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Drs. G. Overkleeft-Verburg

Het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer

Artikel 1.1 0
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens

de wet te stellen beperkingen, recht op
eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

2. De wet stelt regels ter bescherming van
de persoonlijke levenssfeer in verband met
het vastleggen en verstrekken van persoons-
gegevens.

3. De wet stelt regels inzake de
aanspraken van personen op kennisneming
van over hen vastgelegde gegevens en van het
gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede
op verbetering van zodanige gegevens.

Artikel A 1.10
Artikel 1.10, eerste lid, treedt eerst na vijf

jaren of op een bij of krachtens de wet te
bepalen eerder tijdstip in werking. Deze
termijn kan bij de wet voor ten hoogste vijf
jaren worden verlengd. Het tijdstip van
inwerkingtreding kan voor de onderscheidene
toepassingsgebieden van artikel 1.10, eerste
lid, verschillend worden gesteld.

1 Inleiding

I Privacyrechten als het huisrecht en het briefgeheim komen in de artikelen
172 en 173 al sinds resp. 1815 en 1848 in onze Grondwet voor. Door de uit-
breiding van deze rechten met het telefoon- en telegraafgeheim, aangevuld
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met het op aandringen van de Tweede Kamer afzonderlijk geformuleerde
recht op lichamelijke integriteit, en voorafgegaan door een artikel waarin het
recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer jn algemene zin is gega-
randeerd, krijgt de privacybescherming met vier afzonderlijke artikelen in de
herziene Grondwet een ruime plaats toebedeeld.

Hoewel in het vervolg wegens de artikelsgewijze opzet van deze bundel
alleen op de betekenis van art. 1.10 zal worden ingegaan, dient de samenhang
van de artt. 1.10 t/m 1.12 steeds in het oog gehouden te worden. De artikelen
1.IOa, 1.11 en 1.12 vormen in beginsel de verbijzondering van elementen die
in het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer begrepen zijn.
Funktionele en historische argumenten, maar ook onzekerheid aangaande de
omvang van het algemene recht, zoals in het geval van de waarborging van de
lichamelijke integriteit, leidden tot de opneming van afzonderlijke garanties.
Dit heeft tot gevolg dat m.b.t. een materie als het wonen het algemene priva-
cyrecht en het verbijzonderde huisrecht complementair funktioneren, resp.
t.a.v. het privéleven binnenshuis en t.a.v. de toegang daartoe. Daarnaast kan
er sprake zijn van een aanvulling vanuit het algemene privacyrecht indien de
techniek de grondwettelijke formulering heeft ingehaald. Ik denk hierbij aan
het gebruik van geavanceerde communicatietechnologie zoals facsimile en
viewdata/viditel, welke niet zonder meer met de traditionele communicatie
d.m.V. het brief-, telefoon- en telegraafverkeer op één lijn kunnen worden ge-
steld. Een gecombineerd beroep op art. 1.10 en een van de hierop volgende
specifieke artikelen ligt hier voor de hand. Hetzelfde geldt indien de afbake-
ning tussen de verschillende garanties in deze categorie niet volledig duidelijk
is. Zo is bijvoorbeeld een gecombineerd beroep op de artt. 1.10 en 1.1Oaraad-
zaam in die gevallen waarin de inbreuk betrekking heeft op het grensgebied
tussen lichamelijke en geestelijke integriteit.

2 Zoals ook in de memorie van toelichting m.b.t. art. 1.10 wordt vastge-

\
steld, zal het begrip persoonlijke levenssfeer of privacy! eerst in de verdere
wetgeving, jurisprudentie en toepassing - althans voor zover mogelijk - een

~ nader omlijnde inhoud krijgen. Welke factoren kunnen hierbij een rol spelen?
De bestaande verwarring omtrent de inhoud van het privacybegrip wordt

mede in de hand gewerkt door het gebruik ervan in de omgangstaal. Het kan
hierbij gaan om de aanduiding van een zekere ruimtelijke beslotenheid, bij-
voorbeeld in: 'een tuin met veel privacy? ,maar ook wordt het begrip gehan-
teerd als verweer tegen openheid, de mogelijkheid om - soms door minder
edele motieven gedreven - gegevens aan kennisneming door derden te ont-
trekken" . De hier genoemde aspecten van het in de omgangstaal gebruikte
privacy begrip vormen niet zonder meer door het grondrecht te beschermen
rechtsbelangen. Een nadere analyse is hier geboden.

I. In het vervolg zullen de begrippen persoonlijke levenssfeer en privacy als synoniemen
worden gebruikt. Hiermee wordt aangesloten bij het bestaande gebruik waarvan ook
de MvT en de verdere parlementaire behandeling voorbeelden te zien geven.

2. Men leze er de advertenties waarin onroerend goed wordt aangeboden maar op na.
3. In deze zin de reclame van de Femis-Bank m.b.t. de voordelen van het zgn. teleban-

kieren; zie b.V. de advertentie in het N.R.C.fHandelsblad van 8 juli 1981 met de
suggestie dat d.m.V. een 100% -privacygarantie, gelden in het 'zwarte circuit' uit han-
den van de fiscus gehouden kunnen worden.
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Een tweede opmerking betreft de verschillen die verband houden met zich
naar tijd en plaats wijzigende opvattingen, i.h.b. veroorzaakt door culturele
verscheidenheid. O'Brien verduidelijkt dit aspect als volgt:

'Americans historically have understood personal 'privacy to involve a "right to be
let alone" . Both the extent oflitigation over and the common understanding of privacy
as a "right to be let alone" exemplify the "American way of life" and the vision of
liberalism, or, rather , dedication to individualism, the rule of law, and freedom from
unwarranted govemmental intrusions into citizens private affairs" .'

In de privacy discussie is voorts dikwijls een ondertoon van verzet te beluiste-
ren, verzet tegen wat Hofstee noemt de aanwezigheid van een technocratisch
streven, de drang naar een systematische beheersing van onze maatschappij" .

3 In zekere zin zal het recht op persoonlijke levenssfeer echter een enigszins
open karakter moeten behouden. Het gaat hier immers om een grondrecht
dat de autonomie van de burger wil beschermen, in het bijzonder voor zover
deze onaanvaardbaar in het gedrang komt door technologische ontwikkelin-
gen. Het befaamde artikel van Warren en Brandeis in de Harvard Law Review
van 1890 vormde het startpunt van deze ontwikkeling van het door hen beplei-
te recht op privacy. Hun gram betrof zaken die ons nu als minder schokkend
voorkomen, maar in die tijd een ingrijpende maatschappelijke verandering
inluidden:

'Instantaneous photographs and newspaper enterprise have invaded the sacred pre-
cincts of private and domestic life; and numerous mechanical devices threaten to make
good the prediction that "what is whispered in the closet shall be proclaimed from the
house-tops'?" .

In ons land kwam de discussie pas goed op gang in de jaren zestig, met name
onder invloed van nieuwe afluistertechnieken? _ Het Wetboek van Strafrecht
draagt hiervan de sporen in de in 1971 ingevoegde artt. 139a-139g8 .

Aan het eind van de jaren '60 volgden de confrontatie met de effekten van
de spectaculaire ontwikkeling van de computertechnologie en de opmerkelijke
groei van de administratieve toepassing daarvan, waaronder in het bijzonder
de geautomatiseerde persoonsregistraties de aandacht trokken. Mede onder
invloed van Amerikaanse auteurs als Alan Westin en Arthur Miller kreeg de
discussie een massaal karakter? . Vooral de in 1971 gehouden voikstelling10 en

4, David M, O'Brien, Privacy, law and public policy , New Vork 1979, p. 231.
5. E.W. Hofstee, Wetgeving gedurende critische perioden in het proces van sociale

verandering, in: Speculum Langemeiier. Zwolle 1973, p. 201 e.v.
6. Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, The right to privacy, Harvard Law Review

1890, nr. 5, p. 193 e.v.
7. Zie P.J.W. de Brauw, Behoort de wetgever regelen te treffen ter bescherming van de

individu tegen het doen, het gebruiken en het openbaar maken van waarnemingen,
diens persoonlijke sfeer betreffende? Preadvies Nederlandse Juristenvereniging 1965,
Zwolle 1965.

8. Zie M. Scheltema, Bescherming persoonlijke levenssfeer, Ars Aequi, 1972, nr. 3,
p. 147 e.v.

9. Alan F. Westin, Privacy and freedom, New Vork 1967; Alan F. Westin and Michael
A. Baker, Databanks in a Free Society, Computers, Record-keeping and Privacy,
New Vork 1972; Arthur R. Miller, The Assault on Privacy, Computers, Data Banks
and Dossiers, Michigan Press, 1971. Zie voor Nederland: L.E. Groosman en D. Over-
kleeft (red.), Data Base of data beest? Deventer 1973; F. de Graaf, Persoonlijkheid,
privéleven, persoonsgegevens, Alphen aan den Rijn 1977; Het bijzondere nummer+
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het bekend worden van het regeringsvoornemen tot invoering van een cen-
traal gevoerde geautomatiseerde bevolkingsboekhouding (CPA) met behulp
van een aan ieder toe te kennen administratienummerll

, hebben in die jaren
tot een algemene bewustwording van de gevaren van de nieuwste technologi-
sche ontwikkelingen voor de privacy van de individuele burger geleid'? .

Bij K.B. van 21 februari 1972, nr. 70, werd de Staatscommissie bescher-
ming persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistratie ingesteld,
naar haar voorzitter in de wandeling de Staatscommissie-Koopmans genoemd.
Deze kreeg als opdracht: 'het uitbrengen van advies over de vraag welke wet-
telijke of andere maatregelen wenselijk zijn ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer in verband met het gebruik van geautomatiseerde registratie-
systemen voor persoonsgegevens, en over de vraag in hoeverre het wenselijk
is deze maatregelen mede van toepassing te doen zijn op andere persoonsregi-
straties met name indien daaruit gegevens aan derden plegen te worden ver-
strekt'. In 1974 bracht de commissie een Interimrapport'? uit, in 1976 ge-
volgd door een Eindrapport dat tevens een voorstel voor een wettelijke rege-
ling inhield 14 .

De mede op basis van dit voorstel voorbereide ontwerp-Wet op de per-
soonsregistraties is op 30 november 1981 bij de Tweede Kamer ingediend':".
Het in 1976 gepubliceerde voorontwerp van wet op de centrale persoonsad-
ministratie " heeft vooralsnog geen vervolg gekregen. Wel zijn inmiddels in
de sfeer van de centrale overheid een aantal privacyreglementen tot stand ge-
bracht, zoals de Aanwijzingen inzake de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer in verband met geautomatiseerde systemen waarin persoonsgegevens
zijn opgenomen bij de Rijksoverheid 16. De technologische vernieuwingen

'Privacy' van Ars Aequi, maart 1975, pp. 155-296; de aan de privacy-problematiek
gewijde bijdragen van F. Kuitenbrouwer in N.R.C.jHandelsblad.

10. Zie ook het wetsontwerp Voorzieningen inzake het niet houden van een algemene
volkstelling in de jaren 1980 en 1981, Kamerstuk 16 455, nrs. 1-4.

11. Zie het rapport van de commissie-Westerhout inzake registratie van persoonsgegevens,
's-Gravenhage 1970.

12. Zie ook het K.B. van 11 januari 1973 no. 22 (Gemeentestem 6238), het zgn. Doa-
computer-kb, met een noot van Wessel opgenomen in de Ars Aequi-bundel Juris-
prudentie en annotaties Staats- en administratief recht 1,1951-1978, Utrecht 1979,
p. 323 e.v.

13. Privacy en persoonsregistratie, Interimrapport van de Staatscommissie bescherming
persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, 's-Gravenhage 1974.

14. Privacy en persoonsregistratie, Eindrapport van de Staatscommissie bescherming
persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, 's-Gravenhage 1976.

14a Kamerstukken II 1981/82, 17 207.
15. Centrale personen-administratie, Een publikatie over de voorbereiding van een wet-

telijke regeling, 's-Gravenhage 1976. Zie ook het recente rapport Informatievoor-
ziening en automatisering in de openbare sector met betrekking tot natuurlijke per-
sonen, Rapport nr. 5 van de Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautoma-
tisering, 's-Gravenhage 1980.

16. Deze Aanwijzingen zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 12 maart
1975. Andere voorbeelden zijn: de Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer
automatisering alimentatie-administratie raden voor de kinderbescherming, gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant van 13 december 1977 en de Privacy-rege-
ling centrale registratie tuchtrechtelijke gegevens Koninklijke Landmacht, gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant van 6 maart 1980.
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gaan echter in onverminderd hoog tempo door. De ontwikkeling en de invoe-
ring van de micro-electronica betekent een schaalvergroting van de proble-
matiek waarvan de gevolgen op dit moment nog niet volledig overzienbaar
ziin'? 18.

4 De verdere opzet van deze bijdrage is als volgt. Achtereenvolgens zal wor-
den ingegaan op de voorgeschiedenis van het nieuw voorgestelde art. 1.10, de
regeringsvoorstellen terzake, de parlementaire behandeling, de bescherming
van het recht op privacy in internationaal verband en afsluitend een aantal
aspecten betreffende de werking van het grondwettelijke rech t op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer.

2 Voorgeschiedenis

1 De voorgeschiedenis van art. 1.1 0 herziene Grondwet weerspiegelt ~
nemende belang dat men in de afgelopen 15 jaar aan de privacybescherming
van de individuele burger is gaan hechten, Het duidelijkst blijkt dit bij verge-
lijking van de verschillende in deze periode gesuggereerde nieuwe grondwets-
teksten . Zo beperkten de samenstellers van de Proeve van 1966 zich in de
artikelen 11 en 12 nog tot een herformulering van het huisrecht en het brief-
geheim, naar de eisen des tijds aangevuld met het telefoongeheim. Volgens de
toelichting hadden deze rechten uitsluitend betrekking op de verhouding
overheid-burger!". Deze beperkte opzet vloeide overigens voort uit het doel
van de Proeve, nl. het formuleren van grondrechten voorzover deze 'op eniger-
lei wijze een grotere waarborg voor de burger inhouden dan het verdrag van
Rome 1950 biedt?" .

2 De Staatscommissie-CalsjDonner ging mede onder invloed van maat-
schappelijke ontwikkelingen beduidend verder. De privacy-problematiek
kreeg in haar voorstellen ruime aandacht. Voorgesteld werd 'de waarborgen
tegen inbreuken van de zijde van de overheid op de 12ersoonljjke levenssfeer'
in één artikel samen te brengen. Dit nieuw' geredigeerde art. 12 zou naast
het traditionele huisrecht en briefgeheim ook het telefoon- en telegraafge-
heim moeten waarborgen?". Omdat derdenwerking in meerderheid werd
afgewezen zou de door deze voorgestelde grondwetsbepaling geboden be-
scherming in de visie van de Staatscommissie alleen van toepassing zijn in de
verhouding overheid-burger. Wel vroeg de Staatscommissie zich af, of nog
andere bepalingen inzake de bescherming van de privacy zouden moeten
worden opgenomen. Overwogen werd: 'Dat de privacy in de huidige tijd bij-
zonder kwetsbaar is gebleken en uit dien hoofde behoefte bestaat aan nadere

17. Zie het rapport Maatschappelijke gevolgen van de Micro-electronica van de advies-
groep Rathenau, 's-Gravenhage 1980 en het regeringsstandpunt in Kamerstuk
16407, ms. 1-2.

18. Zie ook Paul Sieghart, Information, Technology , Law and Human Rights, The Re-
view, International Commission of Jurists, van juni 1981, p. 57 e.v.

19. Proeve, p. 56.
20. Proeve, p. 51.
21. Tweede rapport, p. 82.
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van een aan ieder toe te kennen administratienummerll

, hebben in die jaren
tot een algemene bewustwording van de gevaren van de nieuwste technologi-
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volkstelling in de jaren 1980 en 1981, Kamerstuk 16 455, nrs. 1-4.
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computer-kb, met een noot van Wessel opgenomen in de Ars Aequi-bundel Juris-
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13. Privacy en persoonsregistratie, Interimrapport van de Staatscommissie bescherming
persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, 's-Gravenhage 1974.

14. Privacy en persoonsregistratie, Eindrapport van de Staatscommissie bescherming
persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, 's-Gravenhage 1976.

l4a Kamerstukken II 1981/82, 17 207.
15. Centrale personen-administratie, Een publikatie over de voorbereiding van een wet-

telijke regeling, 's-Gravenhage 1976. Zie ook het recente rapport Informatievoor-
ziening en automatisering in de openbare sector met betrekking tot natuurlijke per-
sonen, Rapport nr. 5 van de Bestuurlijke Overlegcommissie voor Overheidsautoma-
tisering, 's-Gravenhage 1980. .•

16. Deze Aanwijzingen zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 12 maart
1975. Andere voorbeelden zijn: de Regeling bescherming persoonlijke levenssfeer
automatisering alimentatie-administratie raden voor de kinderbescherming, gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant van 13 december 1977 en de Privacy-rege-
ling centrale registratie tuchtrechtelijke gegevens Koninklijke Landmacht, gepubli-
ceerd in de Nederlandse Staatscourant van 6 maart 1980.
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heim moeten waarborgen?". Omdat derdenwerking in meerderheid werd
afgewezen zou de door deze voorgestelde grondwetsbepaling geboden be-
scherming in de visie van de Staatscommissie alleen van toepassing zijn in de
verhouding overheid-burger. Wel vroeg de Staatscommissie zich af, of nog
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20. Proeve, p. 51.
21. Tweede rapport, p. 82.
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wettelijke bescherming naast de in het voorgestelde artikel vastgelegde waar-
borgen, behoeft geen betoog" .'

In haar Eindrapport stelde zij voor om in aanvulling op het als klassiek
grondrecht geredigeerde art. 12, nog een afzonderlijk sociaal grondrecht op
te nemen. Dit art. 84 luidde: 'De wet stelt regels ter bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer.' Uit de motivering blijkt dat de Staatscommissie zich in
het bijzonder liet leiden door de zorg voor de gevolgen voor de privacy van
maatschappelijke en technische ontwikkelingen: 'Huidige maatschappelijke
structuren brengen een hoge mate van menselijke interactie met zich; doordat
van technische media gebruik wordt gemaakt, vallen daarbij natuurlijke af-
standen goeddeels weg23.' Het voorgestelde artikel wil een grondwettelijke
grondslag bieden voor wetgeving die aspecten van de privacy zou moeten be-
schermen tegen inbreuken: 'Het belang van de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer vindt door deze bepaling erkenning als te behoren tot de
grondslagen van de rechtsorde." .'

I.t.t. art. 12 - de klassieke grondrechten kennen in de voorstellen van de
Staatscommissie zoals gezegd geen derdenwerking - is deze algemeen gestelde
bepaling i.h.b. gericht op de bescherming van de privacy tegenover derden,
medeburgers en maatschappelijke organisaties. M.a.W. de wetgever bepaalt in
hoeverre het recht op persoonlijke levenssfeer horizontale werking heeft. De
Staatscommissie overwoog vervolgens of aan dit algemene beginsel nog een
bepaling zou moeten worden toegevoegd als grondslag voor een regeling van
rechten tot inzage en verbetering van persoonlijke gegevens. In meerderheid
kwam men echter tot de conclusie, dat een dergelijk grondwetsartikel nog
niet opportuun was, hoezeer men het ook wenselijk en noodzakelijk vond
dat t.a.v. bepaalde onderdelen van deze problematiek een wettelijke regeling
zou worden getrofferr" . De minderheid bleef evenwel de mening toegedaan,
dat de grondwetgever de ontwikkeling actief diende te begeleiden: 'Door een
soepel geformuleerde opdracht dient de Grondwet de wetgever de richting te
wijzen en armslag te laten:" .' Uitgaande van dit beginsel werd daarom opne-
ming van de volgende tekst aanbevolen: 'De wet stelt regels inzake de aan-
spraken van personen op inzage van over hen verzamelde gegevens en de be-
voegdheid daa~van verbetering te vragen27 .'

3 In de door het kabinet-Den Uyl in 1974 uitgebrachte Nota inzake het
grondwetsherzieningsbeleid " kreeg in het bijzonder dit minderheidsvoorstel
ruime aandacht: 'De regering heeft oog voor de bezwaren die voortvloeien
uit de omstandigheid dat in toenemende mate persoonlijke gegevens worden
verzameld en verwerkt. Zij acht de totstandkoming van wettelijke regelen,
waardoor aan dit verzamelen en verwerken beperkingen kunnen worden ge-
steld dan ook gewenst. Daarnaast is zij van mening, dat in de Grondwet een
opdracht aan de wetgever om regels te stellen ten aanzien van het recht op

22. Tweede rapport, p. 84.
23. Eindrapport, p. 236.
24. Eindrapport, p. 237.
25. Eindrapport, p. 237.
26. Eindrapport, p. 239.
27. Eindrapport, p. 239.
28. Kamerstuk 12944, nr. 2.
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inzage en verbetering van verzamelde gegevens niet mag ontbreken'. Het vol-
gende standpunt werd daarop in de samenvatting geformuleerd: 'De Grond-
wet dient een bepaling te bevatten inzake het recht op inzage van persoonlijke
gegevens.'
De Raad van State gaf in zijn advies"? te kennen te twijfelen aan de effectivi-
teit van een dergelijke bepaling, in het bijzonder m.b.t. de particuliere sector:
'Te verwachten is, dat vele uitzonderingen zullen moeten worden gemaakt en
dat een garantie, dat een recht op inzage en correctie, zeker waar het gegevens
betreft die door particulieren zijn verzameld, ook zal kunnen worden uitge-
oefend, zeer moeilijk zal zijn te bieden.'

De regering is - zoals uit de antwoorden op de vragen van de bijzondere
commissie voor het beleid inzake Grondwet en Kieswet blijkt - echter nau-
welijks ingegaan op deze kritiek. Verwezen werd naar de werkzaamheden
van de Staatscommissie persoonlijke levenssfeer: 'Naar het oordeel van de
ondergetekenden dienen de resultaten van de studie van deze commissie te
worden afgewacht, alvorens nader wordt ingegaan op de concrete inhoud van
een wettelijke regeling'? .'

4 De tekst van art. 1.10, zoals geformuleerd in de herzieningsvoorstellen,
vormt vooralsnog het sluitstuk van de discussie over de vormgeving van de
privacybescherming in onze Grondwet.

3 De regeringsvoorstellen m.b.t. art. 1.10

1 'Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt in onze samenleving
thans terecht beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig
bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Wij zijn dan ook
met de staatscommissie van mening, dat aan het recht op eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer een plaats onder de grondrechten moet worden toe-
gekend'?' . Aldus de memorie van toelichting over de ideeën die ten grondslag
liggen aan het voorstel tot opneming van het recht op bescherming van de
persoonlijke levenssfeer als afzonderlijk grondrecht. Anders dan in de voor-
stellen van de Staatscommissie, die volstond met een formulering als sociaal
grondrecht, kreeg het recht op privacy in de regeringsvoorstellen erkenning
als klassiek grondrecht. Deze keuze werd gemotiveerd met een beroep zowel
op de fundamentele betekenis van dit beginsel als op een analyse van de in-
houd ervan. Aldus werd aansluiting gevonden bij bestaande grondrechten als
het huisrecht en het briefgeheim alsmede de privacybescherming in art. 8 van
het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden en art. 17 van het Internationaal Verdrag inzake bur-
gerrechten en politieke rechten " .

Wat moet nu onder de persoonlijke levenssfeer en de eerbiediging ervan

29. Advies van de Raad van State m.b.t. de Nota grondwetsherzieningsbeleid Kamerstuk
12944, nr. 6, p. 8.

30. Kamerstuk 12944, nr. 15, p. 16.
31. KamerstukI3872,nr.3,p.39.
32. Verder resp. Europees Verdrag en Internationaal Verdrag te noemen.
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worden verstaan? De M.v.T. blijft op dit punt - het kan ook haast niet an-
ders - vaag: 'De persoonlijke levenssfeer bevat tal van terreinen, welke zeer
uiteenlopend van aard en problematiek zijn en waarvan sommige yolop in
ontwikkeling zijn. Thans reeds ten aanzien van al deze gebieden uitmaken
wat wel en wat niet als behorend tot de persoonlijke levenssfeer moet worden
geëerbiedigd, zou in een aantal gevallen voorbarig zijn'33 .

Vandaar dat volstaan wordt met een aantal globale opmerkingen. Allereerst
komt het ruimtelijke aspect aan bod: 'De termen "persoonlijke levenssfeer"
en "privacy" wekken de indruk een gebied aan te duiden waarbinnen elk
individu vrij is en geen inmenging van anderen hoeft te dulden." .' Bij de be-
grenzing van dit gebied valt primair te denken aan de eigen woning, traditio-
neel beschermd door het zgn. huisrecht: de bewoner hoeft in beginsel derden
niet tegen zijn zin binnen te laten (vgl. art. 138 Sr.). Het met behulp van tech-
nische apparatuur waarnemen, registreren en openbaar maken van hetgeen in
de woning gebeurt, raakt eveneens de ruimtelijk bepaalde aspecten van het
begrip persoonlijke levenssfeer (vg!. art. 139a tlm 139g Sr). Voorts liggen
bepaalde vormen van communicatie, zoals het telefoongesprek, de briefwis-
seling en het buiten de woning gevoerde vertrouwelijke gesprek, alsmede
sommige gewoonten, gedragingen, contacten, abonnementen, lidmaatschap-
pen en bepaalde aspecten van het gezinsleven in deze sfeer" .

Privacy is echter niet iets dat alleen ruimelijk te bepalen valt. Met enige in-
stemming wordt in de M.v.T. verwezen naar de verklaring van de Raadgevende
Vergadering van de Raad van Europa over massamedia en de rechten van de
mens'". Het recht op privacy is hierin kortheidshalve aangeduid als: 'het
recht zijn eigen leven te leiden met zo weinig mogelijk inmenging van buiten-
af. Voorts kan hieronder worden verstaan: 'de reeks situaties waarin de mens
L.) onbevangen zichzelf wil zijn3? .' We komen hier al snel op het terrein van
de registratie van persoonsgegevens. De volgende passage is illustratief voor
de zienswijze m.b.t. deze problematiek in relatie tot de persoonlijke levens-
sfeer:

'Door allerlei gegevens omtrent personen te registreren, deze in verband met elkaar
te brengen en vervolgens bij het nemen van voor de persoon belangrijke beslissingen
van die gegevens gebruik te maken kan de privacy worden aangetast. Doorslaggevend
daarbij behoeft niet zozeer te zijn dat al die gegevens intieme informatie zouden bevat-
ten (dat is in feite dikwijls ook niet het geval), maar de privacyaantasting kan hierin ge-
legen zijn, dat over de individuele burger met al zijn hoedanigheden, gedragingen en
andere kenmerken, welke zijn persoon en zijn leven vormen, op allerlei plaatsen gege·
vens worden vastgelegd en dat dit geheel van gegevens een steeds grotere invloed gaat
krijgen op voor hem belangrijke zaken. zoals het verkrijgen van huisvesting, de opbouw
van een loopbaan, het verwerven van geldleningen etc. Aldus kan een situatie ontstaan
waarin de burger onvoldoende "ruimte" overhoudt om "zijn eigen leven te leiden met

33. Kamerstuk 13872, nr. 3, p. 40.
34. Kamerstuk 13872, nr. 3, p. 40.
35. Kamerstuk 13872, nr. 3, p. 40.
36. Deze verklaring van 23 januari 1970 is opgenomen in Kamerstuk 10 373, nr. 3.
37. Dit is ook de omschrijving van hetgeen onder persoonlijke levenssfeer wordt begre-

pen in de MvT bij wetsontwerp 9419 inzake bescherming tegen het met een tech-
nisch hulpmiddel afluisteren en opnemen van gesprekken; zie ook Kamerstuk 15 463,
nr.2, pp. 6-7.
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zo weinig mogelijk inmenging van buitenaf." Derhalve: niet alleen de aard van de verza- I
melde gegevens, maar ook het gebruik dat er van wordt gemaakt kan van betekenis zijn
voor de vraag of de persoonlijke levenssfeer wordt aangetast." .'

Het citaat is duidelijk. Naast de ruimtelijke aspecten wordt tot de privacybe-
scherming tevens de bescherming van de beslissingsmarge gerekend, die ver-
band houdt met de effecten van de voortschrijdende persoonsregistratie. Het
gaat hierbij niet alleen om afzonderlijke gegevens die uit hun aard zo gevoelig
zijn dat zij daardoor een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kunnen bete-
kenen (b.v. gegevens betreffende ras, godsdienst, sexuele geaardheid etc.),
maar ook om verzamelingen van wellicht op zichzelf onschuldige gegevens
die voor de betrokkene zo dwingend van structuur zijn door het gebruik dat
ervan wordt gemaakt, dat daardoor de persoonlijke autonomie ontoelaatbaar »
in het gedrang komt en dus als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer
moeten worden gezien. Ook andere vormen van 'inmenging' zijn bestaanbaar,
zij het dat door de zeer uiteenlopende verschijningsvormen, de aard en de
mate van bescherming varieert. Zo is de aard en de mate van intimiteit van
hetgeen omtrent een ander wordt waargenomen of gepubliceerd van groot
gewicht i.v.m. de vraag wat uit een oogpunt van eerbiediging van de persoon-
lijke levenssfeer is geoorloofd. Het blijft echter een zoeken en tasten. Volgens
de M.v.T. betekent dit, dat het in artikel 1.10, lid 1, opgenomen recht in
wetgeving en rechtspraak zijn nadere omlijning zal moeten vinden.

In een latere fase van de parlementaire behandeling is van regeringszijde
met vuur gepleit voor een zodanig ruime interpretatie van het begrip per-
soonlijke levenssfeer, dat ook de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam
hiertoe gerekend zou moeten worden!", Tevergeefs, de Tweede Kamer gaf
uitdrukkelijk de voorkeur aan een heldere formulering van dit recht in een
afzonderlijk grondwetsartikel boven het d.m.v. interpretatie ontlenen van be-
scherming in dezen aan art. 1.10, lid 1. De argumentatie op dit punt in de
M.v.T. werd bovendien onvoldoende sterk bevonden. Elementen in de discus-
sie tussen -Kamer, minister en staatssecretarissen zijn tevens van belang voor
de invulling van het begrip persoonlijke levenssfeer. Zo is nadrukkelijk en her-
haaldelijk van regeringszijde gesteld dat een ruime opvatting van de inhoud
van het begrip persoonlijke levenssfeer bedoeld is. Tevens is uitdrukkelijk de
bescherming van de ge·estelijke integriteit, bijvoorbeeld i.m.v. karakteronder-
zoeken, het gebruik van grafologische methoden en de leugendetector onder
het begrip persoonlijke levenssfeer gebracht"? .

2 Met de formulering van een subjectief recht op eerbiediging van de per-
soonlijke levenssfeer heeft de regering volgens de M.v.T. - hierin bijgevallen
door de Kamers - niet willen volstaan. Als aanvulling op lid 1 zijn in de leden
2 en 3 daarom instructienormen geformuleerd, die de wetgever verplichten
zich actief met deze problematiek bezig te houden en in een tot stand te bren-

38. Kamerstuk 13872, nr. 3, p. 4l.
39. Zie i.h.b , Kamerstuk 15463, nr. 2, p. 7: 'Samenvattend menen wij te kunnen stel-

len, dat vanuit het uitgangspunt dat de privacy is gericht op de onbevangenheid van
de mens in een reeks situaties, het afweren van inmenging van buitenaf, het stand-
punt dient te worden ingenomen dat de bescherming van de lichamelijke integriteit
een wezenlijk onderdeel vormt van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer'.

40. Zie hetgeen hieromtrent in paragraaf 4, parlementaire behandeling is opgenomen.
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gen wettelijke regeling de privacy bescherming op het punt van persoonsregi-
straties nader vorm te geven. In lid 2 is de opdracht aan de wetgever in alge-
mene zin geformuleerd. Oorspronkelijk luidde deze:

'De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen van persoonsgegevens.'

In de nota van wijzigingen is na het woord 'vastleggen' ingevoegd: 'en ver-
strekken'v". Lid 3 vormt in zekere zin een verdere verfijning van deze ver-
plichting:

'De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over
hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op
verbetering van zodanige gegevens.'

Meer dan de opsomming van een aantal aandachtspunten biedt deze formu-
lering echter niet; evenmin als aan lid 2 kunnen hieraan individuele aanspra-
ken worden ontleend. De M.v.T. spreekt op dit punt duidelijke taal:

'In dit verband zij er ( ...) op gewezen, dat het vorenstaande niet impliceert, dat ten
aanzien van elke persoonsregistratie een inzagerecht; als in het derde lid omschreven,
tot stand zou moeten komen noch dat het inzagerecht elk persoonsgegeven en elk ge-
bruik, dat van persoonsgegevens wordt gemaakt, zou moeten betreffen. De opdracht
aan de wetgever is in algemene bewoordingen gesteld en laat hem de beleidsruimte om-
trent de gevallen waarin en de wijze waarop een inzagerecht wordt toegekend'? 43.'

Het tweede en het derde lid hebben zowel betrekking op door de overheid
vastgelegde persoonsgegevens als op particuliere persoonsregistraties. In
zoverre betreffen deze bepalingen mede de verplichting om de in beginsel aan-
vaarde horizontale werking van grondrechten m.b.t. dit onderwerp, d.W.Z.de
doorwerking van het grondrecht op dit punt in rechtsbetrekkingen tussen de
burgers onderling, nader vorm te geven'" .

De regering denkt vooralsnog aan de in de leden 2 en 3 neergelegde ver-
plichting uitvoering te geven d.m.v. een drietal afzonderlijke wetten, nl. de
recent als ontwerp bij de Tweede Kamer ingediende algemene wet ter be-
scherming van de persoonlijke levenssfeer i.v.m. persoonsregistraties, een wet
m.b.t. politieregisters i.V.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
en een wet betreffende de Centrale persoonsregistratie" . Deze wetgeving
dient een tweeledig doel. Enerzijds zal hiermee voldaan worden aan de in de
leden 2 en 3 geformuleerde verplichting, anderzijds zullen deze wetten de op

41. Kamerstuk 13 872, nr. 8, p. 1.
42. Kamerstuk 13 872, nr. 3, p. 42.
43. Onder de noemer instructienormen gaan bepalingen van zeer verschillend karakter

schuil. Zo zijn te onderscheiden bepalingen bedoeld om sociale en financiële omstan-
digheden het hoofd te bieden, voorzover deze het genot van bepaalde grondrechten
voor groepen burgers onbereikbaar zouden maken, alsmede bepalingen waarin een
algemene zorgplicht van de overheid is geformuleerd. In de leden 2 en 3 van art. 1.10
gaat het om een opdracht tot actieve overheidsbemoeienis m.b.t. de realisering van
het in lid 1 gewaarborgde grondrecht. De afzonderlijke bepalingen van art. 1.10

/
dienen daarom steeds in onderlinge samenhang bezien te worden; aan de opdrachten
in de leden 2 en 3 dient gevolg te worden gegeven binnen de door lid 1 getrokken
grenzen,

44. De vraag of de rechter los van deze regeling nog de vrijheid heeft om i.v.m. persoons-
registraties tot derden werking van dit grondrecht te concluderen, komt hierna afzon-
derlijk aan de orde in paragraaf 6.

45. Kamerstuk 15 463, nr. 4, p. 2.
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grond van lid 1 vereiste formeelwettelijke grondslag bieden voor beperkingen
van het recht op persoonlijke levenssfeer.

3 Het additionele art. A 1.1° geeft een bijzonder invoeringsregiem m.b.t.
art. 1.10, lid 1. Het artikel voorziet in een opschorting van de inwerkingtre-
ding van deze bepaling van 5 jaar, tenzij bij of krachtens de wet een eerder
tijdstip wordt vastgesteld. De opschortingstermijn van 5 jaar kan echter ook
bij wet worden verlengd. In de oorspronkelijke voorstellen was deze verlen-
ging niet aan een maximumtermijn gebonden. In de nota van wijzigingen is
add. art. A 1.10 in die zin gewijzigd, dat de inwerkingtreding met nog eens
ten hoogste 5 jaar kan worden uitgesteld'" ,zodat art. 1.10, lid 1 uiterlijk 10
jaar na de invoering van de herziene Grondwet gelding krijgt. De inwerking-
treding kan verfijnd worden doordat het tijdstip hiervan voor de verschillende
toepassingsgebieden afzonderlijk kan worden bepaald. Deze specifieke over-
gangsregeling is bedoeld om vóór de invoering van dit nieuwe grondrecht
i.V.m. de desbetreffende beperkingsclausule, de hierdoor noodzakelijk gewor-
den wetgeving te kunnen verwezenlijken.

4 De inwerkingtreding van de leden 2 en 3 is in tegenstelling tot lid 1 niet
aan een nadere termijn gebonden. Omdat het hier slechts gaat om opdrachten
aan de wetgever, oordeelde de regering zo'n opschorting niet nodig. Wel is op
deze bepalingen het algemene overgangsregiem betreffende niet-zelfwerkende

.bepalingen, zoals geformuleerd in art. 8.4 herziene Grondwet, van toepassing
verklaard. Dit artikel - materieel overeenkomend met ons huidige art. 215
Grondwet - luidt: .

. 'Bestaande wetten en andere regelingen en besluiten die in strijd zijn met een veran-
dering in de Grondwet, blijven gehandhaafd, totdat daarvoor overeenkomstig de Grond-
wet een voorziening is getroffen"? .'

Eventuele twijfel aan de verbindendheid van o.m. provinciale en gemeentelijke
verordeningen is hierdoor uitgesloten. Deze blijven van kracht tot de parle-
mentaire wetgever aan zijn opdracht heeft voldaan en de lagere regelingen of
delen daarvan d.m.V.de normale conflictregels (art. 81 Provinciewet en art. 194
gemeentewet) ophouden te gelden.

Komt de aangekondigde wetgeving echter niet of gedeeltelijk tot stand
vóór het tijdstip van inwerkingtreding van lid 1, dan is hiervan het gevolg dat
voorzover de lagere regelingen beperkingen bevatten m.b.t. het recht op per-
soonlijke levenssfeer, deze een specifieke formeel-wettelijke basis dienen te
hebben. Is deze niet aanwijsbaar dan vervallen de betreffende bepalingen als
in strijd met art. 1.10, lid 1.

De Raad van State toonde zich in zijn advies bezorgd over het met de
invoering van art. 1.10 verband houdende uitgebreide en gecompliceerde
wetgevingsprogramma, zowel nationaal als plaatselijk.

4 De parlementaire behandeling

1 Het voorstel tot opneming van een grondrecht tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer - art. 1.10, lid 1 - werd blijkens het voorlopig verslag

46. Kamerstuk 13872, nr. 8, p. I.
47. Kamerstuk 14213, nr. 2.
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met voldoening in de Tweede Kamer ontvangen"?". Wel rezen vragen in-
zake de leden 2 en 3 van art. 1.10. Zo vonden leden van de K.V.P., A.R.P.,
en C.H.U.-fracties de opdracht in lid 2 te beperkt en wilden zij deze uitbrei-
den tot de vastlegging, verwerking en verstrekking van persoonsgegevens. Aan
de zin van opneming van het derde lid twijfelden zij. Een afzonderlijke ver-
melding leek hen overbodig nu de hier genoemde aanspraken vanzelfsprekend
voortvloeiden uit het tweede lid. Het derde lid werd daarentegen van P.v.d.A.-
zijde als te mager bevonden. De kamerleden van deze fractie pleitten voor
het zonder omhaal vastleggen van het recht van de burger op inzage van gege-
vens die over hen verzameld zijn omdat 'waar hier een der meest wezenlijke
waarborgen tegen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer in het geding was,
de Grondwet het uitgangspunt voor een wettelijke regeling zou dienen vast
te leggen en de regeling niet volledig naar een gewone wet zou mogen door-
schuiven'. Ook de V.V.D.-fractie twijfelde en zou graag nader geïnformeerd
worden over de motieven voor beperking van het inzagerechr" .

Algemeen werden bezwaren geuit tegen de voorgestelde formulering van
art. A 1.10, dat de overgangsregeling van art. 1.10, lid 1 bevat. Door verlen-
ging van de opschortingstermijn bij gewone meerderheid mogelijk te maken,
zou het eerste lid van art. 1.10 .het karakter van instructienorm voor de wet-
gever krijgen. Nu dit niet door de regering beoogd is zou het eisen van een ver-
sterkte meerderheid in de rede liggen?" .

In de memorie van antwoord ging de regering akkoord met de suggestie
om lid 2 in de gewenste zin te verruimen, hetgeen leidde tot aanvulling van
deze bepaling in de nota van wijzigingen. De nieuwe tekst luidt: 'De wet stelt
regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het
vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens''? .'

Suggesties in het voorlopig verslag m.b.t. het derde lid werden evenwel af-
gewezen: 'De in dat lid genoemde onderwerpen vormen enkele saillante pun-
ten waaraan de grondwetgever bijzondere aandacht wil zien gewijd bij de uit-
voering van de in het tweede lid gegeven opdracht" '. Regeling als uitvloeisel
van het tweede lid leek de regering niet vanzelfsprekend. Een formulering als
direct werkend recht ging haar echter veel te ver, nu de voetangels en klem-
men nog niet precies in kaart gebracht zijn.

Ook de kritiek op art. A l.l 0 werd grotendeels van de hand gewezen. Een
versterkte meerderheid leek de regering niet verstandig, nu de vereiste wette-
lijke voorzieningen eveneens bij enkelvoudige meerderheid tot stand gebracht
moeten worden. Het lag volgens de regering in de rede, dat dezelfde meerder-
heid die over de wettelijke voorzieningen beslist, dat tevens doet over de in-
werkingtreding van art. 1.1 052 •

Wel wilde de regering aan de geuite bezwaren m.b.t. het ontbreken van een
fatale termijn tegemoetkomen d.m.V. een wijziging in die zin, dat de verlen-
ging aan een maximum wordt gebonden. In de nota van wijziging werd daar-

47a Zie rcamerstuk: 13 872, nr. 6, pp. 39-40.
48. Idem, pp. 41 en 42.
49. Idem, pp. 48 en 49.
50. MvA, p. 35; zie ook Nota van wijzigingen 13 872, nr. 8, p. 1.
51. MvA,p.36.
52. MvA,p.43.
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toe art. A 1.10 in die zin gewijzigd dat de termijn van 5 jaar bij wet voor ten
hoogste 5 jaar mag worden verlengd'" .

2 De mondelinge behandeling van art. 1.10 in de Tweede Kamer is in sterke
mate beheerst door de discussie n.a.v. het amendement-Kappeyne van de
Coppello C.S.54 ,zij het dat deze in hoofdzaak beperkt bleef tot de staatssecre-
taris van Justitie en mevrouw Kappeyne van de Coppello. In dit amendement
werd invoeging van een nieuw 2e lid bepleit luidende: 'Ieder heeft, behoudens
bij de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.' De indieners vonden de waarborging van dit beginsel zo belangrijk
dat zij het niet aan de interpretatie van het begrip persoonlijke levenssfeer
wilden overlaten. De extra bescherming die het menselijk lichaam verdient
zou tot uiting dienen te worden gebracht door het op dit punt ontbreken van
de delegatiebevoegdheid.

Al in de nota n.a.v. het eindverslag werd deze voor het eerst in het eindver-
slag gesuggereerde wijziging van regeringszijde afgewezen met een beroep op
de veelomvattende inhoud van het begrip persoonlijke levenssfeer, hetgeen
ook zou blijken uit de resolutie van de Raadgevende Vergadering van de
Raad van Europa, terwijl de formulering van de beperkingsbevoegdheid waar-
schijnlijk even ruim zou moeten zijn als het geval is bij de bepaling over de
persoonlijke levenssfeer" .

Tijdens de mondelinge behandeling handhaafde staatssecretaris Zeevalking
zijn bezwaren, i.h.b. tegen het ontbreken van de mogelijkheid tot delegatie,
zij het dat hij het bijzondere karakter van dit grondrecht erkende: 'Terecht I
heeft mevrouw Kappeynevan de Coppello aangevoerd dat dit voorstel in arti-
kel 1.10 ruimte biedt voor een nieuwe ontwikkeling van de vrijheidsrechten. ,
Wellicht is dat artikel daarom een van de principieelste artikelen van dit wets-
voorstel'" .'
Het ontbreken van delegatiebevoegdheid gaf bij hem evenwel de doorslag om
aanvaarding van het amendemen t te ontraden:

'Als ik alle argumenten vóór en tegen overzie - ik erken zeker dat er argumenten vóór
het amendement te vinden zijn; ik heb ook wel sympathie voor het amendement -
geloof ik toch dat het niet verstandig zou zijn, dit amendement aan te nemen. Daarbij
komt dat ik mij afvraag, waar deze delegatie door de grondwetgever wordt toegestaan
en waar men streeft naar het terugdringen van deze delegatie, of men niet op een weg
is die zeker onze Regering ook niet wenst, namelijk toch in zekere zin het terugdringen
van de gedachte van decentralisatie"? .'

Het betreffende amendement werd verworpen, zij het na de toezegging van
de staatssecretaris op verzoek van het kamerlid Van Mierlo, dat een diepgaande
studie naar de problematiek van de onaantastbaarheid van het menselijk li-
chaam zou worden ingesteld." .

De definitieve aanvaarding verliep voorspoedig; zowel de afzonderlijke

53. MvA,p. 44; Nota van wijzigingen 13872, nr. 8, p. 1.
54. Kamerstuk 13 872, nr. 17; zie ook nr. 10 (Eindverslag) en nr. 11 (Nota n.a.v. het

Eindverslag).
55. Nota n.a.v. het verslag,Kamerstuk 13872, nr. 11, pp. 1-2.
56. Handelingen II 1976/77,p. 2201.
57. Handelingen 111976/77, pp. 2202 en 2203.
58. Idem, pp. 2426 en 2427.
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leden als het gehele artikel 1.10 werden zonder stemming aangenomen'" .
Tijdens de mondelinge behandeling van de wetsontwerpen tot grondwetsher-
ziening door de Eerste Kamer is art. 1.10 nauwelijks meer dan als illustratie
van het belang van deze herziening aan de orde geweest"? .

3 De echte discussie kwam pas op gang na de indiening van de, onder
verantwoordelijkheid van het kabinet-Den Uyl toegezegde, 'Nota over de
vraag of een bepaling over het recht op onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam in de Grondwet zou moeten worden opgenomen61 .'

Het recht op lichamelijke integriteit werd hierin omschreven als het recht
op afweer van invloeden van buitenaf op het lichaam, i.h.b. het recht te WOI:.-

den gevrijwaard van schendingen van en inbreuken op het lichaam door ande-
ren en het recht zelf over het lichaam te beschikken. Met een, overigens niet
erg overtuigend beroep op m.n. de definitie van de Raadgevende Vergadering
van de Raad van Europa, werd in deze nota opnieuw betoogd dat de lichame-
lijke integriteit valt onder het door lid 1 bestreken algemene privacybegrip:

'Samenvattend menen wij te kunnen stellen dat vanuit het uitgangspunt dat de pri-
vacy is gericht op de onbevangenheid van de mens in een reeks situaties. het afweren
van inmenging van buitenaf, het standpunt dient te worden ingenomen, dat de bescher-
ming van de lichamelijke integriteit een wezenlijk onderdeel vormt van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer= .'
De tegen opneming van een afzonderlijke garantie aangevoerde bezwaren

waren tweeërlei:
a Een afzonderlijke vermelding van een element van de persoonlijke levens-
sfeer heeft alleen zin voor zover deze bijzondere rechtsbescherming biedt
(b.v. het huisrecht). De afzonderlijke vermelding van het recht op onaantast-
baarheid van het menselijk lichaam heeft in deze opzet nauwelijks meer dan
explicatieve betekenis:

'Juist het eigen lichaam vormt naar ons oordeel een kern element van de
persoonlijke levenssfeer. Het recht zichzelf te zijn, met rust te worden gela-
ten, vindt in het recht op afweer van handelingen gericht op een inbreuk op
de vertrouwdheid, de integriteit van het eigen lichaam een fundamentele uit-
werking?".'
b Niet ondenkbaar is dat een afzonderlijke garantie van de lichamelijke inte-
griteit het gevaar inhoudt dat het begrip persoonlijke levenssfeer verschraalt,

.hetgeen een ongelukkige ontwikkeling zou betekenen. Het uitsluiten van de
delegatie bevoegdheid en het exclusief regelen van inbreuken op het voorge-
stelde recht door de formele wetgever kan wegens de praktische consequen-
ties niet aanvaard worden, zodat ook op deze grond de afzonderlijke vermel-
d-inggeen aanbeveling verdient.

Opgeschrikt door excessen in enkele psychiatrische inrichtingen en de
publikaties over plannen voor biosociaal onderzoek, maakten kamerleden uit
de verschillende fracties al snel duidelijk dat de afzonderlijke vermelding van

59. Handelingen 11 1976/77, p. 2427.
60. Handelingen I 1978/79, p. 1200.
61. Kamerstuk 15 463, nrs. 1-2.
62. Idem, p. 7.
63. Kamerstuk 15463, nrs. 1-2, p. 8.
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het recht op lichamelijke integriteit algemeen gewenst werd?", Een nieuwe
motie-Kappeyne van de Coppello c.s., ingediend met steun van 9 partijen, werd
met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen'" . Hierop volgde
de toezegging van minister Wiegel dat een wetsvoorstel tot opneming van een
afzonderlijke grond wetsbepaling - zij het met delegatiebevoegdheid - zou
worden voorbereid. In het toegezegde wetsontwerp werd dit beginsel in art.
1.10a aldus geformuleerd: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te
stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam'" .'

Het belang van de discussie over de invoeging van deze nieuwe grondwets-
bepaling betreft de afgrenzingsproblematiek ten opzichte van het algemene
begrip persoonlijke levenssfeer in art. 1.10, lid 1. In het bijzonder gaat het
hierbij om de afbakening van de lichamelijke integriteit t.O.V.de geestelijke
integriteit. In de nota n.a.v. het eindverslag'" werd de samenhang van rege-
ringszijde als volgt toegelicht:

'Inbreuken op iemands lichamelijke integriteit worden zonder meer bestreken door
de bepaling over het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. Er zijn in-
breuken op de lichamelijke integriteit die eveneens raken aan de geestelijke integriteit
( ...) Inenting is een handeling die iemand lichamelijk raakt, hetgeen voor een beroep op
art. 1.10a voldoende is. Dat inenting mogelijk eveneens geestelijke gevolgen meebrengt,
is voor dit beroep niet relevant. Met dit voorbeeld trachten wij aan te geven dat het
zeker niet mogelijk zal zijn in alle gevallen een duidelijke scheidslijn te trekken tussen
lichamelijke en geestelijke aspecten van het menselijk functioneren. Wij hebben in de
memorie van toelichting gesteld dat de eerbiediging van iemands geestelijke integriteit
betrekking heeft op garanties omtrent onderzoek van iemands innerlijk. iemands karak-
terstructuur bijvoorbeeld door grafologische methoden of omtrent een eventueel ge-
gebruik van een leugendetector. Op zodanige maatregelen heeft in elk geval ( ...) de be-
paling over de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer betrekking.'

De vraag van de C.D.A.-fractieleden of het onderscheid tussen de geestelijke
en lichamelijke integriteit teruggebracht kan worden tot een onderscheid tus-
sen het recht op privacy en het recht op onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam krijgt een ontkennend antwoord: 'Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer zal naar onze mening mede betrekking hebben op de bescherming
van iemands lichamelijke integriteit.' En hiermee zijn we dan weer terug bij
het begin van de discussie: de samenhang van het recht op privacy en het
recht op lichamelijke integriteit; een absolute afbakening tussen beide begrip-
pen is niet te geven. Praktische consequenties hoeft deze afbakeningsproble-
matiek niet te hebben, mits men het grotere verband maar in het oog houdt
en in geval van twijfel een beroep doet op meer grondwetsartikelen.

64. Zie voor de discussie Kamerstuk IS 463, nr. 3 (Lijst van Vragen) en nr. 4 (Lijst van
Antwoorden) en Handelingen Tweede Kamer, OCV 23, het verslagvan de Openbare
commissievergadering.

65. Kamerstuk IS 463, nr. 5; Handelingen 111978/79, p. 5678.
66. Kamerstuk 16 086, nrs. 1-8; zie voor een gedetailleerde bespreking het artikel van

mr. P. Banda in deze bundel.
67. Kamerstuk 16086, nr. 8, p. 3.

235



5 De bescherming van het recht op privacy in internationaal verband

1 De herziene Grondwet gaat uit van de gedachte dat een grondwettelijke
formulering van grondrechten zelfstandige betekenis heeft. Dit is een ander
uitgangspunt dan de samenstellers van de Proeve zich kozen. Zij stelden zich
op het standpunt dat alleen die grondrechten in de Grondwet dienden te
worden geformuleerd waaraan complementaire garanties konden worden ont-
leend t.o.v. de in de internationale verdragen gewaarborgde rechten. Het bij
deze herziening gekozen uitgangspunt heeft tot gevolg dat er na de inwerking-
treding sprake is van gehele of gedeeltelijke samenloop van een aantal zowel
in de Grondwet als in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden en het Internationaal Verdrag in-
zake burgerrechten en politieke rechten opgenomen grondrechten. Deze
samenloop geldt o.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in de
herziene Grondwet geformuleerd in de artt. 1.10 tlm 1.12, in het Europees
Verdrag in art. 8 en in het Internationaal Verdrag in art. 17. Deze samenloop
hoeft in beginsel geen problemen te geven omdat enerzijds O.g.V.de artt. 65
en 66 Grondwet (artt. 5.2.2a en 5.2.2b herziene Grondwet) het internatio-
naal gegarandeerde grondrecht prevaleert v.z.v. hieraan directe werking is
toegekend - hetgeen m.b.t. de hiervoor genoemde artt. 8 en 17 het geval is -
terwijl anderzijds o.m. O.g.V.art. 60 van het Europees Verdrag het nationale
grondrecht onverlet blijft indien hieraan een grotere bescherming kan wor-
den ontleend.

2 Met het vastleggen van het recht op privacy als (klassiek) grondrecht was
de internationale rechtsontwikkeling op dit punt echter niet ten einde. De
snelle technologische ontwikkelingen en de invloed hiervan op de burgerlijke
vrijheden hebben binnen de Raad van Europa al in het begin van de jaren
zeventig tot de opvatting geleid, dat m.b.t. de bescherming van de privacy niet
kon worden volstaan met een formulering als vrijheidsrecht'" . De inspannin-
gen binnen deze organisatie hebben geleid tot de totstandkoming op 28 januari
1981 van een afzonderlijk verdrag, de Convention for the protection of indi-
viduals with regard to automatic processing of personal data'" .

Ook de O.E.S.O. (of O.E.C.D.), de Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling, heeft zich intensief met deze problematiek bezig-
gehouden, hetgeen resulteerde in de formulering van een aantal richtlijnen.

68. Zie de Resoluties van het Comité van Ministers uit de jaren 1973 en 1974 - (73) 22,
(73) 23 en (74) 29 - betreffende de bescherming van het individu in relatie tot
electronische databanken in resp. de private en de publieke sektor, alsmede maat-
regelen tot harmonisatie van wetgeving m.b.t. data processing. Zie ook: F.W. Hon-
dius, Emerging data proteetion in Europe, Amsterdam 1975.

69. European Treaty Series, nr. 108, 1981, editie januari/februari. Zie ook: Information
Bulletin of the Directorate of Legal Affairs of the Counci1 of Europe, 1981, pp. 11-
12 en Report on the activities of the Council of Europe, september 1979-augustus
1981, p. 123. Zie voor een bespreking van dit verdrag: F.W. Hondius, Nederland en
de internationale samenwerking op het terrein van databescherming, Informatie,
1979, p. 591 e.v.; H. Golsong, Towards a European Convention on Data Protection,
Computer Networks 1979 nr. 3, p. 215 e.v.; H.l. Mengel, Die Datenschutzkonven-
tion des Europarates vom 28. J anuar 1981, Europiiischen Grundrechte Zeitschrift
1981,p.376e.v.
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Deze Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Per-
sonal Data zijn bedoeld als aanzet tot harmonisatie van de nationale privacy-
wetgeving om zo de internationale uitwisseling van gegevens te vrijwaren van
onevenredige belemmeringen door nationale wetgevers 70 •

Ook de E.E.G., in het bijzonder het Europees Parlement, heeft zich met
deze materie beziggehouden. Deze bemoeienissen leidden al op 5 juni 1979
tot de aanvaarding door het Europees Parlement van een aantal aanbevelingen
aan de Commissie en de Raad 'inzake de beginselen die als grondslag moeten
dienen voor de communautaire voorschriften ter bescherming van de rechten
van het individu tegenover de snelle technische ontwikkeling op het terrein
van de informatica'?' . Inmiddels is op 29 juli 1981 een aanbeveling van de
Europese Commissie aan de lidstaten uitgegaan, betreffende de ondertekening
en ratificatie van het door de Raad van Europa geformuleerde verdrag voor
einde 1982713•

3 Bij de hiervoor genoemde Conventie is uitdrukkelijk afgezien van het
creëren van rechtstreekse rechten. De burgers in de verschillende tot de Con-
ventie toetredende lidstaten zullen hieraan derhalve geen rechtstreekse aan-
spraken kunnen ontlenen. Dat dit ook niet het geval is voor wat betreft de
Guidelines van de O.E.S.O. en de door het Europese Parlement geïnitieerde
aanbevelingen, volgt uit het karakter ervan. Het ligt daarom in de rede om in
het kader van deze bijdrage primair aandacht te schenken aan de wisselwerking
tussen art. 1.10 herziene Grondwet, art. 8 Europees Verdrag en art. 17 Inter-
nationaal Verdrag, in het bijzonder aan de vraag in hoeverre de verdragsarti-
kelen complementaire bescherming bieden t.o.v. art. 1.10.

4 Alvorens in te gaan op beide genoemde verdragsartikelen afzonderlijk,
lijkt het goed om enige aandacht te besteden aan de verschillen in termino-
logie. Zo spreekt art. 8 Europees Verdrag over 'respect for his private and
family life, his home and his correspondence', in de Nederlandse vertaling:
'eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisse-
ling'. Art. 17 van het Internationaal Verdrag is zodanig geformuleerd dat het
bescherming biedt tegen: 'arbitrary or unlawfu1 interference with his privacy,
farnily, home or correspondence', alsmede 'unlawful attacks on his honour
and reputation'. In de Nederlandse vertaling is deze passage weergegeven als:
'willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé-leven, zijn gezinsleven, zijn
huis en zijn briefwisseling', alsmede 'onwettige aantasting van zijn eer en
goede naam'.

De vraagis nu of hieraan conclusies m.b.t. de reikwijdte van de aan deze

70. Recommendation of the Council concerning guide1ines governing the proteetion of
privacy and transborder flows of persona1 data van 23 september 1980, Parijs 1981.
Zie ook: OECD, Transborder Data Flows and the Proteetion of Privacy, Parijs 1979
en OECD, Policy Implications of Data Network Developments in the OECD Area,
Parijs 1980.

71. Zie Europees Parlement, Zittingsdocumenten 1979-1980, Document 100/79; Han-
delingen van het Europese Parlement, Vergadering van 8 mei 1979, p. 47 e.v. en het
Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. C. 140/34.

71 a Aanbeveling van de Commissie van 29 juli 1981 betreffende de overeenkomst van
de Raad van Europa ter bescherming van de mens bij de automatische verwerking
van op de persoon betrekking hebbende gegevens, (81/679/EEG). Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen van 29 augustus 1981, nr. L. 246/31.
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rechten te ontlenen bescherming kunnen worden verbonden. Ik meen dat dat
niet het geval is. Oe hiervoor genoemde begrippen als privacy, private affairs,
private life en de Nederlandse term persoonlijke levenssfeer hebben geen van
alle een vaststaande betekenis en worden bovendien regelmatig als elkaars
synoniem gebruikt. Wel dient men hierbij steeds in het oog te houden, dat er
sprake is van een vrij slordig begripsgebruik. Het gebruik van deze termen
kan immers zowel betrekking hebben op zowel het algemene als de bijzondere
privacyrechten als op het algemene recht alleen, d.w.z. voor zover niet als af-
zonderlijk element gegarandeerd.

In algemene zin, indien men uitgaat van de gedachte dat een preciese af-
bakening niet mogelijk is nu in alle gevallen een 'groeirecht' is beoogd, kan
gesteld worden dat de artt. 1.10 tlm 1.12, art. 8 Europees Verdrag en art. 17
Internationaal Verdrag in beginsel betrekking hebben op eenzelfde vrijheids- ~
recht gericht op de bescherming van bepaalde aspecten van de persoonlijke H
autonomie.

Van de afzonderlijke vermelding van bepaalde elementen (huis, briefwisse-
ling etc.) hangt het af op welke wijze de aanspraak in concreto wordt vertaald
en geldend gemaakt. Een dergelijke keuze is echter niet altijd nodig nu een
beroep. op de bescherming van het Europees Verdrag en het Internationaal
Verdrag op het desbetreffende artikel in zijn geheel kan worden gebaseerd,
terwijl m.b.t. de artt. 1.10 t/rn 1.12 herziene Grond wet in grensgevallen een
gecombineerd beroep op zowel een specifieke bepaling als op art. 1.10, lid 1
raadzaam is. Wel zijn er tussen de grondrechten onderling duidelijke verschil-
len in beperkingsbevoegdhederi aanwijsbaar.

5 Het belang van art. 8 Europees Verdrag voor onze nationale rechtsorde
houdt mede verband met het tot de inwerkingtreding van art. 1.10 herziene
Grondwet ontbreken van een eigen - algemeen- grondrecht op eerbiediging
van de persoonlijke levenssfeer, zodat hierop betrekking hebbende jurispru-
dentie op basis van dit internationale recht tot stand gekomen is. Voorts is
tijdens de parlementaire behandeling van art. 1.10 regelmatig verwezen naar
de betekenis van deze verdragsbepaling, zowel m.b.t. de mogelijkheid om een
dergelijk recht als klassiek vrijheidsrecht te formuleren als m.b.t. de invulling
van het begrip persoonlijke levenssfeer.

Zoals gezegd staat de reikwijdte van de aan art. 8 Europees Verdrag te ont-
lenen bescherming niet vast. De Raadgevende Vergadering van de Raad van
Europa heeft in 1970 in een Resolutie die hand.elde over potentiële conflicten
m.b.t. de uitoefening van het recht op vrijheid van berichtgeving en de vrij-
heid van meningsuiting in relatie tot het recht op privacy het laatste als volgt
omschreven:

'The right to privacy consists essentially in the right to live one's own life with a
minimum of interference. It concerns private family and home life, physical and moral
integrity, honour and reputation, avoidanee of being placed in a false light, non-reve-
lation of irrelevant and embarrassing facts, unauthorised publication of private photo-
graphs, proteetion against misuse of private communications, proteetion from disclo-
sure of information given or received by the individual confidentially. Those who, by
their own actions, have encouraged indiscrete revelations about which they complain
later on, cannot avail themselves of the right to privacy72 .'

72. Texts adopted at the third part of the 21 ordinary session of the Consultative+
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Deze definitie is in zoverre tijdgebonden, dat de bescherming tegen het gebruik
van geavanceerde technologie - welke naar algemene opvatting aan het recht
op privacy kan worden ontleend - hierin nog nauwelijks doorklinkt. Maar
wellicht heeft dat ook te maken met de context, namelijk die van de mas-
samedia en de rechten van de mens, waarbinnen deze resolutie tot stand
kwam.

De in art. 8 Europees Verdrag afzonderlijk beschermde elementen 'home'
(op te vatten als feitelijk begrip) en 'correspondence' leveren geen bijzondere
problemen op. De term 'family life' vereist nog enige toelichting?" . Volgens
Van Dijk en Van Hoof houdt het recht op bescherming van het gezinsleven
de erkenning in van een rechtsbetrekking tussen de gezinsleden. Het gaat hier-
bij niet om het gezinsleven de iure maar de facto, d.w.z. het op permanente
basis samenwonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren in onder-
linge afhankelijkheid. Onder bepaalde voorwaarden kan aan dit afzonderlijk
gegarandeerde privacy-element o.m. bescherming worden ontleend tegen een
uitwijzing C.q. weigering tot toelating indien de familieband door de effec-
tuering daarvan ontoelaatbaar zou worden doorbroken.

Het is twijfelachtig of de in de Europese Conventie geformuleerde grond-
rechten derden werking hebben. Bij het opstellen van de Conventie is met dit
aspect althans geen rekening gehouden. Van Dijk en Van Hoof bepleiten de
aanvaarding van de doorwerking van deze grondrechten in particuliere ver-
houdingen in sterke mate, althans voor zover deze self-executing zijn en zich
voor rechtstreekse toepassing lenen. M.b.t. art. 8 merken zij op dat nu noch
de tekst noch het karakter van het daarin beschermde recht zich daartegen
verzetten en dit recht juist in het bijzonder bescherming verdient tegen aan-
tasting door particulieren er in het licht van de rechtsopvattingen op dat ge-
bied veel voor te zeggen valt om hieraan derden werking toe te kennen 74.

Ook Alkerna is een voorstander van het toekennen van derdenwerking aan
de Conventie: 'Zij biedt immers de enige mogelijkheid om wetgeving, die de
uitoefening van grondrechten in private verhoudingen te veel in het gedrang
laat komen, te corrigeren 7S .'

Hoewel de mogelijkheid van horizontale werking van de in de herziene
Grondwet geformuleerde grondrechten in de wetsgeschiedenis uitdrukkelijk
is erkend, ook m.b.t. art. 1.10, zal pas op de langere duur duidelijk worden
wat de concrete effecten hiervan zijn. Hoewel dus door deze uitdrukkelijke
erkenning m.b.t. de Nederlandse grondrech ten de nog aangaande de Conventie
bestaande twijfel is weggenomen, is het aan wetgever, bestuur en rechter over-
gelaten om aan dit uitgangspunt vorm te geven.

De verschillen tussen art. 1.10 herziene Grond wet en art. 8 Europees Ver-

Assernbly , januari 1970, Resolutie nr. 428 (1970); tevens weergegeven in Kamerstuk
10373, nr. 3, p. 1-2.

73. Zie in dit verband: P. van Dijk en GJ .H. van Hoof, De Europese Conventie in theorie
en praktijk, Utrecht 1979, i.h.b. p. 253 e.v.; E.A. Alkerna, Studies over Europese
grondrechten, Deventer 1978, i.h.b. p. 70 e.v.

74. Van Dijk en Van Hoof', t.a.p., p. 14 e.v. en pp. 254-255.
75. De Europese Conventie en het Nederlandse recht. Preadviezen van D.H.M. Meuwissen

en E.A. Alkerna voor de Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht, Deven-
ter 1976, p. 117 e.v.
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drag hebben met name betrekking op de beperkingsbevoegdheden. Zoals
hiervoor weergegeven, voorziet art. 1.10 in een competentieregeling die
inhoudt dat de formele wetgever bevoegd is het in deze bepaling geformuleer-
de grondrecht te beperken, een bevoegdheid die bij formele wet ook gedele-l
geerd mag worden aan een orgaan van de centrale of van de lagere overheid.
De waarborg is derhalve gezocht in de formele wetgevingsprocedure. Anders
art. 8 van het Europees Verdrag; lid 2 formuleert de specifieke beperkings-
bevoegdheid als volgt: 'There shall be no interference by a public authority
with the exercise of this right except such as is in accordance with the law
and is necessary in a democratie society in the interests of national security,
public safety or the economie well-being of the country, for the prevention
of disorder or crime, for the proteetion of health or morals or for the protec-
tion of the rights and freedoms of others.'
Met de zinsnede 'in accordance with the law' word t verwezen naar het rechts-
stelsel van de betrokken staat. Volgens Van Dijk en Van Hoof hebben de
Europese Commissie en het Europese Hof tot nu toe als wettelijke grondslag
geaccepteerd datgene wat door de nationale autoriteiten als zodanig was ge-
kwalificeerd?". In Nederland is het begrip 'law' op één lijn gesteld met wet in
materiële zin, zodat het in art. 8 gegarandeerde grondrecht op basis van deze
interpretatie ook zonder uitdrukkelijke delegatie van de formele wetgever
door regelingen van lagere wetgever mag worden beperkt. In zoverre biedt
het vereiste van een formeel-wettelijke grondslag m.b.t. het in onze Grondwet
gewaarborgde privacy recht een hechtere waarborg en gaat de betekenis van
art. 1.10 die van art. 8 op dit punt te boven.

Het beeld wordt echter anders wanneer we de grenzen bezien waarbinnen
het grondrecht mag worden beperkt. De regeling van art. 1.10 herziene
Grondwet geeft geen criteria. De wetgever is in beginsel alle vrijheid gelaten.
Beperkingen O.g.V.art. 8 Europees Verdrag dienen echter gerelateerd te kun-
nen worden aan een van de in lid 2 opgesomde doelcriteria, zij het dat deze
veelomvattend zijn en bovendien ruim geïnterpreteerd worden. In deze bepa-
ling is derhalve sprake van een limitatieve opsomming van beperkingsgronden.

De voorwaarde 'necessary in a democratie society' betekent dat een beper-
king alleen dan in overeenstemming met het Europees Verdrag is wanneer
deze in het licht van de aangevoerde belangen, afgewogen tegen de eisen die
een democratische samenleving stelt, noodzakelijk is. In het algemeen wordt
de nationale overheden op dit punt een ruime beoordelingsmarge gelaten, de
zgn. 'margin of appreciation' en beperkt het Hof zich tot een marginale toet-
sing.

In de recente jurisprudentie lijkt het Europese Hof echter bereid tot een
zelfstandiger beoordeling van het 'necessity-begrip'. Een belangrijk voorbeeld
van deze benadering biedt de uitspraak in de zaak-Klass e.a. tegen de Bonds-
republiek Duitsland, een uitspraak die tevens van groot belang is voor de be-
tekenis van art. 8 Europees Verdrag"? . Hierin werd het Hof een oordeel ge-
vraagd over de verenigbaarheid met de Conventie - i.h.b. met art. 8, - van

76. Van Dijk en Van Hoof, t.a.p., p. 372.
77. Zie Klass e.a. tegen de Duitse Bondsrepubliek met een noot van E.A. Alkema in Ars

Aequi 1979, nr. 6, p. 327 e.v. Zie ook Van Dijk en Van Hoof, t.a.p., p. 388 e.v.
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het op art. 10 § 2 van de Westduitse grondwet gebaseerde Gesetz zur Beschrän-
kung des Brief-, Post- und Femmeldegeheimnisses, welke het afluisteren van
telefoongesprekken mogelijk maakte zonder dat de betrokkene - ook niet
achteraf - daarvan op de hoogte werd gesteld.

De uitspraak wordt gekenmerkt door een zeer evenwichtige benadering
van de problematiek, de afweging tussen het recht van het individu en de
noodzaak om ter bescherming van de democratische gemeenschap als geheel
van 'secret surveillance'-technieken gebruik te maken. In beginsel wordt deze
inbreuk - zij het node - aanvaard. Echter:

'Nevertheless, the Court stresses that this does not mean that the Contracting States
enjoy an unlimited discretion to subject persons within their jurisdiction to secret sur-
veillance. ( ...) The mIe of law implies, inter alia, that an interference by the executive
authorities with an individual's rights should be subject to an effective control which
should normally be assured by the judiciary, at least in the last resort,judicial control
offering the best guarantees of independence, impartiality and a proper procedure.'

Ik meen dat het Europese Hof met als toetssteen het 'necessity'-begrip' een
middel in handen heeft om stringenter te toetsen naarmate fundamenteler
waarden in het gedrang komen en dat het Hof daar in deze zin ook gebruik
van maakt.

O.g.v. art. 66 van de Grondwet vinden wettelijke voorschriften geen toe-
passing, wanneer deze toepassing niet verenigbaar zou zijn met een ieder ver-
bindende verdragsbepaling, m.a.w. een formele wet kan O.g.V.art. 131, lid 2,
Grondwet niet getoetst worden aan de in de Grondwet geformuleerde grond-
rechten, maar wel aan die in bijvoorbeeld het Europees Verdrag.
De jurisprudentie van de Nederlandse rechter i.v.m. het Europees Verdrag
kenmerkt zich echter door een sterk 'wetsconforme' benadering, behalve in
die gevallen waarin een duidelijke uitspraak van het Europese Hof voorligt 78 •

Meuwissen karakteriseert deze benadering als volgt: 'Uit de bescheiden
toepassing van art. 66 blijkt, dat het "konstitutionele klimaat", t.w. het besef
dat de wetten onschendbaar zijn, ook hier zijn invloed doet gelden 79 .'

Deze benadering - die ook art. 8 geldt - is temeer te betreuren nu het hier
gaat om een grondrecht dat i.h.b. in de rechtspraak zijn nadere omlijning
moet krijgen. Door zich vrijwel uitsluitend te concentreren op de vraag of
de aangevochten beperking is toegestaan i.v.m. de in het tweede lid opgesom-
de beperkingsgronden, heeft de Nederlandse rechter i.h.a. tot op heden ver-
zuimd hieraan een bijdrage te leveren.

Een voorbeeld van deze benadering vormt de uitspraak van de Hoge Raad
van 10 december 1974 (N! 1975, 178), de befaamde Fiod-zaak, waarbij het I
ging om de verenigbaarheid met art. 8 van het Europees Verdrag van de op
art. 49, lid I, Algemene Wet inzake rijksbelastingen gebaseerde verplichting
tot het ter inzage verstrekken van boeken en andere bescheiden waarvan de
kennisneming van belang kan zijn voor de vaststelling van feiten, van invloed
op de heffing van belastingen van derden. De Hoge Raad oordeelt als volgt:

I'dat, aangenomen dat aan req. in deze zaak een beroep op lid 1van art. 8 Europees Ver-
drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zou
toekomen, dit beroep reeds moet stranden op hetgeen in lid 2 van dat artikel is be-

78. Zie b.V. H.R. 10 april 1979, NJ 1979, 374.
79. De Europese Conventie in het Nederlandse recht, p. 58.
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paald; dat toch, voor zover art. 49, lid 1, Algemene wet inzake rijksbelastingen al geacht
kan worden de uitoefening van het in art. 8, lid 1,Verdrag gewaarborgde recht op "res-
pect for his private and family life ...and his correspondence" te beperken, zulks inge-
volge het bepaalde in het tweede lid van dat verdragsartikel wordt toegestaan, nu zo-
danige beperking kan worden aangemerkt als "necessary in a demoeratic society in the
interest of the economie well-being of the country't'" .'

Het wordt tijd voor een conclusie:
In beginsel bestrijken zowel de artt. l.lO tlm l.12 herziene Grondwet als
art. 8 van het Europees Verdrag eenzelfde complex 'privacy-rechten'. Voor
beide geldt echter dat de preciese inhoud van die rechten niet vaststaat. Op
het punt van de derdenwerking of horizontale werking kan vooralsnog weinig
met zekerheid worden gezegd. Niettemin hebben de artt. 1.10 tlm 1.12 in
zoverre een voorsprong, dat dit beginsel in zijn algemeenheid bij de totstand-
koming van deze bepalingen door de grondwetgever is erkend. De regeling
van de beperkingsbevoegdheid loopt uiteen. Art. l.lO herziene Grondwet
voorziet in een competentieregeling waarbij elke beperking een formeel-wet-
telijke grondslag dient te hebben zonder dat de bevoegdheid hiertoe overigens
aan bepaalde criteria is gebonden. Art. 8 van het Europees Verdrag begrenst
deze bevoegdheid met een aantal in lid 2 geformuleerde doelcriteria, terwijl
een beperking bovendien in overeenstemming dient te zijn met het necessity-
begrip. Een belangrijk verschil is voorts dat een formele wet niet aan de
grondwet (art. 131, lid 2 Grondwet) maar wel aan het Europees Verdrag mag
worden getoetst (art. 66 Grondwet).

6 Art. 17 van het Internationaal Verdrag lijkt geen aanvullende garanties
in vergelijking met de artt. l.lO tlm l.12 herziene Grondwet en art. 8 Euro-
pees Verdrag te bieden. Weliswaar worden in art. 17 'honour and reputation'
als afzonderlijke elementen genoemd, maar materiële betekenis heeft deze
vermelding niét omdat eer en goede naam traditioneel reeds tot iemands pri-
vacy gerekend worden. De omvang van het in art. 17 Internationaal Verdrag
opgenomen grondrecht is derhalve in beginsel gelijk aan die van de artt. 1.10
tlm 1.12 herziene Grondwet en art. 8 Europees Verdrag. Wel past ook hier
de aantekening dat de betekenis van het begrip privacy niet vaststaat en
d.m.V. casuïstiek verder tot ontwikkeling dient te komen. Dat elk interpre-
terend orgaan hierbij eigen accenten kan leggen spreekt vanzelf.

In de MvT op het ontwerp van de goedkeuringswet is de mogelijkheid van
derdenwerking in beginsel aanvaard, zij het dat de bepaling in concreto hier-
bij de doorslag geeft: 'Naar de mening van de ondergetekenden zal voor elk
artikel, zo nodig voor elk artikelonderdeel afzonderlijk en met gebruikmaking
van de normale interpretatiemethoden moeten worden uitgemaakt, of al dan
niet derdenwerking moet worden aangenomen'" .'
M.b.t. art. 17 wordt i.v.m. de mogelijkheid dat het begrip privacy op zeer
uiteenlopende onderwerpen betrekking kan hebben, nog opgemerkt: 'Dit

80. Zie hieromtrent: A.C. 't Hart, Rekwisitoor in de strafzaak tegen N.V. Mij. van Assu-
rantie, Discontering en Beleening der Stad Rotterdam anno 1720, Delikt en Delin-
kwent 1975 nr. 5, p. 54 e.v.; F. de Graaf, Belastingontduiking en privacy, NJB 1974,
nr. 6, p. 202 e.v.; Stad Rotterdam-arrest met noot van D.A. van der Stelt en J.K.
Christiaanse, Ars Aequi, 1975, nr. 10, p. 673 e.v.

81. Kamerstuk 13932 (R 1037), nr. 3, p. 14.
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brengt met zich mee, dat in beginsel de mogelijkheid moet worden opengela-
ten, dat de vraag naar de derden werking niet voor alle gevallen gelijkluidend
zal worden beantwoord'" .'

Beperkingen van het in art. 17 gegarandeerde recht zijn mogelijk, mits niet
'arbitrary or uniawfui' . Met het begrip unlawful wordt verwezen naar de na-
tionale rechtsorde. De MvT op het ontwerp van de goedkeuringswet stelt dat
het begrip 'law' alle voorschriften van algemene strekking omvat, een materieel
wetsbegrip derhalve'" .

Het Comité van Deskundigen van de Raad van Europa hanteert een ruime re
definitie - met name van belang voor de common law-landen - en verstaat
onder de term 'law': 'Any established rule of general application and binding
force'. In zoverre is er geen inhoudelijk verschil met het wetsbegrip in het
Europees Verdrag'" .

Het begrip 'arbitrary' wordt in de MvT gelijkgesteld met de term 'wille-
keur' of vormen daarvanë". Het Comité van Deskundigen geeft hierop de
volgende toelichting: 'The word "arbitrary" was added to introduce the no-
tion of justice. ( ... ) It would appear that the terms "arbitrary" and "arbitra-
rily" are intended to mean both "illegal" and "unjust" and mayalso include
the conceptions "capricieus" or "unreasonable't'" .' Wordt echter aan de voor-
waarden voldaan, dan is elke beperking toegestaan.

Een belangrijk verschilpunt tussen het Europees en het Internationaal Ver-
drag vormt het internationale sanctiesysteem. Voorziet het Europees Verdrag
in toetsing door een onafhankelijke internationale rechter - het Europese
Hof voor de rechten van de mens - het Internationaal Verdrag gaat niet ver-
der dan de regeling van een rapportagesysteem, gericht op conciliatie, een
procedure die voor de burger nogal wat bezwaren oproept. Problemen in
deze zin doen zich echter niet voor bij toetsing door de Nederlandse rechter
O.g.V. de artt. 65 en 66 Grondwet"? .

6 Enkele aspecten betreffende de werking van art. 1.10

1 Volgens de memorie van toelichting hebben de grondrechten niet alleen
gelding ten behoeve van natuurlijke personen, maar kunnen ook rechtsper-
sonen, groepen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid hieraan rechten
en aanspraken ontlenen, althans voor zover dat naar de aard van het betref-
fende grondrecht zin kan hebben'" . Het recht op persoonlijke levenssfeer is

82. Idem, p. 28.
83. Idem, p. 15-16.
84. Problems arising from the co-existence of the United Nations Convenants on Human

Rights and the European Convention on Human Righ ts, Report of the Committee
of Experts on Human Rights to the Committee of Ministers, Straatsburg 1970, H
(70)7 .

85. Kamerstuk 13932 (RI037), nr. 3, p. 15-16.
86. Report, t.a.p., p. 11.
87. Zie ook Van Dijk en Van Hoof, t.a.p., p. 265.
88. Kamerstuk 13872, nr. 3, p. 11. Grondrechten gelden tevens ongeacht de leeftijd

van degene die er aanspraken aan wil ontlenen, mits een dergelijke gelding relevant
kan zijn.
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mijns inziens een grondrecht dat bij uitstek geschikt is om collectieve beteke-
nis te krijgen. Steeds vaker komt men begrippen tegen als 'ondernemingspri-
vacy', en 'de privacy van de organisatie'. Zowel commerciële als ideële fac-
toren kunnen hierbij een rol spelen. Een beroep op het recht op privacy kan
zowel worden gedaan als verweer tegen de eis van openheid en openbaarheid
als ter handhaving van de beslotenheid van de groep en afweer tegen beïnvloe-
ding en/of toetreding van buitenaf. In laatstbedoelde zin is het grondrecht op
persoonlijke levenssfeer in het voorlopig verslag aan de orde gesteld door de
fraktie van het G.P.V.89 . De gestelde vragen werden in de memorie van ant-
woord echter niet duidelijk beantwoord. Volstaan werd met de opmerking:
'dat het uitgangspunt, dat de grondrechten niet alleen ten behoeve van groe-
pen en organisaties werken, ook voor artikel 1.10 geldt'. Hieraan werd echter
toegevoegd: 'Te verwachten is evenwel, dat dit recht door zijn aard overwe-
gend voor de individuele burger betekenis zal hebben"? .' Een verwachting die
ik niet deel. Wel is het de vraag in hoeverre door een collectief aan art. 1.10
ontleende aanspraken gehonoreerd zullen worden, afgewogen als ze zullen
moeten worden tegen eveneens legitieme eisen als openheid, openbaarheid en
democratisering van organisaties.

2 Uitgaande van de in de memorie van toelichting beleden 'nieuwe leer'
dat grondrechten niet alleen betrekking hebben op de verhouding overheid-
burger, maar in beginsel ook horizontale werking kunnen hebben, d.w.z.
doorwerken in de rechtsbetrekkingen tussen de burgers onderling"! , rijst de
vraag welke rol in dezen voor het recht op persoonlijke levenssfeer is wegge-
legd.

Donner is daar kort over. Hij aanvaardt m.b.t. art. 1.10 slechts doorwerking
voorzover deze kan worden gebaseerd op een nadere wettelijke regeling. Zijn
motivering is als volgt: 'Om aan de bescherming van de privacy "derdenwer-
king" te verlenen, geeft het in zijn 2e en 3e lid uitdrukkelijk opdracht aan de
wetgever tot regeling - een erkenning dat voor toepassing van de in het eerste
lid aan de overheid opgelegde plicht op andere betrekkingen een bijzondere
regeling nodig is92 .'

Hij gaat hiermee echter voorbij aan jurisprudentie waarin aan het recht op
persoonlijke levenssfeer directe werking in particuliere verhoudingen is toe-
gekend93. Een recent en duidelijk voorbeeld hiervan vormt het vonnis van de
president van de rechtbank Haarlem van 17 juli 198194 • Diens oordeel werd
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89. Kamerstuk 13872, nr. 6, p. 40. De leden van deze fractie vroegen 'of bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ook inhoudt een recht op vormgeven áán en gebruik
maken vàn maatschappelijke organisaties op levensbeschouwelijke grondslag van
velerlei aard'. Alsmede: 'kan dit recht daarom een verbod aan de overheid inhouden
tot het stellen van eisen die betrekking hebben op de interne verhoudingen binnen
die maatschappelijke organisaties en op de inhoud van de werkzaamheden?'.

90. Idem.
91. Kamerstuk 13 872, nr. 3,pp.IS-16.
92. C.w. van der Pot, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, bewerkt door A.M.

Donner, 10e druk, Zwolle 1977, p. 443, noot I.
93. Donners opvatting houdt wellicht verband met de relatief beperkte strekking die hij

aan het recht op privacy toekent. Hij ziet hierin niet meer dan een waarborg tegen
ambtelijke willekeur en bemoeizucht. Donner, t.a.p., p. 438.

94. Rechtspraak van de week/Kort geding 1981, nr. 108.



gevraagd over het al dan niet onrechtmatige karakter van het overleggen van
medische gegevens betreffende de man - tegen diens wil - door de vrouw
aan haar advocaat in verband met de lopende echtscheidingsprocedure. De
president oordeelde de bestreden handelwijze inderdaad onrechtmatig omdat
deze een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de man opleverde. De
belangrijkste overweging van dit vonnis luidt als volgt:

'Wij zijn van oordeel dat het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
(privacy) voorzover dat waarborgt het niet bij derden bekend worden van iemands
medische gegevens, een absoluut karakter heeft in dier voege dat dit recht in beginsel
valt in te roepen tegenover iedere derde, dat is iedereen buiten de medicus die de gege-
vens relateert en de onderzochte zelf, behoudens indien en voorzover de laatste tot be-
doeld bekend worden zelf toestemming vraagt.'

Letten we op de vijf categorieën in de memorie van toelichting die de ver-
schillen in intensiteit aangeven waarmee grondrechten horizontale rechtsbe-
trekkingen kunnen bemvloeden?", dan blijkt in het hiervoor weergegeven
vonnis aan het recht op persoonlijke levenssfeer een van de zwaarste vormen
van doorwerking te zijn gegeven'" .

Voor Donners zienswijze kunnen evenmin argumenten aan de parlemen-
taire behandeling van art. 1.10 worden ontleend. Blijft echter wel de vraag of
de opdracht aan de wetgever in de leden 2 en 3 tot regeling van het vastleggen
en verstrekken van persoonsgegevens, wellicht in deze sektor de doorwerking
in horizontale verhoudingen bedoelt te monopoliseren. Ik meen van niet.
Gezien het onderwerp kan een wettelijke regeling niet uitputtend bedoeld
zijn. Het recent ingediende wetsontwerp op de persoonsregistraties heeft in
navolging van het door de Staatscommissie-Koopmans vervaardigde vooront-
werp primair betrekking op geautomatiseerde persoonsregistraties. Ook dan
nog laten zich door het systeem van de regeling - in hoofdzaak een procedure-
model - allerlei situaties indenken waarin, gezien de aard van de rechtsbe-
trekking tussen burgers, het wenselijk kan zijn, dat aanvullende bescherming
aan het grondrecht ontleend wordt.

Wetgeving op dit terrein betekent daarom m.i. niet dat voorzover het gaat
om het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens niet meer direct op
het grondrecht kan worden teruggegrepen, tenzij de wet zelf uitdrukkelijk
het tegendeel bepaalt. In zoverre sluit ik me aan bij Biesheuvel die in de in-
structienorm van de leden 2 en 3 van art. 1.10 juist een aansporing ziet om
het recht op' persoonlijke levenssfeer ook in andere dan in de wet uitdrukke-
lijk geregelde horizontale verhoudingen van toepassing te doen zijn.

Of en in hoeverre aan een beroep op doorwerking van het recht op per-
soonlijke levenssfeer in horizontale verhoudingen - i.h.b. via de artt. 1371/
1373 en 1401 BW gevolg moet worden gegeven, hangt van verschillende fac-
toren af. Ook hierbij gaat het, zoals steeds wanneer het recht op persoonlijke
levenssfeer in het geding is, om een afweging van belangen. Zwaar dient te tel-
len in hoeverre uitdrukkelijk tevoren met beperkingen akkoord gegaan is,

95. Zienoot91.
96. Andere voorbeelden geeft M.B.W.Biesheuvel,Horizontale werking van grondrechten

(11) in NJCM-Bulletin Nederlands Tijdschrift voor de mensenrechten 1981, nr. 4,
p. 205 e.v.; deel I van dit artikel is verschenen in hetzelfde tijdschrift, 1981, nr. 3,
p. 147 e.v.
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evenals het antwoord op de vraag of deze in een redelijke verhouding tot het
beoogde doel staan. Dat hierbij tevens de mate van vrijwilligheid getoetst moet
worden en dus de uitgangspositie van de contractspartijen i.v.m. een mogelijk
misbruik van omstandigheden, spreekt voor zich.

3 Door de zinsnede in art. 1.10, lid 1 'behoudens bij of krachtens de wet
te stellen beperkingen' kan het recht op eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer beperkt worden, zowel direkt door de formele wetgever als door
een lagere wetgever (bv. de Kroon, een minister dan wel een provinciaal of
gemeentelijk orgaan), mits de laatste zich baseert op een uitdrukkelijke for-
meel-wettelijke delega tiegrondslag.

Een beperking kan zowel algemeen als bijzonder zijn. Algemeen, indien de
beperking een neveneffect is van een geheel buiten de sfeer van het grond-
recht gelegen regeling, bv. de in verschillende wetten opgenomen informatie-
verplichting. Ook art. 1401 BW kan als zodanig funktioneren, met name
wanneer bij afweging van belangen op basis van de hierin neergelegde zorg-
vuldigheidsverplichting de balans in het nadeel van de persoonlijke levenssfeer
doorslaat. Bij de bijzondere beperkingen gaat het om een specifieke regeling
die uitdrukkelijk (mede) beoogt het genot van het grondrecht te beperken.
De wetgeving betreffende persoonsregistraties zal mede dergelijke beperkingen
bevatten.

Het gaat in deze materie steeds om drie vragen, ofwel drie interpretatie-,
momenten.
De eerste is of en in hoeverre in een concreet geval het recht op persoonlijke
levenssfeer in het geding is, met andere woorden: wat is de inhoud van dit
grondrecht? De tweede is of er sprake is van een beperking van dit recht. En
pas dan komt, bij een bevestigend antwoord op de eerste twee, de vraag aan
de orde of deze beperking herleidbaar is tot de vereiste formeel-wettelijke
grondslag, een in de formele wet opgenomen beperking dan wel een in de
formele wet opgenomen specifieke delegatieclausule. De complicerende fak-
tor bij het recht op persoonlijke levenssfeer is dat het hier gaat om een grond-
recht dat in wetgeving en jurisprudentie nog nader vorm en inhoud moet krij-
gen. Beperkingen kunnen in zo'n geval ook worden geëffektueerd door het
eng interpreteren van het grondrecht zelf, een niet denkbeeldig gevaar, zeker
in het geval dat de wetgeving achterblijft bij de ontwikkeling van het rechts-
bewustzijn. Dat aan het gebruik van ruime beperkingsclausules - hoezeer
ook verleidelijk in het geval van een qua reikwijdte onbepaald grondrecht -
uit een oogpunt van rechtsbescherming van de burger grote bezwaren kleven,
behoeft nauwelijks nadere toelichting. Kortmann signaleert in dit verband nog
een ander te vrezen neveneffect van ruime delegatiebepalingen. In zo'n geval
zou de rechterlijke toetsing slechts van marginaal belang kunnen zijn, omdat
een ruime delegatieclausule nauwelijks houvast biedt. De toetsing van een la-i
gere regeling aan de Grondwet zou toetsing van de delegatiebepalingen van
de wet in formele zin aan de Grondwet inhouden, hetgeen verboden blijft?" .
Of zijn vrees bewaarheid zal worden, waag ik vooralsnog te betwijfelen, om-
dat ook delegatieclausules naar strekking en context een betekenis krijgen

97. C.A.J.M. Kortmann, Algemene en bijzondere beperkingen van grondrechten, N!B
1978, p. 923.
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toegemeten. Veel zal echter afhangen van de creativiteit van rechter en be-
stuur.

In beginsel is de formele wetgever O.g.V.art. 1.10, lid 1, niet aan grenzen
gebonden bij het gebruik dat hij van zijn beperkingsbevoegdheid maakt.
Hoewel de regering de methode van het kernrecht, d.W.Z.het maken van een {
onderscheid tussen meer en minder relevante rechtsbelangen, als zelfstandige Q /~
beperkingsmethode heeft afgewezen?", is deze methode als richtsnoer bij de ,-cc
interpretatie niet bij voorbaat in de ban gedaan99 • Juist bij de invulling van ~

. het recht op persoonlijke levenssfeer en de beoordeling van beperkingen
daarop zou de methode van het kernrecht goede diensten kunnen bewijzen.
De beperkingsbevoegdheid dient m.i. te worden begrensd daar waar funda-

1
mentele waarden, zoals het respect voor de persoonlijke waardigheid in het
gedrang dreigen te komen, met andere woorden de burger dreigt te verworden
van subject tot object.

4 De afwijzing van de leer van de algemene beperkingen en de eis dat
elke beperking van een grondrecht herleid moet kunnen worden tot de be-
perkingsclausule van het betreffende grondrecht, heeft als consequentie de
inperking van de autonome verordenende bevoegdheid van de lagere publiek-
rechtelijke lichamen, i.h.b. van de gemeentebesturen. Hieronder beperk ik
mij tot de laatste. Donner acht dit zelfs de belangrijkste functie van het
grondrecht op persoonlijke levenssfeer als hij stelt, dat art. 1.10 een bepaling
is die tegen de wetgever geen enkele waarborg biedt, maar zich alleen tegen
de bemoeizucht van de lagere regelstellers richt'?" . Het is echter de vraag of
de inwerkingtreding van art. 1.10, met name van lid 1, grote wijzigingen te-
weeg zal brengen. Het is immers vaste jurisprudentie dat de rechter op basis
van art. 168 Gemeentewet een verordening toetst op overschrijding van de
zgn. benedengrens, de bijzondere belangen van de ingezetenen, d.W.Z. de
vraag of de regeling openbare dan wel particuliere belangen betreft. Tot rege-
ling van de laatste is de gemeentelijke wetgever niet bevoegd lOl .

Lopen we de jurisprudentie op art. 168 door, dan valt op dat het in een
aantal arresten gaat om wegens overschrijding van de in dit artikel omschre-
ven bevoegdheid onverbindend verklaarde regelingen, waarvan men in de
grondwettelijke terminologie zou kunnen zeggen dat zij het recht op persoon-
lijke levenssfeer beperken. Het duidelijkste voorbeeld hiervan is het arrest
van 12 juni 1962 waarin het ging om het in art. 102 van de APV van Bergen
op Zoom neergelegde verbod tot het verstrekken of voorhanden hebben van
anti-conceptiva 102 .

Invoering van art. 1.10, lid 1, betekent in deze gevallen dat de rechter in

98. Kamerstuk 13 872, nr. 3, p. 19.
99. Idem, pp. 19-20.
100. Donner, t.a.p., p. 463.
101. Zie: Donner, t.a.p., p. 548; Schroot, Van Vliet en Wijma, Begrip van de Nederlandse

gemeente, deel 3, Alphen aan den Rijn 1978, p. 146 e.v.; Burger, Nieuwenhuizen,
Schroot en Sikkes, Schets van het Nederlandse gemeenterecht, Alphen aan den Rijn/
's-Gravenhage 1980, p. 144 e.v.

102. H.R. 12 juni 1962, NJ 1962, 484. Dat de opvattingen op dit punt inmiddels sterk
gewijzigd waren leert vergelijking met het arrest van de H.R. van 12 november 1934,
NJI935,p.131e.v.
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r
het vervolg zal toetsen aan de zgn. bovengrens, strijd met een hogere regeling
i.c. de Grondwet. Gezien de bestaande onzekerheid over de reikwijdte van
het recht op persoonlijke levenssfeer, vraag ik me echter af of deze wijziging
(veel) verschil zal uitmaken.

De gevolgen van de inperking van de autonome verordenende bevoegdheid
betreffen in mijn visie alleen die regelingen die het recht op persoonlijke
levenssfeer beperken doch tevens geacht kunnen worden openbare belangen
te dienen. Tot deze categorie behoren o.m. de privacyverordeningen i.v.m.
persoonsregistraties die de afgelopen jaren in verschillende gemeenten tot
stand gekomen zijn 103 •

M.b.t. het onderwerp persoonsregistraties dient zich nog een extra compli-
catie aan, nl. de vraag in hoeverre de in de leden 2 en 3 van art. 1.10 gefor-
muleerde opdracht aan de formele wetgever de autonome verordenende be-
voegdheid op dit punt uitsluit. De memorie van toelichting ziet hier nog
mogelijkheden, getuige het volgende citaat:

'Daarentegen laat een opdracht aan de wetgever om regels te stellen ( ...) omtrent de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen van persoons-
gegevens (artikel 1.10 lid 2 van het onderhavige wetsontwerp) bestaande bevoegdheden
van lagere organen om op dit terrein regelend op te treden onverlet, mits deze daarbij
niet met een hogere regeling in strijd komen'?".'

Deze voorwaarde heeft verreikende gevolgen, zodat m.i. nauwelijks ruimte
overblijft 105 . Na de inwerkingtreding van wetgeving i.V.m. persoonsregistraties
resteert slechts de bevoegdheid tot het maken van aanvullende regelingen,
voor zover deze althans met deze hogere regeling verenigbaar zijn 106 .

Algemeen geldt dan nog bij de inwerkingtreding van lid I de voorwaarde
- ook wanneer het gaat om andere onderwerpen dan persoonsregistratie -
dat wanneer er sprake is van een beperking van het recht op persoonlijke
levenssfeer, deze herleidbaar moet zijn tot een specifieke formeel-wettelijke
delegatiegrondslag welke de regeling of het desbetreffende onderdeel daarvan
echter tevens tot medebewind stempelt.

103. Zie de privacyverordening van de gemeente Amsterdam, Gemeenteblad Amsterdam
1977, nr. 43, besproken door N.A. Leerkamp in Informatie, 1980, nr. 3, p. 251 e.v.
De mede op basis van deze verordening door een commissie binnen de VNG gecon-
cipieerde modelverordening is gepubliceerd in de uitgave Gemeente en privacy als
nr. 61 van de Blauwe reeks van de VNG.

104. Kamerstuk 13 872, nr. 3, pp. 23-24; zie ook pp. 83-84.
105. De bepaling m.b.t. de opstelling van bewakingsapparatuur in de A.P.V. van Arnhem,

zou als voorbeeld van een ook nog in de nieuwe constellatie toegestane regeling kun-
nen gelden; zie T. Knoop Pathuis en R. de Winter, Arnhemse privacy en de verorde-
ningsbevoegdheid van gemeenten, NJB 1981, p. 858 e.v.

106. Het in noot 103 genoemde rapport van de VNG suggereert een te rooskleurig beeld.
Hierin luidt het op p. 15: 'Het nieuwe grondwetsartikel is zodanig geredigeerd, dat
ruimte is gelaten voor de regelgevende bevoegdheid van de gemeenten ex artikel
168 van de gemeentewet. (. .. ) Het spreekt vanzelf dat de gemeente in haar regeling
niet in strijd mag handelen met wat in de wet reeds is neergelegd'.
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