicht voor (niet preventief 
getoetste) zelfregulering is in de WPR overgenomen in de artt. 21 en 26. Voorts is in de artt. 11, 
tweede lid, 14 en 18, derde lid, WPR voorzien in flexibele verstrekkingsbepalingen. De relatie 
tussen de bindende zelfregulering en deze materiële verstrekkingsnormen in de wet is echter niet 
geregeld en daarmee overgelaten aan nadere interpretatie en besluitvorming. Hierbij gaat het om 
de volgende elementen: (a) de conformiteit van zelfregulering met de wettelijke regeling, (b) de 
vraag of de houder via zelfregulering een gesloten gebruiks- en verstrekkingenregime heeft willen 
realiseren, aldus een toepassing van de genoemde wetsbepalingen uitsluitend en (c) de vraag naar 
de (partieel) complementaire werking van het wettelijke gebruiks- en verstrekkingenregime. De 
noodzaak hiertoe doet zich vooral voor ingeval van een tekortschietende kwaliteit van de 
zelfregulering, gebleken lacunes en incidentele informatiebehoeften/-verzoeken. 

In het toetsingsbeleid van de Registratiekamer is sprake van een duidelijke accentverschuiving 
van een aanvankelijk samenhangende, complementaire interpretatie van zelfregulering en de 
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materiële bepalingen in de WPR, naar een rechtstreekse (uitsluitende) toepassing van het wettelijk 
regime. In dit vernieuwde toetsingsbeleid inzake de rechtmatigheid van (onderdelen van) de 
gegevensverwerking staat het geobjectiveerde, eventueel geherdefinieerde doelbindingscriterium 
in art. 4 WPR centraal, in samenhang met het hierop afgestemde, eveneens rechtstreeks aan de 
wet ontleende, echter in relatie tot de doelbinding nader ingekleurde gebruiks- en 
verstrekkingenregime. De onderliggende (rechts)betrekking met de geregistreerde vormt hierbij 
het oriëntatiepunt, aangevuld met – in de doelbinding ingelezen – criteria van subsidiariteit en 
proportionaliteit. De nadruk ligt aldus op een toetsing in concreto van de afzonderlijke 
onderdelen van het informatieproces aan het wettelijke regime, uitgaande van een impliciete 
motiveringsplicht van de houder. In deze context heeft de zelfregulering nog slechts indicatieve 
betekenis. De wetstoepassing verdringt immers de zelfreguleringscomponent. De in het 
redelijkheidsbeginsel in art. 4 WPR begrepen beleidsruimte van de registratiehouder bij de 
doelformulering is hierdoor min of meer uitgebannen, terwijl de toetsingsmaatstaf de facto is 
getransformeerd in een tamelijk strikt toegepast noodzakelijkheidscriterium. Daarentegen wordt 
door de Kamer aan zelfregulering wel normatieve betekenis toegekend als beperkingsgrondslag in 
relatie tot de open, flexibele bepalingen in de WPR (artt. 11, tweede lid, 14 en 18, derde lid). 

Dit beleid heeft tot gevolg, dat het evenwicht in genormeerde vrijheidsgraden en flexibiliteit van 
informatievoorziening tussen de overheidssector en de particuliere sector, vergeleken met het 
uitgangspunt van de wetgever, is gaan schuiven in het nadeel van de laatste. 

Het tweede cluster met verwante vraagstellingen in dit hoofdstuk heeft betrekking op de 
reikwijdte van de zelfreguleringsplicht, parallel aan de nader te preciseren werkingssfeer van de 
WPR. Hiertoe is de nadere invulling van de begrippen persoonsregistratie en persoonsgegeven in 
art. 1 WPR door de verschillende rechterlijke colleges en de Registratiekamer onderzocht. De 
nadere concretisering van wat als persoonsregistratie en persoonsgegeven in de zin van de WPR 
heeft te gelden is te meer van belang, omdat de uitkomsten hiervan tevens beslissend zijn voor de 
omlijning, aard en stabiliteit van het regelingsobject van zelfregulering en de corresponderende 
verplichtingen van de registratiehouder. 

Persoonsregistraties kunnen op basis van waar te nemen dichotomieën in de volgende 
(overlappende) categorieën worden ingedeeld: (a) enkelvoudige en (geïntegreerde) 
multifunctionele systemen, (b) duurzame en tijdelijke informatiesystemen en (c) 
basisadministraties en afdelings-/persoonlijke bestanden (maatwerk). De WPR maakt geen 
onderscheid. De werkingssfeer van de wet omvat alle typen informatiesystemen. Dit betekent dat 
de zelfreguleringsplicht ziet op informatiesystemen van sterk uiteenlopende aard, omvang en 
betekenis. De onder b en c genoemde tijdelijke registers en maatwerkbestanden leveren niet 
zozeer regelings-, als wel nalevingsproblemen op. Eerder is reeds geconstateerd, dat de groei van 
tijdelijke registers door queryfaciliteiten in databases en van (informele) maatwerkbestanden in de 
werkorganisatie, niet in het aanmeldingenbestand van de Registratiekamer traceerbaar is. Door de 
nadruk op de doelbinding in de WPR is wat de categorie multifunctionele bestanden betreft 
daarentegen sprake van een regelingsprobleem. De vraag dringt zich op of het multifunctionele 
informatiesysteem als één persoonsregistratie is te reglementeren op basis van een algemene 
doelstelling met meerdere subdoelen, dan wel dat een dergelijk systeem moet worden opgesplitst 
in een aantal, afzonderlijk te reguleren (en aan te melden) enkelvoudige persoonsregistraties. In 
het laatste geval is het regelingsobject een virtuele, op functionaliteit onderscheiden, 
persoonsregistratie. De Registratiekamer heeft lang het standpunt ingenomen, dat de regulering 
op de feitelijke inrichting van de informatievoorziening moet zijn toegespitst. Inmiddels heeft in 
het beleid van de Kamer een accentverschuiving plaatsgevonden en lijkt de voorkeur uit te gaan 
naar een regulering en aanmelding van het informatiesysteem per afzonderlijke functie (subdoel). 
Een dergelijke insteek kan echter slechts schijneenvoud opleveren, omdat de complexiteit en 
specifieke functionaliteit van dit type registraties aldus normatief moet worden opgevangen in 
overlappende regels en koppelingsbepalingen. Derhalve moet worden geconstateerd, dat de 
zelfregulering van multifunctionele systemen volgens de huidige standaard slechts beperkt 
mogelijk is. Het is vooral dit type systemen dat de spanning zichtbaar maakt tussen de (hiermee 
beoogde) flexibiliteit in informatievoorziening binnen de grenzen van wet en recht enerzijds en 
de verplichting om gebruiks- en verstrekkingsmodaliteiten (en dus ook het werkproces) op 
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voorhand dwingend te specificeren via zelfregulering anderzijds. Zelfregulering vormt om die 
reden een conserverend element in een dynamische context. 

Voorts is vastgesteld, dat de afbakening van de zelfreguleringsplicht problemen oplevert met 
betrekking tot gegevensbestanden op CD-ROM en op kenmerk selecteerbare 
tekstverwerkingsbestanden. De Registratiekamer is van oordeel, dat de bezitter van een 
gegevensbestand op CD-ROM die tevens de beschikking heeft over een CD-ROM-speler, als 
houder in de zin van de WPR is aan te merken. Deze opvatting heeft onder meer als 
consequentie, dat de aanmeldings- en zelfreguleringsplicht op de afzonderlijke CD-ROM’s van 
toepassing is. De Registratiekamer heeft voorts de rechter geadviseerd om een verzameling van 
op tekstverwerker aangemaakte mutatieberichten in een tweetal ordners, in combinatie met de 
opslagfunctie en de zoekfunctionaliteit van Wordperfect, als politieregister en dus als 
persoonsregistratie te kwalificeren. Dit advies is door de rechtbank Arnhem gevolgd. Op basis 
hiervan is aan te nemen, dat de Registratiekamer onder omstandigheden op kenmerk te selecteren 
tekstverwerkingsbestanden als persoonsregistratie in de zin van de WPR aanmerkt. Door deze 
beslissingen is de rechtsonzekerheid inzake de reikwijdte van de zelfreguleringsplicht sterk 
toegenomen. 

In de uitvoeringspraktijk is de problematiek van de werkingssfeer van de WPR in relatie tot 
handmatige gegevensverzamelingen echter het meest pregnant. Hierbij gaat het in het bijzonder 
om de betekenis van het selectiecriterium “systematische aanleg” in de definitie van het begrip 
persoonsregistratie in art. 1 WPR. Hiermee is met het oog op de toepasbaarheid van de WPR te 
onderscheiden tussen al dan niet gestructureerde gegevensverzamelingen. In de 
uitvoeringspraktijk blijkt dit criterium door de verschillende rechterlijke colleges en de 
Registratiekamer op sterk uiteenlopende wijze te worden uitgelegd. De Afdeling 
bestuursrechtspraak RvSt en de Hoge Raad geven blijk van een terughoudende opstelling, 
afgestemd op de bedoeling van de wetgever in de memorie van toelichting op de WPR. Bij de 
rechtbanken loopt de benadering uiteen van een (sterk) afhoudende opstelling, primair gericht op 
een belangenafweging in het (vertrouwde) civielrechtelijke kader, tot een extensieve uitleg van het 
begrip persoonsregistratie, onder verwijzing naar de bedoeling van de wetgever om de 
geregistreerde adequate privacy(rechts)bescherming te bieden. In enkele gevallen zijn zelfs 
identieke gegevensverzamelingen op uiteenlopende wijze door de rechter gekwalificeerd. Het 
beleid van de Registratiekamer kent een duidelijk omslagpunt. Werd de gelding van de WPR 
inzake handmatige gegevensverzamelingen aanvankelijk beoordeeld op basis van de feitelijk 
aangehouden directe of indirecte structurering van de gegevensverzameling, in navolging van een 
beschikking van de rechtbank Utrecht met betrekking tot de status van de dossierverzameling 
van de Raad voor de Kinderbescherming, heeft de Kamer medio 1993 haar koers verlegd. 
Sindsdien zijn vooral de functie en de bruikbaarheid van de gegevensverzameling in de 
werkorganisatie het uitgangspunt. Het vereiste van systematische aanleg is de facto gereduceerd 
tot de vraag naar de vindbaarheid van een afzonderlijk persoonsdossier. De beschikbaarheid van 
minimale indexvoorzieningen, zoals een met de ordening van de dossierverzameling 
corresponderende naam-dossiernummervermelding, wordt voldoende geacht om een 
systematische aanleg aan te nemen. Bovendien is sprake van een omkering van de bewijslast. De 
aanwezigheid van een WPR-registratie wordt in beginsel aangenomen. Het is aan de houder om 
het tegendeel aan te tonen. Dit betekent, dat de Registratiekamer (nagenoeg) elke handmatige 
gegevensverzameling (of delen ervan) met een zekere substantiële betekenis voor de 
werkorganisatie onder de WPR begrijpt. Het gevolg van de hiervoor weergegeven verschillen in 
opvattingen is, dat over de reikwijdte van de zelfreguleringsplicht in verband met handmatige 
dossier-/ordnerverzamelingen grote onzekerheid bestaat. 

De vastlegging van persoonsgegevens is bepalend voor de vraag of sprake is van een 
persoonsregistratie in de zin van de wet. De definitie van dit begrip in art. 1 WPR kent een 
ongeschreven en een geschreven afbakeningselement, respectievelijk het “rechtens relevant” zijn 
van de informatie en de “herleidbaarheid” ervan tot een direct of indirect identificeerbare 
natuurlijke persoon. 

De afbakening wat als persoonsgegeven heeft te gelden is in de uitvoering toegespitst op de vraag 
of en in hoeverre bedrijfsinformatie als persoonsgegeven in de zin van de WPR kan worden 
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aangemerkt. De opvattingen van de Registratiekamer zijn als volgt. Met betrekking tot de 
splitsing tussen wel en niet onder de WPR vallende bedrijfsinformatie is de rechtsvorm bepalend. 
Informatie omtrent een eenmanszaak, een vennootschap onder firma, een vrij gevestigde 
beroepsbeoefenaar en een maatschap (mits niet te groot) wordt als persoonsinformatie 
betreffende de eigenaar, vennoten, beroepsbeoefenaar of de maten aangemerkt. Gegevens inzake 
naamloze en besloten vennootschappen worden niet als persoonsgegevens gekwalificeerd, met 
uitzondering van de informatie betreffende eenpersoons besloten vennootschappen en besloten 
vennootschappen met een directeur/grootaandeelhouder. Voorts kan de bedrijfsinformatie (ten 
dele) gelden als persoonsgegevens van “meegeregistreerden”, dit zijn bestuurders, 
commissarissen e.d. met een sleutelpositie in de onderneming/organisatie. In deze visie moet 
derhalve een belangrijk deel van de gegevensbestanden inzake het business-to-business verkeer 
als persoonsregistratie in de zin van de WPR worden aangemerkt. In de hoofdstukken 6 en 13 is 
reeds geconstateerd, dat deze consequentie van de wet in het bedrijfsleven en de beroepspraktijk 
niet wordt beseft. 

Het hiervoor genoemde herleidbaarheidscriterium heeft voorts fricties opgeroepen met 
betrekking tot het onderscheid tussen wel en niet onder de werkingssfeer van de WPR begrepen 
onderzoeksbestanden ten behoeve van het sociaal-wetenschappelijk en gezondheidsonderzoek. 
De kern van het probleem is de vraag of het herleidbaarheidscriterium verplicht tot zodanige 
data-intrinsieke bewerkingen op de gegevensverzameling, dat de derde-verkrijger, onder 
verdiscontering van bijzondere expertise en faciliteiten, niet tot (partiële) personalisering van deze 
gegevens in staat moet worden geacht, dan wel dat hiertoe kan worden volstaan met een 
combinatie van data-intrinsieke maatregelen en stringente gebruiksregels in contract en/of 
gedragscode. De Registratiekamer is van mening, dat de herleidbaarheid uitsluitend bepaald 
wordt door niveau en effectiviteit van de toegepaste data-intrinsieke beveiligingen. De 
opvattingen in de onderzoekssector, nader verwoord in het rapport van de Commissie-Kordes in 
haar rapport over de verstrekking van CBS-microbestanden aan geselecteerde onderzoekers, gaan 
in een andere richting. Er is derhalve sprake van uiteenlopende opvattingen over de reikwijdte 
van de WPR, met inbegrip van de gelding van de zelfreguleringsplicht, tussen de 
onderzoekssector en de Registratiekamer als toezichthouder. Dit vraagstuk speelt in verhevigde 
mate in het gezondheidsonderzoek op basis van de WGBO (art. 7:458 BW), omdat de 
herleidbaarheid van gegevensverzamelingen tevens beslissend is voor de vraag of het 
toestemmingsvereiste van toepassing is. In deze studie is op basis van een analyse van het 
verdragsrecht c.a. het standpunt ingenomen, dat in het herleidbaarheidscriterium in de definitie 
van het begrip persoonsgegeven in art. 1 WPR het element “naar redelijke verwachting” moet 
worden ingelezen. In deze visie kan het niet als persoonsgegevens herleidbaar zijn van 
gegevensbestanden derhalve onder omstandigheden (tevens) worden afgeleid uit een combinatie 
van data-intrinsieke maatregelen en contractueel en/of via een gedragscode verplichte 
gebruiksvoorschriften. Het is duidelijk dat dit gesignaleerde verschil in opvattingen over de 
betekenis van het herleidbaarheidscriterium niet alleen consequenties heeft voor de vraag of 
sprake is van een persoonsregistratie in de zin van de WPR, maar tevens voor de gelding van de 
zelfreguleringsplicht. 

De derde component in dit hoofdstuk betreft de effecten van de naar verwachting eind 1995 van 
kracht wordende EG-Richtlijn bescherming persoonsgegevens. De reikwijdte van de richtlijn is 
ruimer dan die van de WPR. Het centrale begrip (geautomatiseerde) gegevensverwerking omvat 
het volledige informatieproces, met inbegrip van de gegevensverzameling, het in- en externe 
netwerkverkeer en de verschillende verstrekkingsmodaliteiten. De communautaire regeling heeft 
tevens betrekking op de volgens specifieke criteria gestructureerde handmatige 
gegevensbestanden. Het in het structureringsvereiste begrepen afbakeningscriterium loopt 
derhalve parallel met de (aanvankelijke) betekenis van het element “systematische aanleg” in art. 1 
WPR. 

Met betrekking tot de continuering van de zelfreguleringsplicht in de huidige vorm, derhalve 
aangehaakt bij de aanmeldingsplicht, is betoogd, dat de beoogde EG-Richtlijn daartoe in 
algemene zin niet de ruimte biedt. De motivering van dit standpunt is als volgt. De 
zelfreguleringsplicht is intrinsiek beperkend, met name door de inherente uitsluiting van als 
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zodanig rechtmatige handelingsopties. Aan de naleving hiervan zijn voorts substantiële 
uitvoeringslasten verbonden. Gezien het karakter van de richtlijn als totaalharmonisatie moet 
voor een continuering van deze regelingsfiguur hierin derhalve een grondslag aanwijsbaar zijn. 
Dat is niet of onvoldoende het geval. Om die reden is de vigerende reglements- en 
formulierplicht onder het regime van de privacy-richtlijn niet als zodanig te handhaven. Dit is 
slechts anders indien de implementatiewet voorziet in een systeem van preventief toezicht van 
een nader te omlijnen categorie risicovolle informatiesystemen (art. 20 ontwerp). In dat geval is 
het mogelijk om de reglementsplicht voor die categorie hierin te incorporeren. Van zelfregulering 
in de huidige betekenis is dan echter geen sprake meer. Het voorgaande wil echter niet zeggen, 
dat zelfregulering op uitvoeringsniveau daarmee geheel van de baan is. De registratiehouder blijft 
immers bevoegd om naar behoefte, via zelfregulering op basis van autonome regelingsautonomie, 
te opteren voor een verdergaande verbijzondering van de materiële bepalingen in de wet. 
Bovendien kan een grondslag daartoe worden opgenomen in specifieke wetgeving. 

In het verlengde van de hiervoor gesignaleerde vraagstukken, zijn in dit hoofdstuk enkele 
aanbevelingen gedaan. De eerste betreft een spoedige aanvulling van art. 2 WPR om duidelijkheid 
te scheppen inzake de status van gegevensbestanden op CD-ROM. Hieraan is de suggestie 
gekoppeld, in de implementatiewet de aanspraken van de geregistreerde in verband met de 
produktie, verspreiding en gebruik van CD-ROM’s nader op hoofdpunten te regelen. Een 
bijzondere regeling voor chipcards lijkt niet nodig, evenmin voor 
gegevensverstrekking/publicatie via publieke netwerken (Internet e.d.).  

Voorts is geadviseerd om bij de op handen zijnde wetgevingsoperatie te bezien of het huidige 
onderscheid in persoonsgegevens tussen gevoelige en overige gegevens, uit een oogpunt van 
differentiatie in normering kan worden aangevuld met een derde categorie bedrijfsgegevens. 

Het is aannemelijk, dat onder het richtlijn-regime de druk op een extensieve uitleg van de 
werkingssfeer van de wet, met name in relatie tot handmatige gegevensverzamelingen, blijft 
bestaan. Uit een oogpunt van rechtszekerheid is derhalve met dit gegeven rekening te gehouden. 
Om die reden verdient het aanbeveling om de invulling van het begrip gegevensbestand bij 
handmatige dossierverzamelingen zodanig ruim te omlijnen, dat gegevensverzamelingen met een 
substantiële functie in het werkproces hieronder begrepen worden. In de regeling is dan op 
onderdelen te differentiëren tussen geautomatiseerde en handmatige gegevensverwerking. Dit 
geldt in het bijzonder voor de volgende onderdelen: inzage, correctie, bewaartermijn en 
kostenvergoeding. Het verdient voorts aanbeveling om het begrip persoonlijke 
werkaantekeningen nader af te bakenen, evenals de hulpfunctie van functionele, van 
basisregistraties afgeleide, maatwerkbestanden. 

 




