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6 De gedragscode als collectieve zelfregulering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. deze sector is in de code nauwkeurig omschreven; 

3. de code is zorgvuldig voorbereid en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geweigerde goedkeuring, niet gevolgd door voortzetting van de procedure: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verbindendheid 
De Privacy-gedragscode markt- en opinieonderzoek is, evenals de ICC/Esomar code, 
verenigingsrechtelijk verbindend voor de leden van zowel VMO als NVvM. Voorts geven beide 
                                                      
471 Voor het schrijven van deze paragraaf heb ik gebruik gemaakt van de (geactualiseerde) uitgave 
Bureauinformatie VMO, Amsterdam 1992, de uitgave Algemene Informatie 1994 van en over de 
Nederlandse Vereniging van Marktonderzoekers, Amsterdam 1994, en mij door het secretariaat van beide 
verenigingen verstrekte aanvullende informatie. 
472 De huidige ICC/Esomar code is een coproduktie van de International Chamber of Commerce (ICC), 
als vertegenwoordiger van de internationale marketing gemeenschap, en de European Society for Opinion 
and Marketing Research (Esomar). De doelstelling van de Internationale Code is het voorzien in algemeen 
aanvaarde, internationale gedragsregels. De eerste versie dateert van 1948. De huidige versie van 1986 
wordt momenteel herzien. Naar verwachting zal binnen afzienbare tijd een nieuwe ICC/Esomar code 
kunnen worden vastgesteld. 



 

G.Overkleeft-Verburg 123 www.overkleeft-verburg.nl 

verenigingen uiting aan deze verplichting tegenover derden, met name via hun gezamenlijke 
presentatie en opneming van de WPR-gedragscode in respectievelijk de Bureauinformatie van de 
VMO en de uitgave Algemene Informatie van de NVvM. Aan de WPR-gedragscode is echter – 
anders dan aan de ICC/Esomar code – geen expliciete contractuele doorwerking gegeven via de 
VMO-Leverings- en betalingsvoorwaarden voor marktonderzoek. De (onjuiste) opvatting dat 
deze gedragscode al gelding heeft op basis van de WPR, is hiervan de reden. Over de mate van 
contractuele doorwerking van de privacy-regeling via opneming in individuele 
arbeidsovereenkomsten zijn bij de VMO/NVvM geen nadere gegevens beschikbaar. De 
gedragscode heeft voorts privaatrechtelijke reflexwerking in relatie tot de respondenten. De 
respondenten worden immers (mede) op basis van deze regeling geïnformeerd (informed 
consent). In die zin is de gegeven toestemming voorwaardelijk, want gebonden aan de naleving 
van deze gedragsregels. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
500  Volgens art. 15 van de DMSA-statuten heeft de Commissie van Toezicht de volgende taken: “De 
Commissie van Toezicht houdt toezicht op het verzamelen van persoonsgegevens en het aanleggen, het 
beheren, het functioneren, de beveiliging en het behoorlijk gebruik van persoonsregistraties, voor zover die 
door de houder worden toegepast in het kader van de direct marketing-activiteiten door de leden van de 
associatie. Voorts is de Commissie van Toezicht belast met de taken die aan haar worden opgedragen.” 
501 Deze geschillenregeling valt niet onder de goedkeuringsverklaring van de Registratiekamer, is immers na 
het tijdstip van afgifte hiervan vastgesteld. 
502 Het aantal bij de Registratiekamer ingediende klachten blijft eveneens zeer beperkt. Deze klachten en 
informatieverzoeken vallen in de volgende categorieën uiteen. De eerste categorie betreft bezwaren tegen 
DM als methode van commerciële communicatie in verband met het zelfbeschikkingsrecht inzake 
persoonsinformatie. Een tweede groep betreft de bezwaren tegen het hergebruik van voor andere doelen 
vastgelegde gegevens (hoe komt men aan mijn adres?). Een derde categorie bezwaren betreft het op de 
markt brengen van nieuwe informatie-produkten, met name van gebundelde naam- en adresinformatie, bij 
voorbeeld in de vorm van genealogische uitgaven of commerciële adressengidsen. In relatie tot direct 
marketing schiet de WPR tekort in die zin, dat onvoldoende helderheid is gecreëerd inzake toelaatbaar 
nevengebruik voor DM-doeleinden. Veel bezwaren zijn herleidbaar tot een verkeerd begrip bij 
geregistreerden omtrent de bevoegdheden van de registratiehouder en hun recht op blokkering van 
derdenverstrekkingen ingevolge art. 14, tweede lid WPR. 
503 Wel bestaat uitdrukkelijk kritiek op het overheidsbeleid terzake. Hierbij vallen termen als “wetgeving op 
een koopje” en misbruik van machtspositie/chantage in verband met de kwetsbaarheid van de branche in 
de publieke opinie. Hoewel derhalve enerzijds de bereidheid tot (verdergaande) zelfregulering uitdrukkelijk 
bestaat, is de frustratie in de sector over de (dwingende) rol van overheidsinstanties daarbij niet gering. 
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bezien heeft de WPR-gedragscode marketing-waarde als collectief profiel van de DM-branche504. 
Het disciplinerend effect van een dergelijke code op de sector, het weren van “beunhazen” door 
middel van professionalisering via normering, is eveneens een belangrijke factor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
535 Zie het wetsontwep Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening en de Gezondheidswet 
(reclame, registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen), TK 1994-1995, 23959, nrs. 1-
3. 
536 Vgl. hetgeen hiervoor bij de behandeling van de COSSO-gedragscode is opgemerkt omtrent de in deze 
sector bestaande weerstand tegen een (te grote) verzelfstandiging van het privacy-aspect als punt van 
aandacht. Op de vraag of gestreefd moet worden naar verzelfstandigde privacy-(aspect)codes, dan wel dat 
privacy-regulering bij voorkeur moet worden geïntegreerd in algemene gedragscodes, wordt nader 
teruggekomen. 
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6.4.7 FIDIN-privacygedragsregels van de Vereniging van 
Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland 
(FIDIN) 
voorbereid met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, goedgekeurd 
op 27 november 1992 voor een periode van vijf jaar, Stcrt. 1992, 235. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
551 Deze bepaling luidt als volgt: “In een persoonsregistratie als bedoeld in het eerste lid, worden slechts 
persoonsgegevens opgenomen, die op hun juistheid zijn onderzocht”. De reikwijdte van deze wettelijke 
onderzoeksplicht heeft nogal wat vragen opgeroepen. De bepaling lijkt tot een verifiëring van te registreren 
gegevens op basis van objectieve bronnen te verplichten. Een dergelijke aanpak is in veel situaties niet 
uitvoerbaar. De “startkwaliteit” van de geregistreerde gegevens kan dan slechts worden gevonden in de 
zorgvuldigheid van gegevensverzameling in combinatie met systeeminterne plausibiliteitscontroles. Vgl. art. 
4, tweede lid, eerste zin, gedragscode: “De houder treft de nodige voorzieningen ter bevordering van de 
juistheid en de volledigheid van de opgenomen persoonsgegevens”. 
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In aanvulling op de wettelijke regeling bevat de gedragscode een uitgebreide regeling betreffende 
het klachtrecht van de geregistreerde alsmede van onderzoeksverplichtingen en -bevoegdheden. 
De houder is verplicht tot een (nader) aanvullend onderzoek indien de geregistreerde aannemelijk 
maakt dat gegevens onvolledig of onjuist zijn en de houder onvoldoende termen aanwezig acht 
om tot onmiddellijke correctie en/of aanvulling over te gaan. Blijft de houder bij zijn weigering, 
dan dient deze de klager op de mogelijkheid van beklag bij de Raad van Toezicht van de NVH te 
wijzen (art. 14). Dit klachtrecht betreft voorts geschillen omtrent de kennisgeving van eerste 
opname en het inzagerecht (art. 15). De Raad van Toezicht kan tevens worden geadieerd, indien 
een door de NVH op verzoek van de geregistreerde gedane bemiddelingspoging niet succesvol is 
(art. 16). Van een beslissing van de Raad van Toezicht staat gedurende een maand beroep open 
op de Beroepscommissie voor Privacybescherming. De uitspraak van deze klachtorganen is 
bindend. De houder is verplicht om met inachtneming van de richtlijnen gegeven door de RvT 
dan wel de BvP, binnen een week tot correctie en/of aanvulling van de geregistreerde en/of 
verstrekte gegevens over te gaan, indien deze hiertoe na behandeling en onderzoek van een 
ontvangen klacht opdracht geeft. Gedurende de behandelingstermijn geldt een blokkering van de 
omstreden informatie. De houder mag deze niet aan een derde verstrekken. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

G.Overkleeft-Verburg 173 www.overkleeft-verburg.nl 

werking van de kredietregistratie in combinatie met bijkomende voorwaarden en verplichtingen 
ten aanzien van de rechtspositie van de geregistreerde667. Inzake de werking van het BKR-
kredietinformatie systeem bevat de gedragscode een aangepaste herhaling van hetgeen 
daaromtrent is geregeld in Statuten en Algemeen Reglement, toegesneden op de relatie BKR-
geregistreerde ingevolge de WPR668. In aanvulling hierop voorziet de code in openstelling van 
beroep op een geschillencommissie inzake Gedragscode en Algemeen Reglement c.a. alsmede in 
de hiervoor genoemde externe controle door een accountant. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

G.Overkleeft-Verburg 176 www.overkleeft-verburg.nl 

Het voorbijgaan aan de wettelijke formulier- en aanmeldingsplicht is in de code voorzien in een 
zelfstandige reglementsplicht, analoog aan die voor de overheidssector (art. 20 WPR). Hierin ligt 
de suggestie besloten, dat deze de wettelijke formulier- en aanmeldingsplicht kan vervangen in die 
zin, dat de goedkeuring van de gedragscode door de Registratiekamer zou kunnen gelden als een 
collectieve, gebundelde aanmelding door de verzekeringssector. De regeling gaat voorts uit van 
een functie-georiënteerd begrip persoonsregistratie, met name toegesneden op een clustering van 
afzonderlijke gegevensverzamelingen naar verzekeringssoort. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
704  Met het oog op de medische aanstellingskeuring wordt een dergelijke vorm van zelfregulering 
tevens gevraagd van representatieve organisaties van werkgevers en werknemers. 
705  Zie TK 1994-1995, 23259, nr. 12, p. 4 en Stcrt. 1994, 247. Zie ook de opstelling van een protocol 
aanstellingskeuringen door de KNMG, Stcrt. 1995, 21. Zie voor de samenhang met de nieuwe wetgeving 
omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid de toespraak van de staatssecretaris van SZW tijdens het 
KNMG-Congres op 27 januari 1995, Stcrt. 1995, 21. 
706  Het dictum van deze motie luidde als volgt: “spreekt als haar mening uit dat het wenselijk is de 
verdere behandeling van het onderhavige wetsvoorstel op te schorten teneinde het proces van 
zelfregulering de kans te geven tot een goede praktijk te komen”. Zie TK 1994-1995, 23259, nr. 10 en 
Handelingen TK van 7 en 8 februari 1995, 44 en 45 (hoofdlijnendebat), i.h.b. p. 45-2938 en voor de 
verwerping van deze motie p. 47-3006. 
707  TK 1994-1995, 23259, nr. 12. Zie vooral de kritische reacties van VVD en CDA. Gaat het bij de 
VVD vooral om de implicaties van deze regeling voor het karakter van het verzekeringsbedrijf, bij het 
CDA staat de voorkeur voor zelfregulering centraal. In deze visie komt de wetgever pas aan bod indien 
gebleken is dat niet via vrije zelfregulering aan de regelingsbehoefte kan worden voldaan. 
708 Deze centrale signaleringssystemen, bedoeld om het acceptatie- en claimbeleid van de individuele 
verzekeraars betreffende aansprakelijkheid, brand en motorrijtuigen te ondersteunen, zijn het door het 
Verbond van Verzekeraars gehouden Systeem Vertrouwelijke Mededelingen (VM) en de Malusregistratie. 
In het Systeem VM is onder meer de van de leden-deelnemers ontvangen informatie geregistreerd 
betreffende geweigerde risico’s op grond van feitelijk geconstateerde onwaarachtige opgave, de opzegging 
van de verzekering in verband met feitelijk geconstateerde verzwijging of schadeverloop alsmede 
ontzegging van rijbevoegdheid. In de Malusregistratie zijn gegevens omtrent persoon en voertuig 
opgenomen. Zie voor een beschrijving van de werking van deze onderling gerelateerde 
persoonsregistraties, het Privacy-Reglement van 1 februari 1994. 
709 De Stichting CIS is houder van een Centraal Informatie Systeem (CIS) met schademeldingen inzake 
motorrijtuigverzekeringen, reisverzekeringen, brandverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en 
verzekeringen van pleziervaartuigen. Het doel ervan is het verminderen van verzekeringscriminaliteit, zowel 
criminaliteit tegen de verzekeraar (fraude) als criminaliteit waarvan de gevolgen op de verzekeraar worden 
afgewenteld. De gegevens worden aangeleverd door de CIS-deelnemers. De informatie kan worden 
opgevraagd door CIS-deelnemers en – desgevraagd en in het kader van de CIS-doelstelling – tot opsporing 
bevoegde politiële en justitiële autoriteiten. Zie voorts het Privacy-Reglement CIS van 1 november 1992. 
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verzekeringsfraude710. Zie in dit verband ook de uitgangspunten inzake het nieuwe beleid ten 
aanzien van verstrekking en gebruik van gegevens over gestolen en verduisterde voertuigen uit 
het kentekenregister ten behoeve van het opsporen en terugvinden ervan door (a) de 
verzekeraars, (b) de eigenaar van het betreffende voertuig en (c) de door de ministers van Verkeer 
en Waterstaat en Justitie aangewezen particuliere organisaties711. De gegevensverstrekking aan 
verzekeraars en particuliere organisaties verloopt via het VAR, het Vermiste Auto Register van 
het Verbond van Verzekeraars. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Algemeen 
Hiervoor is de eerdere COSSO-gedragscode nader geanalyseerd en beschreven. Opgemerkt is, 
dat de beperkte geldigheidstermijn van de goedkeuringsverklaring samenhing met het 
“opstapkarakter” van deze gedragscode. Bij de uitreiking van de goedkeuringsverklaring is om die 
reden van de zijde van de Registratiekamer reeds meegedeeld, dat deze na verloop van de 3-
jaarstermijn niet met betrekking tot eenzelfde regeling vernieuwd zou worden, immers deze naar 
het oordeel van de Kamer – afgezien van de beveiligingschecklist – onvoldoende normatieve 
meerwaarde kende. Deze beleidsbeslissing hield mede verband met de door de Kamer aan de 
automatiseringsbranche toegedichte speerpuntfunctie bij het in de informatie-praktijk effectueren 
                                                      
745 Vgl. de gedragsregels betreffende de wijze van bedrijfsuitoefening, het voorkomen van maatschappelijk 
ongewenste uitzending, de wijze van optreden tegen opdrachtgevers en gedrag tegenover uitzendkrachten. 
Het doel van deze vorm van strikte zelfregulering is het voorkomen aan het aanzien van de branche 
alsmede van deloyale concurrentie en misleidende publiciteit. Naast algemene bevat het Statuut ook 
bijzondere verplichtingen voor de leden. 
746 De vergelijking van deze vormen van zelfregulering, beide de concretisering van een algemeen 
geformuleerde wettelijke norm naar tijd, plaats en omstandigheden, draagt bij aan een beter begrip van de 
juridische functie van de WPR-gedragscode. 
747 Vgl. art. 97, eerste lid, dat niet-naleving sanctioneert met de mogelijkheid van intrekking van de 
vergunning of wijziging van de daaraan verbonden voorwaarden. 
748 Vgl. het evaluatie-onderzoek in 1991 naar de werking van de anti-racismecode en het naar aanleiding 
daarvan tussen ABU en LBR gesloten convenant betreffende de aanpassing en uitbreiding van de 
toelichting op de gedragscode, het ontwikkelen van een speciaal cursusboek alsmede het betrekken van de 
arbeidsbureaus bij de meldingsprocedure van discriminatoire wensen van opdrachtgevers. Voorts is 
overeengekomen dan ABU en LBR in 1995 zullen evalueren of het convenant voldoet. Zie met betrekking 
tot dit convenant: Stcrt. 1993, 22. 
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van de WPR. In de sinds het voorjaar van 1993 tussen COSSO en Registratiekamer gevoerde 
gesprekken in het kader van een vooroverleg-procedure, zijn concrete suggesties gedaan van 
onderwerpen met een privacy-dimensie, die zich bij uitstek lenen om in een gedragscode vanuit 
deze invalshoek nader te worden genormeerd. Deze hadden betrekking op de concretisering van 
de bewerkersfunctie, de detachering van personeel, produktontwikkeling, opleiding en 
beveiliging. Aanvankelijk zou de nieuwe gedragscode in COSSO-verband worden vastgesteld. 
Inmiddels heeft de ledenraad van FENIT op 1 december 1994 een Privacycode voor haar leden 
vastgesteld. Deze gedragscode is bij brief van 9 december 1994 ter goedkeuring aan de 
Registratiekamer voorgelegd. 

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

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

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

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

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

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

De gedragscode is opgesteld door een commissie van de Raad voor Gezondheidsonderzoek 
(RGO) in nauwe samenwerking met wetenschappelijke onderzoekers uit verschillende medische 
(en niet-medische) disciplines, artsenorganisaties en sleutelfiguren uit patiëntenorganisaties. De 
code kent derhalve een zeer breed draagvlak. Deze gedragscode is voorts op hoofdlijnen 
onderschreven door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid752. De Federatie van medisch-
                                                      
751  Zie de aanpassing van art. 1653m in de Vierde nota van wijziging op het wetsontwerp 
geneeskundige behandelingsovereenkomst van 10 februari 1994, TK 1993-1994, 21561, nr. 20. 
752  Zie het standpunt van de NRV in de brief aan de FMWV van 20 april 1995, Stcrt. 1995, 72. 
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wetenschappelijke verenigingen (FMWV) fungeert als vaststellende organisatie. De werkingssfeer 
van de gedragscode is echter ruimer dan het regelingsbereik van deze organisatie. Deze is tevens 
ruimer dan de reikwijdte van de WPR en art. 7:458 BW, immers gerelateerd aan het medisch 
beroepsgeheim (vgl. de regeling van het onderzoek op basis van niet herleidbare 
persoonsgegevens). 

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

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

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

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

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

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

Art. 3 bepaalt dat het gebruik van anonieme gegevens voor het gezondheidsonderzoek met 
inachtneming van de algemene bepalingen in art. 2 vrij is. In tegenstelling daarmee is het gebruik 
van persoonsgebonden gegevens op grond van art. 4 slechts toegestaan met toestemming van de 
patiënt of diens vertegenwoordiger (informed consent) met betrekking tot gegevensverstrekking 
door de hulpverlener. De onderzoeker moet zich ervan vergewissen, dat deze toestemming is 
gevraagd en verkregen. Wat de vorm van de toestemming betreft wordt aangesloten bij de 
regeling in de WGBO. Schriftelijke toestemming is niet vereist; in de regeling zal mondelinge 
toestemming voldoende zijn. Zie de scherpere eis van schriftelijke toestemming in art. 12 WPR. 
                                                      
753  Een eerste overleg met de Kamer heeft plaatsgevonden, aansluitend op de goedkeuring van de 
VOI-gedragscode. Zie voorts de kritische reactie van de Kamer op een eerder concept van de RGO van 21 
oktober 1993, dossiernummer 93.D.23, samenhangend met de strikte uitleg van het 
herleidbaarheidscriterium in verband met geanonimiseerde onderzoeksbestanden. Zie hieromtrent 
hoofdstuk 15. 
754  Brief van 24 april 1995 aan de FMWV, dossiernr. 93G003. 
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Art. 5 inzake het gebruik van gecodeerde gegevens, geeft uitvoering aan het hiervoor 
weergegeven art. 7:458 lid 1 onder b en lid 2 BW. Hiermee wordt afgeweken van de in art. 4 van 
de gedragscode opgenomen toestemmingseis in geval van gebruik van persoonsgebonden 
gegevens. Afgezien van de (algemene) verplichting van de opstelling van een onderzoeksprotocol, 
voorziet de gedragscode in een schriftelijke overeenkomst tussen de onderzoeker en de 
hulpverlener met betrekking tot: (a) de wijze van de-identificatie en codering door de 
hulpverlener, (b) het bewaren van de sleutel door de hulpverlener, (c) het zich onthouden door 
de onderzoeker van gegevensbewerking met het oog op herleiding van de informatie tot 
persoonsgegevens, (d) de vaststelling dat de onderzoeker, anders dan voorzien in de gedragscode, 
geen nadere identificerende gegevens krijgt, (e) de verbindende werking van de gedragscode voor 
alle betrokkenen bij het onderzoek en (f) de bevoegdheid van de onderzoeker om na afloop van 
het onderzoek anonieme gegevens aan derden beschikbaar te stellen en diens bevoegdheid om 
met toestemming van de hulpverlener, gecodeerde gegevens te verstrekken aan aan de 
gedragscode gebonden derden-onderzoekers. De onderzoeker kan ook gecodeerde gegevens 
betrekken van een intermediaire organisatie, mits deze de gedragscode hanteert en afdoende 
maatregelen heeft genomen om de privacy te waarborgen van de personen wier gegevens die 
organisatie houdt. De verstrekking op verzoek van aanvullende gegevens door de berichtgever 
aan de onderzoeker is toegestaan, mits op zodanige wijze dat de onderzoeker deze gegevens 
redelijkerwijze niet tot individuele personen kan herleiden en herkenning redelijkerwijs is 
uitgesloten. 

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

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

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

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

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

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

De opvattingen van de Registratiekamer 
In de gesprekken van Registratiekamer en KBO is steeds de beperkte normatieve meerwaarde 
van de gedragscode aan de orde gekomen, met name in relatie tot de vrijstellingsregeling inzake 
de personeels- en salarisadministratie in de artt. 5 en 6 BGV. De Bond KBO benadrukte 
daarentegen de toegevoegde waarde van een eigen, door de koepelorganisatie (uit)gedragen 
sector-specifieke regeling, ter ondersteuning van de naleving van de WPR op uitvoeringsniveau. 
De voorliggende gedragscode zou voorts uitdrukkelijk bedoeld zijn als “aanbouwregeling”, met 
het oog op de in gang zijnde bestuurlijke schaalvergroting en de in samenhang daarmee te 
verwachten uitbreiding van de beheersautonomie van de verschillende onderwijssectoren. Om 
dat oogmerk duidelijk over het voetlicht te brengen zou de gedragscode, in overleg met de 
Kamer, nog worden voorzien van een uitvoerige intentiebepaling. 

                                                      
755 Deze Commissie Automatisering Salarisadministratie Onderwijs is een samenwerkingsverband van het 
ministerie van O&W met het onderwijsveld inzake de centrale verwerking en uitbetaling van salarissen. 
Afgezien van efficiencyvoordelen door schaalgrootte biedt deze opzet tevens de mogelijkheid tot het 
genereren van beleidsinformatie ten behoeve van het ministerie van O&W. De CASO fungeert daarbij als 
beleidsbepalend intermediair tussen het hierin vertegenwoordigde onderwijsveld en het ministerie van 
O&W enerzijds en de bewerker (het RCC) anderzijds. De vraag was wie als houder van de afzonderlijke 
salarisbestanden moest gelden: het bevoegd gezag, de CASO of wellicht de minister van O&W. De 
Registratiekamer was van mening, dat afspraken in CASO-verband geen doorkruising van de formele 
zeggenschapsrelaties impliceerde, resulterend in de opvatting dat het bevoegd gezag als houder van het 
eigen gegevensbestand moest worden aangemerkt, terwijl de CASO een vertegenwoordigde 
(coördinerende) functie vervulde. 
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Een tweede punt van aandacht was de formulier- of reglementsplichtige status van de 
personeelsregistratie in het katholiek primair onderwijs, samenhangend met de vraag welk WPR-
regime hierop van toepassing was: overheid of particuliere sector. Gezien het multifunctionele 
gebruik756 van deze gegevensbestanden interpreteerde de Bond KBO art. 2 Afbakeningsbesluit 
zodanig, dat werd uitgegaan van reglementsplichtige persoonsregistraties. De personeelsregistratie 
c.a. wordt overeenkomstig het tweede lid van dit artikel tevens rechtstreeks gebruikt voor de 
organisatie van het onderwijs757. Aanvankelijk heeft de Registratiekamer met deze functionele 
interpretatie van art. 2 Afbakeningsbesluit ingestemd, dit mede omdat het verkozen 
overheidsregime als verzwaard regime geldt758 en art. 17 WPR voor het onderwijs niet tot een 
differentiatie op bestandsniveau dwingt759. Het nevengebruik van deze registratie in CASO-
verband voor onderwijsbeleidsdoeleinden was eveneens een aspect van beoordeling. Tijdens de 
afrondende besluitvorming omtrent de gedragscode in juni 1993 is de Kamer echter van dit 
eerder ingenomen standpunt, gebaseerd op het systeem van WPR en Afbakeningsbesluit (jo. art. 
10 Grw.) en de feitelijk gebleken multi-functionaliteit van deze registraties, teruggekomen760. Op 
gegevensbestanden betreffende personeelsleden c.a. van het bijzonder onderwijs zou ingevolge 
tekst en toelichting van het Afbakeningsbesluit naar het oordeel van de Kamer onverkort het 
WPR-regime voor de particuliere sector van toepassing zijn. Om die reden waren deze 
persoonsregistraties als formulierplichtig aan te merken. Een gedragscode waarin van een andere 
visie werd uitgegaan zou derhalve niet door de Registratiekamer kunnen worden goedgekeurd. 
De weigeringsbeslissing werd tevens gemotiveerd met een verwijzing naar de beperkte 

                                                      
756 Afgezien van informatie van personeelsleden, wordt in deze bestanden tevens informatie vastgelegd 
omtrent het hulppersoneel/vrijwilligers: leesmoeders, timmervaders e.d. (op een basisschool tenminste het 
drievoudige van de vaste staf), leden van oudercommissies en leden van de medezeggenschapsraad. Vgl. 
het gebruik van dit type informatie voor organisatie- en beleidsdoeleinden binnen de school- en 
bestuursorganisatie. Zie in het bijzonder het genereren van beleidsinformatie op centraal niveau ten 
behoeve van het ministerie van O&W. 
757 Het Afbakeningsbesluit brengt in art. 2, eerste lid sub c jo. het tweede lid, voor het bijzonder onderwijs 
een extra beperking aan in relatie tot art. 17, sub c, WPR, nl. een functie-gebonden splitsing in informatie-
regimes binnen één, als regel volledig uit de openbare kas bekostigde instelling. Onder het overheidsregime 
zijn persoonsregistraties gebracht die zijn aangelegd met het oog op het onderwijs. De overige 
gegevensbestanden vallen onder het regime voor de particuliere sector. In de toelichting op art. 1 van dit 
Besluit is deze splitsing als volgt gemotiveerd: “De toepasselijkheid van paragraaf 5 van de WPR op 
persoonsregistraties van de aangewezen instellingen is evenwel niet gewenst met het oog op de aard van die 
instellingen als zodanig of hun interne organisatie, maar met het oog op de aard van de aan die instellingen 
opgedragen taak”. Om die reden zouden voorzieningen van intern beheer buiten het overheidsregime 
moeten blijven. 
758 Vgl. de implicaties van de afbakeningsregeling, de differentiatie in informatieregime van 
overeenkomstige gegevensbestanden van het openbaar en het bijzonder onderwijs, doorwerkend in de 
centrale gegevensverwerking in CASO-verband. 
759 In bepaalde gevallen is in het huidige systeem aan differentiatie op registratieniveau niet te ontkomen, 
met name niet indien de overheidstaak is op opgedragen aan instellingen met een anders geaarde 
hoofdactiviteit. Zie voorbeelden van deze categorie in art. 1 Afbakeningsbesluit. Vgl. met name het 
Aanwijzigingsbesluit bestuursorganen Wob en WNo (Stb. 1993, 535) en de hierop volgende 
afbakeningsbesluiten inzake de werkingssfeer van Wob en WNo. Hierin is aangesloten bij de uitvoering 
van de wettelijke taak als zodanig. Dat is ook het systeem van art. 1 Afbakeningsbesluit. De problemen 
ontstaan indien, zoals in de toelichting op de artt. 1 en 2 Afbakeningsbesluit is gebeurd, binnen de 
uitvoering van een wettelijke taak als afbakeningscriterium nog eens wordt gedifferentieerd tussen primaire 
en secundaire, ondersteunende registraties. 
760 Het afbakeningsvraagstuk kwam opnieuw aan de orde, mede naar aanleiding van de reactie van de SWP 
naar aanleiding van de inspraakronde (plaatsing in de Stcrt. van 22 april 1991). Mede omdat het 
Afbakeningsbesluit vanaf de start een bron van uitvoeringsproblemen is geweest wilde de SWP graag een 
duidelijke uitspraak van de Kamer omtrent de betekenis van de differentiatiebepalingen in de artt. 1 en 2, 
tweede lid, Afbakeningsbesluit. De KBO-gedragscode bood daartoe een prima aanleiding. 
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normatieve meerwaarde van de gedragscode761. Bij brief van 30 augustus 1993762 heeft de Kamer 
dit standpunt aan de Bond KBO overgebracht met een uitnodiging om het overleg voort te 
zetten. Hierin zou dan tevens de mogelijkheid en wenselijkheid van een aanpassing van het 
Afbakeningsbesluit aan de orde kunnen komen763. De Bond KBO heeft echter te kennen 
gegeven het geen behoefte (meer) te hebben aan een voortgezette behandeling, zodat deze 
gedragscode van het tableau moest worden afgevoerd764. 

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

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

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

                                                      
761 Daarnaast behoefde de tekst als zodanig nog op enkele punten aanpassing. Een dergelijke aanpassing in 
het verlengde van de beslissing van de Kamer omtrent de bereidheid tot afgifte van een 
goedkeuringsbeslissing was reeds met de Bond KBO afgesproken. 
762 Kenmerk 91.D.04. 
763 Vgl. de behandeling van het Afbakeningsbesluit in hoofdstuk 10. 
764 De Bond KBO heeft de betreffende gedragscode onverkort als aanbeveling aan haar leden gehandhaafd, 
met inbegrip van de aansporing tot reglementering overeenkomstig het van toepassing geachte 
overheidsregime. De Registratiekamer heeft hieromtrent geen nadere stappen ondernomen. 



 

G.Overkleeft-Verburg 197 www.overkleeft-verburg.nl 

banken. Wat de ABU betreft houdt de feitelijke opschorting van de goedkeuringsprocedure 
verband met externe factoren, met name de wens van de ABU om de inwerkingtreding van 
nieuwe, alsnog te verwerken wettelijke regelingen af te wachten. De Gedragscode 
Gezondheidsonderzoek is eerst recent ter goedkeuring aan de Registratiekamer voorgelegd. 

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

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

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

In veel gevallen betreft de zelfregulering echter de cliëntenregistraties. Zie de gedragscodes van 
de Nefarma, FIDIN, de Postorderbond, DMSA (aspect-regeling), NOTU, banken, verzekeraars 
en ABU. 
                                                      
765 Vgl. wat DMSA en Postorderbond betreft de ontwikkeling en exploitatie van 
postcodesegmentatiesystemen. Het informatieprodukt van NOTU-leden bestaat uit het aanbod van 
(geselecteerde/verrijkte) adressenbestanden. 
766 Zie de gebondenheid aan de VMO/NVvM code van de NVvM als beroepsvereniging van 
marktonderzoekers. Het DMIN verenigt niet alleen de DM-bedrijfstak, maar tevens de 
opdrachtgevers/DM-gebruikers in uiteenlopende sectoren. Ook de Postorderbond heeft een zeer divers 
ledenbestand, deels met een specifieke branche-binding. 



 

G.Overkleeft-Verburg 198 www.overkleeft-verburg.nl 

De Britse Code of Practice als vergelijkingsmaatstaf 
Afgemeten aan de bedoelingen van de WPR en de ervaringen met zelfregulering op sectorniveau 
in het Verenigd Koninkrijk op basis van de Data Protection Act (DPA) van 1984767 kan worden 
geconcludeerd, dat min of meer alle daarvoor in aanmerking komende sectoren in het 
bedrijfsleven in de achterliggende periode tot zelfregulering zijn overgegaan. In de periode 1984-
1994 zijn in Engeland in totaal 25 sector-regelingen vastgesteld, inhoudelijk variërend van louter 
voorlichting over de DPA en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de houder tot 
stringente normering van de bedrijfsvoering. In dit aantal zijn tevens vervolgacties begrepen, met 
name de herziening en uitbreiding van eerdere regelingen evenals onderling samenhangende 
(deel)voorzieningen768. Deze regelingen hebben zowel betrekking op de overheid als op het 
bedrijfsleven. Zo zijn wat de eerste categorie betreft regelingen vastgesteld ten behoeve van de 
gegevensverwerking door sociale diensten, bibliotheken en burger-adviescentra. Voorts zijn 
Codes of Practice vastgesteld voor het (universitair) onderwijs en de gezondheidszorg (artsen, 
tandartsen en apothekers) evenals voor de politiesector. Wat het bedrijfsleven betreft zijn 
substantiële gedragscodes vastgesteld voor de bankensector, de verzekeraars en de direct 
marketing sector. In aanvulling op deze sectorbenadering zijn tevens regelingen ontwikkeld voor 
bepaalde typen registraties, namelijk personeels-, pensioen- en cliëntenregistraties. Ook komen 
wel specifieke aspecten van de informatieverwerking in een Code of practice aan de orde, zoals 
de beveiligingsproblematiek. Bij vergelijking blijkt, dat in ons land in de achterliggende periode 
van zes jaar, in de particuliere sector meer zelfregulerende codes zijn gerealiseerd dan in Engeland 
in tien jaar het geval was. Deze constatering moet echter worden genuanceerd in die zin, dat de 
deels fasegewijs ontwikkelde normatieve kwaliteit van een aantal Britse regelingen, met name die 
van de banken, de verzekeraars en de DM-sector, hoog is en (aanmerkelijk) uitstijgt boven de 
regelingskwaliteit van overeenkomstige sectorvoorzieningen in ons land769. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 




